
FAQ’s: 

 

O que é esta iniciativa? 

Passatempo solidário que incentiva a limpeza de praias, no âmbito da iniciativa “Buondi Ama Praia”. 

 

Quando irá decorrer? 

Início dia 01 de Maio e que se irá prolongar até dia 31 de julho 2022. 

 

Quem é que pode participar? 

Qualquer pessoa pode participar.  

 

Como se participa? 

Basta partilhar uma foto criativa no seu feed de Instagram, no contexto de uma ação de limpeza de 
praia - individualmente ou em grupo - com o #buondiamapraia. 

Deverá identificar a @buondioficial e o ponto de venda para oferta do prémio. 

 

Quem é que irá receber o prémio? 

O prémio será entregue ao ponto de venda BUONDI identificado pelo autor da foto vencedora. 

 

Qual é o prémio? 

O prémio é uma cadeira anfíbia BUONDI Turtle, equipamento que facilita o acesso à água a pessoas 
com mobilidade reduzida. Serão 7 unidades em referência aos 7 anos de parceria entre a Nestlé e a 
SURFaddict. 

 

Qual é a mais-valia do prémio? 

Os equipamentos de apoio a pessoas com mobilidade reduzida são um importante contributo para a 
inclusão social. São úteis nas concessões de praia e pontos de venda próximos da água. 

 

Como é escolhido o vencedor? 

A foto mais criativa irá ser selecionada por um júri Nestlé e SURFaddict - Associação Portuguesa de 
Surf Adaptado. 

 

Sou um cliente BUONDI e gostava de ganhar este prémio, o que posso de fazer? 



Mobilizar os seus clientes para realizarem partilhas nas redes sociais com o #buondiamapraia 
identificando o seu ponto de venda. Para tal pode utilizar a proposta de post cliente aderente que 
lhe foi enviada pelo seu comercial (se ainda não a rececionou contacte por favor o seu comercial). 

 

É necessária alguma inscrição? O que tenho de fazer? 

Se pretende habilitar-se a receber o prémio por favor informe a BUONDI por um dos seguintes 
meios: 

• Comercial Buondi 

• Redes Sociais Buondi 

O nome do seu estabelecimento será publicado em www.buondi.pt  

 

Enquanto participante, como posso saber quais são os pontos de venda interessados em receber o 
prémio? 

A lista dos pontos de venda que manifestarem interesse em receber o prémio estará disponível em 
www.buondi.pt. 

 


