
 

Sacramento, 29 de outubro de 2020. 

 

 

Do Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sacramento – Gestão 2020-2022 

 

 

Ao Associado 
 

 

Assunto: Lançamento da Campanha de Natal 2020 

 

 

Caro(a) Associado(a), 

Neste ano, a diretoria 2020-2022 planejava realizar um Natal 

coroado de novidades, onde tradições natalinas estariam somadas às manifestações culturais e artísticas, 

contemplando corais, apresentações teatrais e musicais, além de um cenário elaborado com peças 

exclusivas, com design diferenciado e desenvolvido a partir do reaproveitamento de resíduos. 

 Não deixaremos este sonho se apagar, apenas adiaremos para o ano 

que vem, pois neste Natal fomos motivados a mudar o jeito de realizar as Festas Natalinas, sem deixar de 

aquecer as compras, prestigiando o comércio local, tão prejudicado pelos efeitos da pandemia de Covid-

19 que ainda nos assola. 

Permanecemos firmes, orientando o cumprimento de todos os 

protocolos de segurança e saúde para proteger a todos e todas da Covid, mas o espírito natalino, de 

valorização dos laços familiares e de amizades, deve ser comemorado, pois o Natal não é um momento 

nem uma estação e sim um estado de espírito. 

 Crentes de que o papel da ACE SACRAMENTO é o de estimular e 

animar os negócios de nossos associados(as), apresentamos a Campanha Natalina, contemplando o 

tradicional sorteio, mas desta vez, com algumas mudanças. Confira a seguir: 

COMO SERÁ O SORTEIO DA CAMPANHA DE NATAL DA ACE SACRAMENTO? 

Será uma ação comercial promocional, especialmente desenvolvida pela ACE para seus associados(as). A 

Campanha tem por objetivo atrair um maior número de clientes e potenciais clientes para o seu 

estabelecimento, focando nas compras de fim de ano. Você associado(a) terá acesso à Campanha que 

contará com toda legalização do sorteio, gratuitamente. 

Por outro lado, 100% do recurso financeiro que você, lojista, investir na aquisição dos cupons será 

utilizado para que possa oferecer aos seus clientes da forma que achar mais conveniente.  

Aproveite a Campanha e considere um investimento que lhe trará um retorno de vendas maior do que 

ocorreria caso não participasse dela. 

O QUE GANHO COM ISSO? 

Como todo investimento em promoção de vendas, espera-se que o retorno cubra o seu investimento nos 

cupons e ainda traga um lucro maior do que se você não participasse.  

Além disso, considere a atração de novos clientes para o seu negócio, o aumento das vendas, fidelização 

de clientes, tornar a loja mais conhecida, pois a Campanha contará com a divulgação nas mídias sociais e 

nos canais disponíveis, sem que você precise pensar nem investir nas divulgações. 

 

COMO SERÁ REALIZADO O SORTEIO? 



 

A campanha será realizada no formato de sorteio de “Vales Compra” por meio da distribuição de Cupons. 

Para participar, você deverá adquirir cupons em lotes múltiplos de 100 unidades, sendo o mínimo 300 

cupons, no valor simbólico de R$1,00 cada, que servirá de base apenas para estabelecer o valor do prêmio 

a ser oferecido pelo seu estabelecimento, já que você não pagará pelos cupons. Por exemplo: 300 Cupons 

permitirão que você ofereça um prêmio de R$300,00; 500 cupons, permitirão um prêmio de R$500,00 e 

assim por diante. 

Sugerimos que você tome essa decisão com base nos dados do seu negócio e considere adquirir uma 

quantidade de Cupons um pouco maior do que a quantidade média de clientes que costuma atender  

Então, após definir o valor da premiação que deseja oferecer, a fim de atrair os clientes, você vai obter os 

Cupons a serem distribuídos e deverá carimbá-los para que possam ser identificados como provenientes 

do seu estabelecimento.  

Assim que os clientes preencherem os cupons e depositarem na urna que ficará na sua loja, já estarão 

concorrendo. 

No dia do sorteio, seus clientes concorrerão apenas entre eles e não mais com todos os demais clientes das 

outras lojas participantes, o que aumentará as chances de contemplação para eles.  

As urnas e os cupons serão disponibilizados gratuitamente pela ACE Sacramento para sua utilização, na 

segunda quinzena de novembro. Você deverá entregar a urna contendo os cupons preenchidos, na 

sede da ACE Sacramento, devidamente lacrada, de 04 a 08 de janeiro de 2021. Os sorteios ocorrerão 

posteriormente, no dia 09 de janeiro de 2021, urna por urna, destacando o nome do seu estabelecimento e 

do patrocinador da campanha. 

Ao final, a ACE Sacramento juntará todos os cupons das lojas exceto os já contemplados e os 

participantes ainda poderão concorrer a um prêmio especial, no valor estimado de R$ 5.000,00, 

subsidiado pelo patrocinador da Campanha. 

Os sorteios das urnas de cada loja, bem como o sorteio especial geral, serão veiculados por meio de Live 

que ficará disponível no canal do youtube da ACE-Sacramento para o público em geral. 

QUAL O PAPEL DO LOJISTA? 

Aderir à Campanha, organizar internamente como será a distribuição dos seus cupons, carimbar cada 

cupom e agitar as vendas junto aos seus clientes e potenciais clientes, através dos seus vendedores e das 

redes sociais. 

 

REGULARIZAÇÃO DO SORTEIO 

A Campanha contará com apoio técnico e legal da ACE Sacramento, no sentido de regularizar junto a 

Receita Federal, todo o processo do sorteio. Deste modo, você ficará resguardado nas formas da Lei, sem 

que tenha que investir. 

 

Esperamos contar com sua adesão e desde já nos colocamos à disposição para 

mais esclarecimentos, através dos e-mails: executivo@acesacramento.org.br   e/ou telefone: (34) 3351-

1466. 

 

 

Cordialmente, 

 

Pierre Patrick de Melo Pacheco  

Presidente da ACE- Sacramento 

Gestão 2020-2022 
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