
REGULAMENTO DA CAMPANHA DESTAQUE NO MARKETPLACE

LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVIÇOS E PAGAMENTOS LTDA. (“HOTMART”),
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.427.325/0001-05, com sede
na Av Assis Chateaubriand, 499 - Floresta - Belo Horizonte / Minas Gerais CEP: 30150-101,
doravante denominada simplesmente Hotmart, realizará Campanha para os usuários
cadastrados na plataforma denominada "Campanha Destaque no Marketplace", nos termos
e condições estabelecidas neste regulamento.

1. A presente campanha tem como objetivo incentivar o desenvolvimento dos novos
usuários, sendo elegíveis de participação tão somente os usuários cadastrados na
plataforma da Hotmart que preencham todos os requisitos previstos neste Regulamento,
não sendo, sob hipótese alguma, permitida a participação de funcionários de qualquer
empresa do grupo.

2. Estarão aptos a participar dessa Campanha todos os usuários que se cadastrarem da
plataforma Hotmart a partir da data 25/05/21,

3. Estarão aptos a participar da campanha os produtos que cumprirem os seguintes
requisitos:

3.1 Produtos enviados para avaliação em um período de no máximo 30 dias da data
de cadastro na plataforma e, que sejam aprovados sem qualquer ressalva e/ ou
solicitação de adequação;

3.2 Produtos que já tenham todo o conteúdo cadastrado na plataforma da Hotmart e
prontos para consumo na data de envio para avaliação;

3.3 Produtos que tenham a página de vendas da Hotmart ativa e pronta para
veiculação;

3.4 Produtos que tenham um vídeo explicativo na página de vendas da Hotmart;

3.5 Produtos disponíveis para venda em português e em real brasileiro;

3.6 Produtos que atendam aos critérios de elegibilidade do Marketplace da Hotmart

4. As vagas reservadas para os produtos na aba especial do Marketplace são limitadas.

5. Os participantes poderão participar com quantos produtos quiserem, desde que todos
respeitem as regras supracitadas.

6. A participação nesta Campanha implica no conhecimento e na total aceitação do
presente Regulamento pelo usuário.

7. A Hotmart se reserva o direito de desqualificar e/ou excluir da Campanha o usuário que,
direta ou indiretamente, descumprir qualquer cláusula deste Regulamento, dos Termos de
Uso da plataforma Hotmart e/ ou qualquer das políticas atreladas a este.



8. A presente Campanha tem duração de 30 (trinta) dias, podendo ser renovada por mais
30.

8.1. A Hotmart resguarda o direito de encerrar a campanha a qualquer momento, mediante
simples notificação através da plataforma. A auditoria será feita pelo departamento criador
da Campanha, equipe técnica da plataforma Hotmart, do Marketplace e pelo setor jurídico
da empresa.

8.2. Os produtos terão destaque por um período de dois meses, a partir da data de inserção
do produto na aba especial.

9. A Hotmart também se reserva no direito de, a qualquer tempo, mediante prévio aviso,
modificar os critérios da Campanha ou determinar o seu encerramento, no caso de
constatar fraude, dificuldade técnica ou qualquer outro fator fora do seu controle, que traga
risco à Campanha. A auditoria será feita pelo departamento criador da Campanha, equipe
técnica da plataforma Hotmart, do Marketplace e pelo setor jurídico da empresa.


