
Com cadastro por WhatsApp, caminhoneiros podem concorrer a
mais R$ 130 mil com a promoção Premiados da Estrada Repom

Promoção em parceria com a Visa vai distribuir mais 40 prêmios no valor de R$ 1

mil cada e mais dois de R$ 45 mil para os profissionais que recebem o valor do frete

via cartão Repom Visa

A Repom, marca da Edenred Brasil especialista em soluções de gestão e

pagamento de despesas para o mercado de transporte rodoviário de carga, realiza a

promoção Premiados da Estrada Repom, em parceria com a Visa. Em março, 20

prêmios de R$ 1 mil foram sorteados e disponibilizados na forma de saldo em

cartões pré-pagos Repom Visa. Agora, as inscrições podem ser feitas também via

WhatsApp, facilitando ainda mais para que os caminhoneiros concorram aos R$ 130

mil em prêmios das próximas etapas.

A promoção entregará, ao todo, R$ 150 mil reais, distribuídos em 20 prêmios

mensais no valor de R$ 1 mil cada, durante três meses – totalizando 60 prêmios (20

deles já sorteados) e mais duas premiações finais no valor de R$ 45 mil. Com a

iniciativa, a Repom e a Visa querem estreitar ainda mais a relação com o público

caminhoneiro, que tem a opção de usar o cartão Repom Visa em milhares de

pontos de vendas espalhados pelo país, como postos de combustíveis, padarias,

supermercados, farmácias, lojas de conveniência, entre outros.

Para participar da promoção, o caminhoneiro pode se cadastrar pelo app da Repom,

via Central de Atendimento da Repom ou por meio de um breve bate-papo por

WhatsApp. Ao clicar no banner da promoção, no site oficial, uma conversa com o

assistente virtual abrirá no aplicativo de conversas e o sistema fará a inscrição em

até três minutos, com poucas informações do caminhoneiro: CPF, data de

nascimento e número de telefone celular.



“Com a promoção Premiados da Estrada Repom, queremos atingir um potencial de

100 mil caminhoneiros concorrendo aos prêmios e reforçar a nossa parceria com os

trabalhadores das estradas, que poderão realizar sonhos se forem contemplados.

Há 28 anos, eles fazem parte da história da Repom e de suas soluções,

desenvolvidas para simplificar a vida de caminhoneiros e transportadores”, destaca

o Diretor de Produtos e Desenvolvimento de Negócios da Repom, Vinicios

Fernandes.

A cada R$ 10,00 em uma mesma compra, com o cartão Repom Visa, o usuário

ganhará um número da sorte e, automaticamente, passará a concorrer aos 20

prêmios mensais no valor de R$ 1 mil e aos dois prêmios finais no valor de R$ 45

mil. Todas as transações realizadas até 30/04 concorrem aos prêmios finais.

Os motoristas que abastecerem e/ou fizerem compras na Rede Estrada Repom ou

postos de combustíveis ganharão números da sorte em dobro e terão mais chances

de serem premiados. Além disso, os sorteios não excluem os vencedores de meses

anteriores, dando a chance de uma mesma pessoa ganhar mais de uma vez. As

premiações finais serão entregues em certificados de barras de ouro.

“Pagamento eletrônico oferece conveniência, segurança e agilidade nos

pagamentos do dia a dia. Além disso, é uma poderosa ferramenta de gestão

financeira e de controle de gastos que busca facilitar a vida dos caminhoneiros e

das transportadoras. Com mais de 60 prêmios ao longo da campanha, queremos

impactar o maior número de pessoas e incentivar o uso do cartão Repom Visa”,

conta Eduardo Abreu, vice-presidente de Novos Negócios da Visa do Brasil.

Os caminhoneiros podem consultar mais informações e as regras da promoção, que

é regulamentada pela SECAP do Ministério da Economia, pelo site:

www.visa.com.br/premiadosdaestradarepom. No endereço eletrônico, também

estarão disponíveis para consulta os números da sorte de cada participante.

Certificado de Autorização SECAP N° 04.011528/2021.
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