
Esta promoção é realizada pelo site Donna ZH exclusivamente pelo twitter (www.twitter.com/donnazh).
 
Para participar da promoção “Beleza nas Redes Sociais”, todas as pessoas interessadas, maiores de 18 anos, deverão ser seguidoras dos perfis 

Donna ZH (@donnazh) e Onodera Porto Alegre (@onoderapoa) e participar entre 17h e 18h do dia 30 de junho de 2010 e enviar para ambos os 
perfis uma resposta criativa para a pergunta “Por que beleza combina com internet?”.

 
A autora da resposta mais criativa com até 120 caracteres enviadas para os perfiis @donnazh e @onododerapoa com a tag #queropeeling rece-

berá como prêmio uma sessão de peeling de cristal, a ser realizado na Onodera Estética (Rua Carlos Trein Filho, 1325, Porto Alegre/RS) até o prazo 
de um mês a contar de hoje (até 30 de julho de 2010).

Os interessados podem concorrer até as 18h do dia 30 de junho de 2010 quantas vezes quiserem, desde que mandem frases diferentes com a tag 
correta para o perfil do twitter indicado.

 
O resultado desta promoção será divulgado no dia 01 de julho de 2010 às 11h nos twitters do site Donna ZH e OnoderaPOA. O vencedor será 

contatado por mensagem direta via Twitter e deverá informar em até 24 horas seu nome completo, endereço, RG e telefone para contato, sob pena 
de desclassificação. Através deles, a produção do concurso entrará em contato para efetuar a entrega dos prêmios.

 
O prêmio é pessoal e intransferível, não sendo permitido ao contemplado trocá-lo por dinheiro ou qualquer outro produto.
 
A empresa Realizadora não se responsabiliza por inscrições perdidas, atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou 

imprecisas. 
 
A Realizadora não será responsável por problemas, tais como, mas sem excluir outros semelhantes a estes: falhas ou funcionamento técnico, de 

qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, 
defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para 

o correto processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de inscrições ou falha da promotora em rece-
bê-las, em razão de problemas técnicos, congestionamento na internet ou no site ligado a Promoção, vírus, falha de programação (bugs) ou viola-
ção por terceiros (hackers).

 
Grupo RBS - Porto Alegre, 30 de junho de 2010.
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