GUIA DE INFORMAÇÕES

SOBRE O CONCURSO

O Que é o Concurso
JOYALY Fashion
Blogger?

A Pernambucana Liliam Isis, vencedora
do concurso JFB3 em ROMA - ITÁLIA

O Concurso JFB começou em 2018,
reconhecendo a importância das influencers
na moda evangélica. Buscando descobrir
novas influencers do ramo, lançamos o
primeiro concurso no primeiro semestre de
2018, que foi sucesso absoluto. Animado com
a ideia e com aceitação do projeto decidimos
no mesmo ano criar uma segunda edição
ainda mais elaborada, o sucesso foi ainda
maior. Decidimos por tornar o concurso anual
e em 2019 lançamos a terceira edição,
repetindo o sucesso. Agora o concurso se
tornou ainda mais popular e decidimos fazer o
maior concurso JFB! Então continue aqui para
saber todas informações necessárias!

Como Participar
do Concurso
JFB Paris
COMO PARTICIPAR

Tire uma foto sua, sem companhia, usando
uma peça Joyaly, de qualquer coleção,
podendo ser blusa, saia, casaco ou vestido.

Poste sua foto no feed de seu Instagram
pessoal de perfil público. Não utilize
montagens, textos, emoticons ou desenhos na
foto.

Em sua postagem marque o instagram
@JOYALYFASHION
e
utilize
a
#JOYALYPARIS

Você pode postar quantas fotos desejar
com quantos look quiser, porém deve postar
somente uma foto por postagem

Poste o banner do concurso em seu feed
com #joyalyparis e marcando @joyalyfashion
antes do encerramento das inscrições.
Não poste em formato carrossel!

Quem pode
Participar
- Maiores de 18 anos;
- Nacionalidade Brasileira;
- Moram no Brasil;
- Possuam peça Joyaly;
- Possuam Instagram Pessoal Aberto;
- Tenha possibilidade de Viajar durante
JUNHO - JULHO - AGOSTO, caso seja
solicitado; (Custos de viagens e hospedagens
pago pela JOYALY);
- Não tenham sido finalistas ou ganhado
concurso de moda evangélica ou similares a
menos de 1 ano, a contar da data de
encerramento das inscrições;

Quem NÃO pode
Participar
- Menores de 18 anos;
- Estrangeiros;
- Pessoas que Moram Fora do Brasil;
- Seja Funcionária ou parente próximo de
funcionários Joyaly;
- Não tenham peça Joyaly;
- Quem utilizar de Instagram de Loja ou
Marcas para postar foto;
- Não consiga viajar caso
necessário em qualquer datas de
JUNHO - JULHO - AGOSTO de 2020
- Tenha sido finalistas ou ganhado
concurso de moda evangélica ou
similares a menos de 1 ano a contar da data
de encerramento das inscrições
- Influencers parceiras que trabalharam com
Joyaly no prazo de 6 meses, a contar da data
de encerramento das inscrições;

AS INFORMAÇÕES E LIMITAÇÕES PODERÃO SER ALTERADAS SEM AVISO PRÉVIO

Os Prêmios e
Obrigações
da Vencedora

1°
LUGAR

A Finalista da Enquete Final do Concurso
Joyaly que receber maior porcentagem (ou
em caso de empate, maior número de votos)
receberá:

IPHONE 11*
R$ 1.000 em
LOOKS JOYALY
UMA VIAGEM PARA
PARIS - FRANÇA*

2°
LUGAR

A Finalista da Enquete Final do Concurso
Joyaly que receber menor porcentagem (ou
em caso de empate, menor número de votos)
receberá:

IPHONE 11*
R$ 1.000 em
LOOKS JOYALY

IPHONE 11* de cor e capacidades aleatória, a serem determinados pela JOYALY, não podendo trocar pelo valor do produto.
VIAGEM A PARIS* com todos custos pago pela JOYALY, somente para ganhadora sema companhante.

CALENDÁRIO
Concurso 2020
ETAPAS A DISTÂNCIA
31/01 - Início das Inscrições (Postar foto com a
hashtag e marcando @joyalyfashion*)
26/02 - Lançamento Ursinho Gratidão

JOYALY PARIS

09/04 - Live especial com Revisão de fotos já
postadas e dicas e sorteio de brindes para quem
já está participando
07/05 -Live especial com Revisão de fotos já
postadas e dicas e sorteio de brindes para quem
já está participando

ETAPAS EM SÃO PAULO
01/07 - Chegada a SP, início do Confinamento
02 a 10/07 - Provas e Enquetes em
Confinamento
11/07 -Incio da Enquete Final com as 02
finalistas restantes no concurso
12/07 -RESULTADO ENQUETE FINAL:
Revelação quem ganhou a enquete se tornando
a Vencedora do concurso JFB Paris
Final de JULHO - Viagem a Paris

20/05 - Encerramento das inscrições
28/05 - Live revelando as 12 finalistas
Inicio da 1a PROVA A DISTANCIA
04/06 - 2a PROVA A DISTANCIA + ENQUETE
10/06 - 3a PROVA A DISTANCIA + ENQUETE
18/06 - 4a PROVA A DISTANCIA + ENQUETE
25/06 - 5a PROVA A DISTANCIA + ENQUETE
27/06 a 01/07 - Vôos das Finalistas a SP

ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO PODEM OCORRER SEM AVISO PRÉVIO
* ao postar sua foto utilizando a #joyalyparis e marcando @joyalyfashion
você autoriza a utilização de sua imagem para divulgação em nossas redes sociais

