
Programa de Indicação STRASSSER
INDIQUE E GANHE. Acumule pontos conversíveis em dinheiro e lucre conosco!!!

REGULAMENTO

O Programa de Indicação STRASSSER é um programa de fidelização por meio do qual 
compartilhamos pontos com os fãs que compram e indicam nossas músicas para seus amigos.

1. FUNCIONAMENTO GERAL DO PROGRAMA

1.1: O fã que adquirir um álbum do STRASSSER no site www.strassser.com terá a 
possibilidade de indicar o álbum adquirido para até 10 (dez) amigos.
1.2: Para cada um destes amigos que adquirir o álbum indicado, o fã que o indicou receberá 
pontos correspondentes a 5 (cinco) vezes o preço do álbum.
1.3: Este processo se repete para cada um dos amigos que comprou: eles também terão a 
possibilidade de indicar o mesmo álbum para outros amigos. E cada nova compra gera pontos 
para quem o indicou, em até seis níveis. O infográfico abaixo ilustra o processo:

2. INSCRIÇÕES

OBS: Note que com apenas 1 indicação (João), Leila recebeu pontos 6 vezes.
OBS: Note que a compra de Isa não gera pontos para Leila, pois Isa está a 7 níveis da Leila.
OBS: Se 3 amigos seus comprarem um álbum de R$5,00 e 3 amigos indicados por cada um 
deles também comprarem e assim sucessivamente, você poderá acumular 27.300 pontos!
OBS: Se 5 amigos seus comprarem um álbum de R$5,00 e 5 amigos indicados por cada um 
deles também comprarem e assim sucessivamente, você poderá acumular 488.250 pontos!!!

1.4: Cada 100 (cem) pontos equivalem a R$ 1,00 (um real). A cada 5.000 (cinco mil) pontos 
acumulados, o fã pode resgatar o valor em dinheiro por meio de uma conta do PayPal.

indicou indicou indicou indicou indicou indicou indicou

Leila João Ana José Pedro Lucas Maria Isa

pontos pontospontos pontos pontos pontos pontos

Leila indicou João
João indicou Ana
Ana indicou José
José indicou Pedro
Pedro indicou Lucas
Lucas indicou Maria
Maria indicou Isa

João comprou: Leila ganhou
Ana comprou: Leila e João ganharam
José comprou: Leila, João e Ana ganharam
Pedro comprou: Leila, João, Ana e José ganharam
Lucas comprou: Leila, João, Ana, José e Pedro ganharam
Maria comprou: Leila, João, Ana, José, Pedro e Lucas ganharam
Isa comprou: João, Ana, José, Pedro, Lucas e Maria ganharam

http://www.strassser.com/


2. COMO INDICAR AMIGOS

2.1: Para fazer uma indicação, o fã deverá ter adquirido algum álbum do STRASSSER.
2.2: A indicação deverá ser feita no site www.strassser.com, na seção de “membros” do site, 
no formulário específico de indicação, seguindo os passos abaixo:
a) Preencha o seu nome completo no campo “Nome”. O Nome deve ser o mesmo informado na 
aquisição pelo PayPal;
b) Escreva o seu e-mail no campo “Email”. Este e-mail deve ser o mesmo que você usou para se 
cadastrar na seção de “membros” do site, que dá acesso à compra dos álbuns e o mesmo 
informado na aquisição pelo PayPal;
c) No campo “Assunto” escreva: INDICAÇÃO;
d) No campo “Mensagem” escreva o ID da transação de pagamento do PayPal e, a seguir, até 
10 (dez) e-mails de amigos para indicação. Caso sejam indicados mais de 10 (dez) e-mails, a 
indicação será invalidada.
e) Clique no botão “Enviar”. Você receberá a seguinte mensagem de confirmação: “O 
STRASSSER agradece pelas indicações. Agora avise os seus amigos para eles comprarem, e 
você começará a acumular pontos.”

3. DETALHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

3.1: Cada álbum do STRASSSER terá a sua própria rede de indicações. Isso significa que 
compra de cada álbum (por exemplo, O Sentido da Vida e a Morte Sentida – 1º Ato, ou O 
Sentido da Vida e a Morte Sentida – Instrumental) possibilita novas indicações, específicas 
para este álbum.
3.2: A indicação é feita através do envio de uma lista de e-mails no formulário de indicação na 
seção de “membros” do site www.strassser.com. Estes e-mails devem ser os mesmos usados 
pelos fãs a se cadastrarem no site, e devem ser os mesmos informados no momento da compra, 
de modo a permitir o rastreamento de quem indicou. Se o amigo indicado usar outro e-mail 
para se cadastrar na seção “membros” do site e comprar, os pontos não serão 
creditados.
3.3: Cada fã só pode entrar na rede de indicação de um produto uma única vez. Desta forma, 
apenas o primeiro fã que indicar um determinado e-mail será considerado. Outros fãs que 
indiquem alguém que já está na rede serão desconsiderados.
3.4: Caso indique amigos que já estejam na rede daquele produto, o fã será informado pelo 
STRASSSER através do e-mail cadastrado e poderá indicar outros e-mails no lugar deles;
3.5: Cada indicação bem sucedida (ou seja, que resulte em compra do produto indicado) 
computará pontos para a respectiva rede de indicação e dará ao fã que o indicou a 
possibilidade de mais 3 novas indicações daquele produto.
3.6: O STRASSSER manterá os registros das indicações e dos pontos acumulados e informará 
os fãs por e-mail a partir do momento que eles acumularem 1.000 pontos.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROGRAMA

4.1: O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Programa de Indicação STRASSSER 
poderá ser suspenso ou cancelado, sem aviso prévio aos fãs, por motivo de força maior ou por 
qualquer outro motivo que esteja fora do controle do STRASSSER e que comprometa a 
realização do Programa de Indicação STRASSSER de forma a impedir ou modificar 
substancialmente a sua condução como originalmente planejado. Nesses casos, não serão 
permitidas novas indicações. Os pontos acumulados até então pelos fãs continuarão válidos.
4.2: Os casos omissos, não previstos neste Regulamento, serão resolvidos pelo STRASSSER.
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