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PROMOÇÃO SORTEIO ANIVERSÁRIO CIPEX 
“O CIPEX faz aniversário e quem ganha o presente é você!” 

 

 
Confira como participar, e boa sorte! 
 
O CIPEX Idiomas está completando 33 anos de atividades em Panambi, e para marcar 
esta data tão importante, estará sorteando 33 prêmios! Será um prêmio por semana, 
durante 33 semanas. 
 
Quem pode participar: 
 
Podem participar pessoas residentes em Panambi, cidade sede do CIPEX Idiomas Panambi e 
região: alunos, familiares, amigos, simpatizantes e comunidade em geral da cidade de 
Panambi que há 33 anos acolhe esta empresa/escola prestadora de serviços educacionais no 
ensino de idiomas.  
 
Prêmios: 
 
33 prêmios para comemorar os 33anos do CIPEX Panambi: 
 
1- 1 bolsa de Estudos de 50% para um módulo de 
inglês; 
2- 10% de desconto no valor do curso de inglês; 
3- 1 agenda 2022; 
4- 1 fone de ouvido; 
5- 1 cartão Spotify - 3 meses; 
6- 1 camiseta personalizada; 
7- 1 cafeteira elétrica – 2 xícaras;  
8- 1 braçadeira para celular em Neoprene; 
9- 1 copo com tampa para café; 
10- 1 cartão Netflix; 
11- 1 caderno personalizado; 
12- 1 caneca térmica; 
13- 1 pen drive 16gb; 
14- 1 squeeze; 
15- 1 pipoqueira elétrica; 
16- 1 conjunto de canetas Schneider; 

17- 1 almofada porta pipoca 
18- 1 livro Mindset; 
19- 1 caneca de cerâmica; 
20- 1 cartão Globo Play; 
21- 1 copo com canudo; 
22- 1 mini caixa de som; 
23- 1 suporte de mesa para celular; 
24- 1 mousepad; 
25- 1 estojo escolar; 
26- 1 cartão Spotify – 1 mês;  
27- 1 almofada pescoço; 
28- 1 camiseta temática; 
29- 1 conjunto de lápis; 
30- 1 sanduicheira grill; 
31- 1 cartão Globoplay; 
32- 1 pen drive 32gb;  
33- 1 kit escolar. 

 
Como participar: 
 
1. Seguir o perfil @CIPEXpanambi no Instagram; 
2. Curtir a imagem oficial “33 anos, 33 prêmios” (fixada nos “DESTAQUES”); 
3. Marcar 3 amigos em comentários diferentes na publicação oficial, desde que todos os 
perfis sejam de diferentes pessoas, não sejam de pessoas famosas, lojas, empresas ou perfis 
falsos; 
4. Somente serão válidos os comentários no post oficial da promoção; 
5. Compartilhar a foto oficial no seu Story e marcar o nosso perfil (CIPEXpanambi). 
 
 



CIPEX Idiomas Panambi 
cipex.com.br 

Regulamento: 

1. As pessoas que marcarem nos comentários perfis empresariais e/ou de marcas, 

personalidades ou fake serão desclassificados; 

2. Podem participar pessoas residentes na cidade de Panambi e região;  

3. Serão válidos os comentários postados até as 14hs da sexta-feira da semana do 

sorteio, o resultado será divulgado em story no perfil @CIPEXpanambi e mensagem será 

enviada ao ganhador através do Instagram (DM); 

4. Para participar é necessário seguir as regras acima descritas, respeitando todos os 

itens;  

5. O sorteio será feito pela ferramenta site Sorteiogram (http://sorteiogram.com/); 

6. Nossa equipe entrará em contato com os ganhadores através do perfil do Instagram, 

para agendar e combinar a entrega do prêmio; 

7. O prêmio não poderá ser trocado pelo valor relativo em dinheiro; 

8. O CIPEX Idiomas reserva-se o direito de alterar quaisquer itens deste regulamento 

visando o bom desenvolvimento da ação; 

9. Este sorteio tem caráter exclusivamente promocional e não implica qualquer 

modalidade de pagamento por parte dos participantes, não sendo, portanto, necessária a 

aquisição de nenhum produto, bem ou serviço; 

10. Os participantes declaram ter lido e estarem de acordo com o presente regulamento do 

concurso e de suas condições, que estão à disposição em nossas redes sociais e em nosso 

site https://www.cipexidiomas.com.br/panambi . 

 
Datas dos Sorteios: 
 
A Promoção Sorteio de Aniversário CIPEX será válida entre o período de 15/02/22 (data do 
aniversário do CIPEX) até 27/09/22. 33 semanas para comemorar esta data tão importante 
para a escola de idiomas Cipex, pioneira na região. 
 

1. 18/02 
2. 25/02 
3. 04/03 
4. 11/03 
5. 18/03 
6. 25/03 
7. 01/04 
8. 08/04 
9. 15/04 
10. 22/04 
11. 29/04 
12. 06/05 
13. 13/05 
14. 20/05 
15. 27/05 
16. 03/06 
17. 10/05 

18. 17/05 
19. 24/05 
20. 01/07 
21. 08/07 
22. 15/07 
23. 22/07 
24. 29/07 
25. 05/08 
26. 12/08 
27. 19/08 
28. 26/08 
29. 02/09 
30. 09/09 
31. 16/09 
32. 23/09 
33. 30/09

 

http://sorteiogram.com/
https://www.cipexidiomas.com.br/panambi

