CONCURSO COOP STORY - SEU STORY VALE PRÊMIOS!
REGULAMENTO
Já pensou em transmitir uma mensagem cooperativista de maneira bem divertida e ainda ganhar
prêmios? Pois essa é sua oportunidade! O concurso Coop Story irá selecionar os 10 stories mais
criativos sobre o cooperativismo, que serão premiados com kits exclusivos do Sistema OCB/PE e
com vagas no evento World Coop Management (WCM) 2020. Mas não para por aí. Os stories
selecionados serão disponibilizados para votação popular. O vencedor final do concurso ganhará
uma licença anual* de um dos melhores programas de edição de vídeo da atualidade (Adobe
Premiere) e aparecerá como garoto(a) propaganda** de 1 (uma) peça de divulgação dos
produtos do Sistema OCB/PE.
Como participar:
1 – Siga o @sistemaocbpe e marque dois amigos no post de lançamento do concurso.
2 – Crie um story criativo sobre o cooperativismo, destacando suas vantagens, importância,
princípios, entre outros temas, que contribuam para uma mensagem positiva sobre o segmento.
Capriche. Quanto mais criativo melhor! Vale criar personagens, usar músicas, textos, paródias,
etc.
3 – Assim que o story estiver pronto, marque o @sistemaocbpe. Entraremos em contato para
solicitar os dados que validarão a inscrição. Importante marcar o instagram do Sistema
imediatamente para que possamos fazer o download do story dentro das 24 horas seguintes.
4 – Caso seja classificado para a última fase, mobilize seus amigos para registrarem seu voto no
site www.pecooperativo.coop.br. O story mais votado será o vencedor do concurso.
Cronograma:
EVENTO
Lançamento
Inscrições e envio dos stories
Análise dos materiais
Divulgação dos 10 finalistas
Votação popular
Divulgação do story vencedor

DATA
31 de outubro
01 a 16 de novembro
17 a 22 de novembro
23 de novembro
23 a 26 de novembro
27 de novembro

*A licença adquirida será para pessoa física.
**mediante cessão de direito de imagem.

Comissão Organizadora
do Concurso
Sistema OCB/PE
Rua Manoel Joaquim de Almeida, 165 – Iputinga
50670-370 – Recife/PE
Tel.: (81) 3032-8300.

www.pecooperativo.coop.br

