ABC EXPERIENCE
Nova temporada 2019
Mais prêmios. Mais premiados. Mais visibilidade.
A partir de julho de 2019, apresentamos para você uma forma ainda melhor de
aproveitar o ABC Experience. Um dos maiores programas de relacionamento do Brasil.
Mais prêmios
ABC Image, ABC Arena, ABC Trends, ABC TEC e ABC Trip. O programa agora conta com 5 tipos
de premiação que vão desde visibilidade ao trabalho do arquiteto até viagens internacionais.
Mais premiados
São quase 1.000 premiados ao longo da temporada. As faixas para ganhar as premiações agora
são proporcionais ao potencial de cada loja. Ou seja, especificadores de mercados menores
tem tanta chance de ganhar quanto de mercados maiores.
Mais visibilidade por loja
Os melhores de cada loja também ganham prêmios!
Novidades o tempo todo
Conteúdo de qualidade pra te ajudar a ser um profissional mais completo. Fique
ligado! Mantenha seu cadastro em dia e esteja sempre próximo da sua loja de preferência.
Vamos promover diversos meet-ups, workshops, lançamentos e encontros que
acontecem nas nossas mais de 60 lojas com conteúdo exclusivo para o profissional de
arquitetura e design durante toda a temporada.


O ABC Experience continua com a temporada de pontos anual de pontuação (de
janeiro a dezembro).

Nesse novo modelo do ABC Experience, os especificadores estão divididos em grupo de
acordo com as suas lojas de preferência (escolhida no momento do cadastro).
Entenda abaixo nossas novas categorias de premiação:
ABC IMAGE
Dando visibilidade para o seu trabalho. Captando mais clientes para o seu negócio.
Os 3 principais parceiros de cada loja no semestre terão espaço na mídia
local (outdoor, ou spot rádio, ou entrevista a tv ou matéria em jornal - a ser definido em cada
loja a critério do ABC) oferecido pela ABC para divulgar o seu trabalho.
ABC ARENA
Conteúdo relevante pra agregar conhecimento e potencializar sua carreira.
Palestras regionais em cidades sede (Belo Horizonte, Juiz de Fora, Varginha e Rio de
Janeiro) com importantes nomes da arquitetura e decoração trazendo o que há de mais novo
no segmento em negócios e tendência.

ABC TRENDS
Viagem aos principais eventos nacionais do segmento. Conteúdo, informação e
tendência direto da fonte!
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ABC TEC
A cada semestre selecionamos uma importante unidade industrial para visitar e
realizar um workshop técnico e, também, um tour cultural e gastronômico na região.
ABC TRIP
A viagem reservada para a temporada traz para os especificadores o Basel Miami. O
fórum global do design que concentra os mais influentes designers, expositores e críticos de
todo o mundo apresentando moveis, iluminação e objetos de arte da vanguarda do século XXI.
Introdução ao programa
Conhecimento, experiências, contatos, negócios e, claro, lazer. Esse é o propósito do
ABC Experience. A ABC da Construção quer proporcionar momentos únicos de troca de
experiências entre especificadores de diferentes cidades e regiões. São inúmeros projetos,
ações, iniciativas e viagens ao redor do mundo, para levar ao especificador o que há de melhor
e mais novo no mercado de arquitetura e design.
Como funciona?
Cada R$1,00 em compras das marcas participantes especificadas em qualquer loja da
ABC da Construção será convertido em 1 ponto. Esses pontos poderão ser trocados por
viagens e eventos que serão organizadas pela ABC da Construção.
Quem pode participar?
Arquitetos, Engenheiros, Designers de Interiores e Decoradores devidamente
registrados no CAU, CREA, ABD.
Como se cadastrar?
Basta acessar o www.abcexperience.com.br, ler atentamente e aceitar o regulamento
e se cadastrar. É de responsabilidade do profissional que seus dados cadastrais estejam
atualizados, sendo fundamental: nome completo, endereço, CPF, telefones e conta bancária.
O cadastro de cada participante é pessoal. Somente será permitida a transferência de pontos
entre os participantes do programa caso os CPF’s dos participantes estejam vinculados a um
mesmo CNPJ indicado no momento do cadastro.
Critérios e condições mínimas:
- Somente serão considerados participantes do programa ABC Experience profissionais que
estejam enquadrados nos critérios citados no item “Quem pode participar” e que estejam
devidamente cadastrados no site.
- Especificações realizadas anteriormente ao cadastro não poderão ser pontuadas.

- Pedidos com valores inferiores a R$ 500,00 não serão computados.
- Valores referentes a frete não fazem parte da base de cálculo.
- Especificações no nome do próprio especificador recebem pontuação.
- Compras canceladas após terem sido convertidas em pontos serão consideradas sem
validade e extraídas do extrato de pontos do profissional.
- Compras especificadas por profissionais que são funcionários de construtoras para sua
contratante não serão computadas.

Procedimento de validação de pontos
Após confirmação da compra através da emissão da Nota Fiscal de venda na ABC, as
informações passarão por um processo interno para validação dos pontos. Após a validação, os
pontos serão creditados e poderão ser consultados no site abcexperience.com.br. Os créditos
são realizados duas vezes ao mês, entre os dias 10 e 15 e 25 e 30 (ou próximo dia útil), sempre
após a conclusão do processo de validação.
Auditoria das especificações
A ABC da Construção se reserva ao direito de auditar, periodicamente, as vendas
realizadas pelos parceiros especificadores a fim de evitar potenciais fraudes ou desvios. Será
realizada verificação dos procedimentos das vendas e participação dos especificadores. Caso
sejam encontrados indícios desses tipos de atividades, o profissional será automaticamente
excluído do ABC Experience e terá seus pontos zerados.
Viagens
A ABC da Construção definirá, periodicamente, um roteiro de viagem que poderá ser
utilizado com a pontuação corrente. As viagens serão sempre realizadas em grupos de
especificadores, proporcionando momentos de interação e relacionamento.
Os destinos, escolha das companhias aéreas, traslados, hotéis e tipos de quartos,
ficarão a critério exclusivo da ABC da Construção. Caso o profissional deseje fazer alterações, o
mesmo deverá consultar a viabilidade e arcar com qualquer custo adicional do pacote prédefinido pela ABC da Construção.
Todas as viagens são intransferíveis, ficando a critério da ABC da Construção avaliar
possíveis trocas entre profissionais contemplados.
Participação nas viagens
Para participar de um evento ou viagem, o especificador tem que ter a quantidade mínima de
pontos para o seu grupo de lojas. Após o final do período estipulado para acúmulo de pontos,
os primeiros colocados de cada grupo (quantidade a ser definida de acordo com o evento)
serão convidados para a viagem, sem custo. Os pontos não são debitados da sua conta.

Auditoria de viagens e benefícios
A ABC da Construção promoverá auditorias administrativas no ato da solicitação do
resgate de prêmios de forma a confirmar a autenticidade das informações relativas às compras
e seus respectivos pontos.
Limitação de participantes por viagem dentro dos grupos
As viagens estarão limitadas a um número de vagas estipulado pela ABC da Construção
para cada grupo de lojas e poderão sofrer alterações a qualquer momento. As vagas serão
preenchidas com os primeiros colocados de cada grupo de lojas, conforme classificação ou
regulamento específico de cada viagem.
Disposições gerais
A ABC da Construção poderá modificar os prêmios por decisão própria sem consulta ou
comunicação prévia, bem como este regulamento, a qualquer tempo e independente de
qualquer prévia comunicação.
Os participantes autorizam a veiculação de seu nome, imagem e som de voz, bem
como concedem gratuitamente, os direitos patrimoniais e licenciam os direitos
extrapatrimoniais de autor sobre a obra, pelo prazo de sua proteção, para utilização total ou
parcial, em fotos, cartazes, filmes, spots em qualquer tipo de mídia (analógica ou digital) e
peças promocionais para a divulgação da conquista do prêmio ou em quaisquer outros
suportes e/ou meio de transmissão, retransmissão digital, enfim, qualquer meio de difusão
audiovisual ou visual com ou sem provedor, sem que a ABC da Construção tenha que fazer
quaisquer pagamentos para tanto.
Ao participar deste programa, nos termos deste Regulamento, os participantes
declaram expressamente de forma irrevogável e irretratável que têm ciência e estão de acordo
com todas as suas condições, assim como isentam a ABC da Construção, desde já, por eventual
dano ou prejuízo decorrente do presente programa.

