
Promoção Premiados da Estrada Repom está de volta com

R$ 160 mil em prêmios para caminhoneiros

Segunda edição da campanha, em parceria com a Visa, vai distribuir 60

prêmios no valor de R$ 1 mil e mais quatro de R$ 25 mil, de outubro a março

de 2022

Depois do sucesso da primeira edição, a Repom, marca da Edenred Brasil

especialista em soluções de gestão e pagamento de despesas para o mercado

de transporte rodoviário de carga, anuncia a segunda edição da promoção

Premiados da Estrada Repom. Em parceria com a Visa, a promoção que reuniu

mais 15 mil caminhoneiros no lançamento anterior, no primeiro semestre de

2021, desta vez amplia as chances para os profissionais da estrada. Agora,

poderão concorrer a prêmios de até R$ 25 mil em um período de seis meses

de promoção (o dobro de duração da primeira edição).

No total, serão sorteados R$ 160 mil em prêmios, sendo 10 prêmios mensais

no valor de R$ 1 mil e mais quatro de R$ 25 mil – dois a serem sorteados em

dezembro e dois em março. Para concorrer, é necessário se cadastrar e obter

números da sorte, ao fazer compras com valor mínimo de R$ 30 com o cartão

Repom Visa.

“Nosso grande objetivo é estreitar ainda mais a nossa relação de parceria com

os caminhoneiros e ultrapassar a marca de participantes da edição anterior.

Com a promoção, damos aos profissionais a oportunidade de se beneficiarem

ainda mais do uso da solução, que é aceita em postos de combustíveis,

restaurantes, supermercados, farmácias, lojas de conveniência e outros

estabelecimentos”, ressalta Vinicios Fernandes, diretor de Produtos e

Desenvolvimento de Negócios da Repom.

A promoção acontece entre os dias 1º de outubro de 2021 e 31 de março de

2022. A cada R$ 30 em compras com o cartão Repom Visa cadastrado, o



usuário ganha um número da sorte e, automaticamente, passa a concorrer aos

10 prêmios mensais no valor de R$ 1 mil, totalizando 60 prêmios durante os

seis meses da campanha, que serão pagos para os ganhadores em um cartão

pré-pago Repom Visa. As transações realizadas no mês de outubro,

participarão do sorteio de novembro; as transações realizadas em novembro,

participarão do sorteio de dezembro; e assim sucessivamente.

Os participantes podem ganhar pontos em dobro nas compras em quaisquer

postos de combustíveis e quatro prêmios de R$ 25 mil (que totalizam R$ 100

mil) serão entregues aos ganhadores em certificados de barras de ouro.

“O caminhoneiro passa uma grande parte do dia dele nas estradas e o cartão

Repom Visa é uma poderosa ferramenta que ajuda a facilitar a vida dele, tanto

na gestão financeira, como no controle de seus gastos. E, agora, com a

oportunidade de ganhar mais prêmios, em um total de R$160 mil, a nova

campanha certamente impactará um maior número de pessoas e irá incentivar

o uso do meio de pagamento, dando aos ganhadores uma ajuda extra no

caixa”, conta Eduardo Abreu Vice Presidente de Novos Negócios da Visa do

Brasil.

Para participar, os motoristas devem acessar um dos canais disponíveis (App

Repom, Central de Atendimento e Whatsapp Repom) e se cadastrar. Os

caminhoneiros também podem consultar as informações e regras da promoção

pelo site: www.visa.com.br/premiadosdaestradarepom.
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