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REGULAMENTO CONCURSO VOE COM A 
SIMON 
 
O seu projeto com produtos Simon pode levar você até Barcelona! O concurso Voe com 
a Simon vai presentear dois vencedores com uma viagem para conhecer as instalações 
da Simon Espanha e pontos turísticos que são verdadeiras obras de arte da arquitetura 
na capital catalã.  
 
São duas categorias para participar e concorrer ao prêmio, veja todas as regras: 
 
 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES 
 
As inscrições devem acontecer de 01/07/2021 a 30/06/2022. A divulgação dos 
vencedores será no prazo de até 20 (vinte) dias após o encerramento do prazo de 
inscrições. 
 
 

2. CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO 
 
Serão duas categorias que premiarão o arquiteto responsável pelo(s) projeto(s) 
inscritos, sendo elas: 
 

● Melhor Projeto: Nesta categoria será escolhido o projeto de maior apelo 
estético, apresentando beleza e uma boa adequação dos produtos Simon ao 
conceito do projeto. 

● Maior valor em Produtos: Esta categoria premiará o profissional que submeter 
um ou mais projetos que totalize o maior valor gasto em produtos Simon, quando 
comparado com os demais participantes desta categoria. 

 
 

3. A PREMIAÇÃO 
 
3.1. Os vencedores ganharão uma viagem para Barcelona com passagem aérea, 
translado na Espanha, hospedagem e alimentação para 4 dias, além de visitar os 
escritórios, showroom da Simon Espanha e pontos turísticos da cidade, com 
acompanhamento e roteiro pré-estabelecido por nossa equipe local. 
 
3.2. As passagens aéreas da premiação terão origem do aeroporto de Guarulhos (GRU), 
no estado de São Paulo. 
 
3.3. Caso não resida nas proximidades, cabe ao vencedor providenciar seu 
deslocamento até o local (GRU) em data e horário estabelecidos pelo Grupo Simon 
Brasil, bem como o seu retorno ao fim da viagem, do Aeroporto de Guarulhos até o seu 
destino final. 
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3.4. As datas e horários da viagem serão definidos pelo Grupo Simon Brasil e devem 
acontecer entre Outubro/Novembro de 2022. Caso o vencedor não tenha 
disponibilidade de viagem nas datas definidas, automaticamente ele será considerado 
desclassificado para a premiação e perderá seu direito ao prêmio. 
 
3.5. Toda a documentação de viagem do vencedor, como passaporte e outros, são de 
total responsabilidade do mesmo e todos devem ser válidos para a viagem. 
 
3.5. O vencedor em ambas as categorias será aquele que tiver o seu nome registrado 
como o responsável pela obra no ato de inscrição do projeto. Em ambas as categorias 
só haverá um vencedor, sem direito a acompanhante. 
 
 

4. AVALIAÇÃO DOS VENCEDORES 
 
4.1. Na categoria de Melhor Projeto, uma equipe de arquitetos irá realizar a avaliação 
de todos os inscritos. Essa comissão será composta por arquitetos brasileiros e 
mexicanos, além do Diretor Global de Design do Grupo Simon, Salvi Plaja. 
 
4.2. Na categoria Maior Valor em Produtos a seleção será feita por meio de 
comprovantes de compra (cupom fiscal ou nota fiscal) dos itens Simon adquiridos para 
os projetos no período da campanha. 
 
 

5. A INSCRIÇÃO 
 
5.1. O participante deve acessar a página do concurso no site da Simon 
(https://www.simonelectric.com/br/concurso-voe-com-a-simon), fazer download do 
regulamento e ficha de inscrição. 
 
5.2. A ficha de inscrição deve ser preenchida e encaminhada para o endereço de e-mail 
comunicacao.brasil@simonelectric.com. Realizando o envio o participante declara 
automaticamente que está de acordo com os termos do regulamento do concurso. 
 
5.3. Para participar do concurso nas duas categorias, o participante deve preencher os 
seguintes campos do formulário de inscrição: 
 

● NOME DO PROJETO 
● NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE (possível vencedor) 
● CPF 
● NOME DO ESCRITÓRIO 
● INSTAGRAM  
● CNPJ DO ESCRITÓRIO (CNAE de serviços de arquitetura e design de 

interiores) 
● ESPECIFICADOR SIMON QUE REALIZOU ATENDIMENTO (quando houver) 
● CIDADE E ESTADO 
● QUAIS AMBIENTES CONTEMPLADOS PELO PROJETO 
● BREVE DESCRIÇÃO DO CONCEITO DO PROJETO 

https://www.simonelectric.com/br/concurso-voe-com-a-simon
mailto:comunicacao.brasil@simonelectric.com
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5.3.2. Além de preencher a ficha de inscrição, é necessário enviar de 5 (cinco) a 8 (oito) 
fotos do resultado final do projeto. Serão desconsideradas imagens de renderização 3D 
de ambientes. As fotos devem apresentar uma visão geral do ambiente retratado além 
de mostrar em detalhes a aplicação dos produtos Simon participantes do concurso. 
 
5.3.3. Também é necessário enviar as notas ou cupons fiscais de compras legíveis de 
todos os produtos Simon utilizados no projeto. 
 
5.3.3.1. As notas e cupons fiscais considerados ilegíveis serão automaticamente 
desclassificados do processo de seleção. 
 
5.3.4. O projeto inscrito irá concorrer em ambas as categorias, não cabendo ao 
participante escolher em qual categoria participar. Uma única inscrição é válida para 
ambas as categorias. 
 
5.3.5. A categoria de Maior Valor em Produtos é acumulativa, somando o valor em 
produtos Simon de todos os projetos inscritos em nome de um mesmo arquiteto. 
 
5.3.6. Só serão considerados para este concurso projetos realizados no Brasil. 
 
5.3.7. Não serão considerados projetos multifamiliares, como edifícios residenciais e 
comerciais, condomínios de casas e hotéis. 
 
5.3.8. Serão considerados projetos completos e de ambientes individuais de casas ou 
apartamentos, como banheiros, dormitórios, salas, escritórios, varandas, etc. 
 
 

6. LINHAS DE PRODUTOS PARTICIPANTES 
 
Para participar do concurso, o projeto deve utilizar as seguintes linhas de produtos 
Simon: 
 

● Simon 82; 
● Simon Play 27; 
● Simon 35; 
● Simon 30. 

 
 

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
Caso um mesmo participante ganhe as duas categorias, Melhor Projeto e Maior Valor 
em Produtos, este será premiado apenas na categoria Melhor Projeto. 
Automaticamente, o segundo colocado na soma de valores será o vencedor da 
categoria Maior Valor em Produtos. 
 
 
 


