1. Esta ação é aberta a toda pessoa física, maior de 18 anos,
residente e domiciliada em território nacional, que possua uma loja
no Elo7 ativa.
2. Para participar o(a) interessado(a) deverá se inscrever via
formulário de 19 de Março até 30 de Outubro de 2017. A loja não
poderá estar com o modo férias ativado durante este período.
3. Em cada primeiro dia útil do mês, a partir de 2 de Maio de 2017,
será selecionada 1 loja, totalizando 7 finalistas que concorrerão na
final ao vivo, dia 24 de Novembro de 2017 no escritório do Elo7.
4. A comissão julgadora do concurso é formada pela equipe
Elo7, que selecionará os finalistas levando em conta os seguintes
critérios baseados nos valores do Elo7:

1. Satisfação e Fidelização dos Clientes - Nível e tempo de
resposta aos contatos de clientes pelo Elo7.
2. Tecnologia e Inovação - Utilização de ferramentas do Elo7
como frete automático, PLP, preço promocional, frete grátis,
Talk7, etc.
3. Empreendedorismo e Criatividade - Identidade visual e
organização da loja.
4. Relação Humana e Colaboração - Avaliações da loja.
5. Trabalho e Intervenção Humana - Fotos, dados de cadastro
e descrição dos produtos.
6. Diversidade de Habilidades - Originalidade e diversidade dos
produtos e técnica.
7. Utilização dos Recursos de forma Responsável - Adequação
às políticas de uso do site (https://www.elo7.com.br/termos).

5. Serão selecionadas para a final 7 lojas com melhor avaliação
nos critérios citados, que serão divulgadas (nos principais canais
de comunicação do Elo7) todo primeiro dia útil do mês, conforme
descrito no item 3.
6. Os 7 finalistas deverão comparecer ao escritório do Elo7 no
dia 24 de Novembro de 2017 para um encontro com a Equipe
Elo7 e coquetel. As instruções serão enviadas por email. O Elo7 se
responsabilizará pelo traslado de ida e volta ao escritório do Elo7
e passagem + hospedagem aos residentes de fora da capital São
Paulo.
7. Os 7 finalistas concorrerão à 3 colocações finais. Os 3 finalistas
receberão os seguintes prêmios:
1. R$500,00 em compras de materiais no Elo7 (valor total
dos pedidos no Elo7, incluindo produtos + frete).
2. Um estúdio fotográfico portátil Evobox como mostra o
vídeo.
3. Encontro exclusivo com o CEO do Elo7 no dia 24 de
Novembro de 2017.
4. Divulgação da loja nos principais canais de comunicação
do Elo7.
5. Entrevista exclusiva no Blog do Elo7.
8. Os resultados do Concurso Cultural “Loja Fora de Série” serão
conferidos nos principais canais de comunicação do Elo7.
9. Os participantes desde já reconhecem como soberana e
irrecorrível a decisão da comissão julgadora. Quaisquer casos não
previstos neste regulamento serão decididos por essa comissão.

10. Cronograma:

19/03/2017

Início das inscrições

02/05/2017

Resultado do 1º finalista inscrito em
Março / Abril

01/06/2017

Resultado do 2º finalista inscrito em Maio

03/07/2017

Resultado do 3º finalista inscrito em Junho

01/08/2017

Resultado do 4º finalista inscrito em Julho

01/09/2017

Resultado do 5º finalista inscrito em Agosto

02/10/2017

Resultado do 6º finalista inscrito em
Setembro

30/10/2017

Fim das inscrições

01/11/2017

Resultado do 7º finalista inscrito em Outubro

24/11/2017

Final / Encontro - Resultado dos 3
vencedores

