


Prazo final de participação: 31 DEZ 2019

1º VOUCHER DE VIAGEM NO VALOR DE  € 1.500

3º CÂMERA GOPRO NO VALOR APROX. €400

FOTO MAIS CURTIDA NO FACEBOOK €500

TODOS OS PARTICIPANTES: VOUCHER AMAZON €20

Concurso Internacional de Fotos

Participe!

2º DRONE COM CÂMERA HD NO VALOR APROX. € 800

CONFIRA AS PREMIAÇÕES:



• 3º prêmio: Câmera GoPro no valor de aproximado de � 400
• Os 10 favoritos serão apresentados no Facebook “profine Group” e ficarão disponíveis para 
votação no início de 2020. A foto com o maior número de curtidas recebe um prêmio de � 500.

1. Direitos de imagem

As 10 fotos ganhadoras do concurso de fotos KÖMMERLING Brasil 2019 serão encaminhadas 
pelo Marketing para a participação no concurso internacional, qualquer foto dentre estas dez 
que for premiada no Concurso Internacional premia o parceiro com uma viagem para 2 
pessoas para a Fensterbau 2020.

É essencial que as fotografias estejam livres de direitos de terceiros, ou seja, que possamos 
usá-las para publicações publicitárias impressas ou digitais e que o proprietário ou operador do 
edifício não se oponha a esse uso. Nas fotografias, nenhuma pessoa deve ser reconhecível.

• Todos os participantes ganharão um voucher da Amazon de � 20. 

Observações:

1. As fotos devem ser encaminhadas através do link www.profine-group.com/photo

3. As fotos que participarem do concurso também devem ser encaminhadas para o Marketing 
da KÖMMERLING Brasil , para fins de conferência do envio (carolina.amaral@profine-group.com)
junto ao Marketing internacional, bem como o acompanhamento da votação do concurso 
internacional.

2. As fotos devem ser encaminhadas através do site de 01/09/2019 a 31/12/2019

Premiação internacional
• 1º prêmio: voucher de viagem no valor de � 1.500 
• 2º prêmio: Drone com câmera HD no valor de aproximado de � 800

Premiação KÖMMERLING Brasil

Regulamento Concurso de Fotos Internacional 2019


