REGULAMENTO 4° PRÊMIO MELHORES DO MERCADO ERÓTICO E
SENSUAL

1. OBJETIVO
O Prêmio Melhores do Mercado Erótico e Sensual Brasileiro é promovido pela PMMES
Consultoria e Eventos.
(Organizadora) e tem como objetivos:
1.1 Proporcionar estímulo, promover conhecimento e valorização do Mercado Erótico e
Sensual de produtos, profissionais e empresas do setor de Erótico no Brasil. Isso
estimula a produção e disseminação de casos de sucesso dentro do segmento.

1.2 Revelar novos destaques em marca, palestrante, lojista e produtos com qualidade
técnica que ainda não possuam grande notoriedade em esfera nacional e/ou
internacional.

2. PARTICIPAÇÃO
2.1 A participação no Prêmio Melhores do Mercado Erótico e Sensual Brasileiro e
individual e aberta a todos profissionais do setor erótico e sensual, maiores de 18 anos,
brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, mediante inscrição no site
www.premiomercadoerotico.com.br.

2.2 Após efetuada a inscrição, caso o candidato passe para as próximas Etapas e não dê
continuidade à participação no processo, sua inscrição não será aceita na próxima
edição. Casos de exceção poderão ser avaliados mediante solicitação feita pelo
candidato pelo e-mail contato@premiomercadoerotico.com.br. A avaliação será feita
pela Organizadora e a decisão será soberana e irrecorrível.

2.3 O Prêmio Melhores do Mercado Erótico e Sensual Brasileiro é dividido em 15
categorias distintas:



Melhor produto erótico em Acessórios
Escolha do melhor produto erótico na categoria Acessórios



Melhor produto erótico em Cosméticos
Escolha do melhor produto erótico na categoria Cosméticos



Melhor produto erótico em Fetichista
Escolha do melhor produto erótico na categoria Fetichista



Melhor produto erótico em Fantasias/Cuecas sensuais
Escolha do melhor produto erótico na categoria Fantasias/Cuecas sensuais



Melhor produto erótico para mulheres (sextoys)
Escolha do melhor produto erótico sextoy que pode ser qualquer um para uso da
mulher, não cosmético.



Melhor produto erótico para homens (sextoys)
Escolha do melhor produto erótico sextoy que pode ser qualquer um para uso do
homem, não cosmético.



Melhor conteúdo educacional
Escolha em seu ponto de vista, o melhor curso ou treinamento com conteúdo
educacional para o Mercado Erótico e Sensual em 2019



Melhor palestrante do mercado erótico e sensual
Escolha do melhor profissional palestrante do setor



Melhor fabrica do mercado erótico
Escolha do melhor fabricante, não terceirista



Melhor produto lançamento de 2019
Escolha do melhor produto lançado em 2019



Marca do ano
Escolha da melhor marca do ano



Melhor youtuber do mercado erótico
Qual youtuber com vídeos e dicas para o mercado erótico você indica para o
Prêmio



Melhor campanha de marketing B2B
B2B se destina a marketing entre empresas



Melhor campanha de marketing B2C
B2C busca alcançar clientes final em busca de um serviço ou produto



Melhor Evento/Feira Erótica de 2019
Escolha a melhor feira erótica do setor

2.4 Cada participante poderá se inscrever nas categorias e cabe ao candidato, no ato da
inscrição, selecionar qual categoria deseja concorrer.

3. FASES
O Prêmio Melhores do Mercado Erótico e Sensual Brasileiro é dividido em 3 (três)
etapas:



1ª fase = Inscrição.
2ª fase = Etapa votação popular para escolha de 3 semi-finalistas.
3ª fase = Etapa Evento fechado para inscritos e participantes

4. INSCRIÇÃO
4.1 Período de inscrição: de 01 de setembro a 29 de setembro de 2019.

4.2 A participação será feita por inscrição na área específica do site
www.premiomercadoerotico.com.br

4.3 Para se inscrever, o interessado deverá cumprir as seguintes etapas:
a. Preencher todos os campos obrigatórios da ficha de inscrição.
b. Escolher as categorias na qual deseja concorrer.
c. Aceitar o regulamento do Prémio.

4.4 O participante se compromete a preencher com dados reais o cadastro de sua
inscrição, podendo a qualquer momento ser obrigado a apresentar documentos que as
comprovem. Caso o participante não cumpra esta exigência, será automaticamente
desclassificado.

4.5 Caso este item seja desobedecido, o participante se compromete a manter a PMMES
Consultoria e Eventos e as agências envolvidas no projeto imunes e indenizá-las por
qualquer perda financeira, dano ou penalidade sofrida ou havida em virtude ou como
resultado de demanda, ação judicial ou qualquer ato praticado por terceiro que resulte
em prejuízo, devendo o participante e ou finalista arcar, inclusive, com o pagamento de
honorários advocatícios e custos judiciais, com relação a esses direitos de propriedade
intelectual.

5. CURADORIA DOS INSCRITOS
5.1 A avaliação de cada inscrito será feita pelo conjunto de dados enviados pelo
candidato.

5.2 A curadoria será formada por 3 (três) profissionais renomados na área de atuação
referente à categoria e não concorrentes no Prêmio Melhores do Mercado Erótico e
Sensual Brasileiro.

6 DIVULGAÇÃO DOS SEMIFINALISTAS
6.1 Os semifinalistas serão divulgados no site www.premiomercadoerotico.com.br e
receberão comunicados via e-mail anunciando sua participação na 2ª fase. O e-mail será
enviado ao endereço cadastrado pelo participante no ato da inscrição, sendo de sua
obrigação mantê-lo atualizado e verificá-lo com regularidade.

6.2 Serão estabelecidos no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) classificados por
categoria. Caso não exista o mínimo de participantes estabelecido, não haverá as etapas
seguintes para a categoria.

7. DIVULGAÇÃO DOS FINALISTAS
O nome dos finalistas será divulgado no site www.premiomercadoerotico.com.br em 01
de outubro de 2019, também será enviado um comunicado via e-mail anunciando sua
participação na Etapa semi-finalista. O e-mail será enviado ao endereço cadastrado pelo
participante, sendo de sua obrigação mantê-lo atualizado e verificá-lo com regularidade.

8. ETAPA EVENTO FECHADO PARA INSCRITOS E PARTICIPANTES
8.1 Os finalistas deverão participar da Evento fechado para inscritos e participantes,
onde será realizada em local e data a serem divulgados oportunamente pela equipe
organizadora por e-mail.

8.2 Caso o finalista não esteja presente no Evento fechado para inscritos e participantes,
o mesmo será automaticamente desclassificado, onde o ganhador do Prêmio será o 02
colocado, assim sucessivamente.

8.3 A PMMES Consultoria e Eventos não arcará com nenhuma despesa de transporte,
hospedagem ou qualquer outra dos participantes e finalistas.

9. NORMAS GERAIS
9.1 Durante todo o processo de avaliação dos inscritos e análise de dados, o nome dos
curadores responsáveis poderá ser mantido em sigilo, suas decisões serão em qualquer
etapa do prêmio soberanas e irrecorríveis.

9.2 As dúvidas e casos omissos não previstos neste Regulamento serão julgados por
representantes da PMMES Consultoria e Eventos, cujas decisões serão soberanas e
irrecorríveis.

9.3 No momento da inscrição, todos os participantes garantem não existir qualquer
contrato que possa impedir sua participação no Prêmio Melhores do Mercado Erótico e
Sensual Brasileiro.

9.3.1 Caso este item seja desobedecido, o participante se compromete a manter a
PMMES Consultoria e Eventos. e seus patrocinadores imunes a indenizações ou
processos por qualquer perda financeira, dano ou penalidade sofrida ou havida em
virtude como resultado de demanda, ação judicial ou qualquer ato praticado por terceiro
que resulte em prejuízo, devendo o participante e ou finalista arcar, inclusive, com o
pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, com relação a esses direitos de
propriedade intelectual.

9.4 A participação neste Prêmio implica na aceitação de todos os termos deste
Regulamento.

10. CRONOGRAMA
Inscrições: de 03 de setembro a 29 de setembro de 2019.
Divulgação dos Semifinalistas: 01 de outubro de 2019.
Divulgação dos Finalistas: Aguarde agendamento.
Etapa Evento fechado para inscritos e participantes para anúncio dos vencedores:
Aguarde agendamento.

10.1 Todas as datas podem ser alteradas pela Organizadora. Caso haja alterações, elas
serão comunicadas por e-mail no endereço cadastrado pelo participante, sendo de sua
obrigação mantê-lo atualizado e verificá-lo com regularidade.

Li e aceito todos os termos deste Regulamento e declaro não ter nenhuma restrição à
minha participação.

