


Passo a passo inscrição 
AMPRO GLOBES AWARDS 2022



1. Acesse o site https://amproglobesawards.com.br/ e entre no menu CATEGORIAS e veja qual(is) categoria(s) 
pode inscrever seu(s) case(s) 

https://amproglobesawards.com.br/


2. Para inscrever seus cases, acesse o menu INSCREVER e faça o cadastro de sua Agência.



3. Ao finalizar o cadastro, você deve se logar para cadastrar o(s) case(s). 
Será enviado via também por e-mail o link de acesso:



4. Antes de seguir com o(s) cadastro(s) do(s) case(s), você precisa ir no EDITAR AGÊNCIA  fazer o UPLOAD do cartão do CNPJ da agência:



5. Após a etapa anterior, você já pode CADASTRAR CASE, conforme sinalizado abaixo:



6. Preencher inicialmente os campos sinalizados abaixo e SALVAR para seguir as próximas etapas de inscrição:

OBS: As demais informações da DEFESA DO CASE, você pode preencher até o dia 29/08 às 23h59 (sugerimos não deixar para a última 
hora)



7. Após isso, você pode subir:

VÍDEO CASE - O vídeo deverá ter, no máximo, 120 (cento e vinte) segundos de duração 
e ser feito o upload diretamente no sistema de inscrição –
www.amproglobesawards.com.br, no formato MP4 OU MOV. Os vídeos com duração 
superior a 120 (cento e vinte) segundos serão desclassificados.

PRANCHA RESUMO – (1 página): arquivo digital obrigatoriamente no formato 16:9 ou 
9:16 (horizontal ou vertical - 1920x1080px ou 1080x1920px) em extensão JPEG OU 
PNG em alta resolução (no máximo de 5MB);



8. Para SALVAR E FINALIZAR a(s) inscrição (ões) do(s) case(s), você deve ter efetuado o(s) pagamento(s) do(s) case(s):



9. Para realizar o(s) pagamento(s) do(s) case(s), você deve ir em LISTAR E e depois ir na no ícone de NEGATIVO e depois ir PAGAR SELECIONADOS, sinalizados 
abaixo:

- Ao clicar, abrirá o sistema da PAGSEGURO para providenciar os pagamentos.
- Após o pagamento, o sistema mudará de status de PAGO.



AGORA, SÓ TORCER! \o/ 

#FICAADICA:

- Sugerimos também que leia o regulamento Regulamento_AMPRO_Globes_Awards_2022_FINAL_V3.pdf (dalacode.com.br)

- Em caso de dúvidas, você pode ligar ou mandar uma mensagem via WhatsApp para: 
11 94181 1028 ou um e-mail para: comunicacao@amproglobesawards.com.br

BOA SORTE!

http://crm.dalacode.com.br/ampro/doc/Regulamento_AMPRO_Globes_Awards_2022_FINAL_V3.pdf
mailto:comunicação@amproglobesawards.com.br

