


A Promoção Leitura Premiada, idealizada pela Tribus Edito-
rial, irá premiar 4 leitores que adquirirem seus livros durante o 
segundo semestre de 2022.

Todas as compras realizadas no  período de 01/07/2022 à 
10/12/2022 serão consideradas para esta promoção. O sorteio 
ocorrerá em uma live, com data a ser de� nida, entre os dias 15 a 
18/12/2022.

A cada livro adquirido o leitor ganhará um cupom para o sor-
teio. Isso mesmo, não será considerada a compra e sim os livros 
adquiridos. Se em uma determinada compra o leitor adquirir 4 
livros, ele receberá 4 cupons para o sorteio.

Os cupons seguirão a sequência númérica iniciando com 01.
O sorteio será realizado através do site Random.org ou similar.
Compras realizadas com pagamento através de boleto só rece-

berão o cupom após a compensação do mesmo, que pode levar até 
3 dias úteis. É por este motivo também que o sorteio não será rea-
lizado no dia após o encerramento da promoção, pois precisamos 
desses dias para terminar a distribuição de cupons.

A editora manterá uma planilha com o número do cupom, 
nome do responsável pela compra e número do pedido. A plani-
lha não será disponibilizada, mas cada pedido receberá seu cupom 
através de mensagem da própria plataforma de vendas.

A premiação consistirá em 4 (quatro sorteios).  Começaremos 
pelos Diários de Leitura (capa dura, laminação fosca, 100 páginas, 
sem nome), sendo 1 no tema As Crônicas de Nárnia, 1 no tema O 
ladrão de raios e 1 no tema Harry Potter, e encerraremos sortean-
do a Echo Dot.



LEITORES
Residir ou possuir endereço de entrega em território nacional;
Estar  com o cadastro ativo em nossa loja virtual;

CUPONS
O cupom será nominal e utilizaremos o nome do responsável 

pela compra;
O endereço de entrega será o cadastrado em nossa loja virtual, 

mantenha-o sempre atualizado;
Cada livro adquirido em nossa loja virtual garante um cupom 

ao leitor;
A compra de livro em pré-venda garante o triplo de cupons.
Os cupons serão preenchidos em sequência, seguindo a or-

dem de entrada dos pedidos e compensação de pagamento (em 
caso de boletos).

Não haverá cobrança de frete dos leitores sorteados no pri-
meiro envio, ele será de responsabilidade da Tribus Editorial. Caso 
a encomenda retorne, o novo frete será por conta do leitor.




