ANEXO II
(papel timbrado da empresa cliente)
CARTA DE ANUÊNCIA
Cidade, dia xx de mês xx de 2017.
À AMPRO – Associação de Marketing Promocional
Comissão organizadora da premiação AMPRO Globes Awards

Declaramos para os devidos fins que a empresa XXXXX, portadora do CNPJ:XXXXXX,
(“Empresa”) está ciente e autoriza por meio deste documento, a agência XXXXXXXX portadora do
CNPJ: XXXXXX (“Agência”) a inscrever o(s) case(s) XXXXXXXXXXXXX na(s) categoria(s) XXXXXXXXX
da Premiação AMPRO Globes Awards 2017 (“Premiação”).
Ao autorizar a inscrição do(s) case(s) supramencionados na premiação, a Empresa e a
Agência estão cientes de que as informações, imagens e vídeos (em conjunto “Material”)
depositados no ato da inscrição pela Agência responsável poderão ser utilizados, pela AMPRO,
para (i) fins de divulgação do AMPRO Globes Awards bem como (ii) para a divulgação da
Premiação e de seu resultado posterior.
A utilização dos Materiais pela AMPRO poderá ser realizada em qualquer território
(nacional e/ou internacional), em qualquer mídia – a ser definida conforme as estratégias de
divulgação da AMPRO (incluindo, mas não se limitando, ao site da AMPRO e da Premiação), a
partir da data de assinatura desta declaração e pelo prazo de até 12 (doze) meses, contados do
término da realização da Premiação, de maneira irrestrita e por um ano a partir da data de
inscrição do case.
Se houver utilização dos Materiais em ambiente de internet (tais como, por exemplo,
site da Ampro), a Empresa e a Agência reconhecem que estes poderão ser visualizados,
capturados ou mesmo alterados, de qualquer forma e para quaisquer finalidades, por terceiros.
Assim ocorrendo, a AMPRO não poderá ser responsabilizada por tais utilizações ocorridas sem a
sua atuação direta e dolosa, durante a vigência desta Carta ou após o seu término.
Sem mais,
____________________________________________
Nome Empresa/Nome do Responsável da Empresa/Cargo

____________________________________________
Nome da Agência/Nome do Responsável da Agência/Cargo
www.amproglobesawards.com.br

