Nova campanha Epson dá três meses de acesso
a plataforma de streaming de música
Na compra de uma garrafinha original os clientes terão acesso gratuito ao Tidal e irão
concorrer ao sorteio de caixas de som

Em tempos de isolamento social, a Epson do Brasil traz uma promoção que vai levar
ainda mais entretenimento para a casa dos brasileiros, a campanha Imprima Seu Ritmo.
Na compra de pelo menos uma garrafa de reposição original Epson da linha Ecotank™
o cliente recebe três meses gratuitos de assinatura Premium na plataforma Tidal, e
ainda tem a chance de concorrer a 122 caixas de som bluetooth, na promoção Achou
Ganhou.
A promoção começa a valer nesta segunda-feira, 28, e vai até o dia 27 de dezembro de
2020. Para participar, os clientes deverão cadastrar as notas fiscais de compras
realizadas em lojas físicas ou online no site da campanha Imprima seu Ritmo
(www.imprimaseuritmo.com.br). Os cadastros devem ser feitos em até 31 dias após a
data da compra e só serão válidos uma nota fiscal por CPF.
Os clientes cadastrados poderão também concorrer a 122 caixas de som bluetooth, com
a promoção Achou Ganhou. No próprio site Imprima seu Ritmo, o participante deverá
selecionar a cor da garrafa de tinta original Epson da linha EcoTank™ e descobrir na
hora se ganhou a caixa de som, quanto mais garrafas originais comprar mais chances
terá de ganhar.
Entretenimento sem sair de casa
Conhecida por pertencer ao músico Jay-Z, o Tidal é uma plataforma de streaming com
mais 60 milhões de músicas em seu catálogo. Disponível para celular e computador a
ferramenta conta com recursos exclusivos com a reprodução de arquivos de alta
qualidade, uma vasta biblioteca de videoclipes e programas sobre o trabalho de artistas.
A partir desta semana, até o final de dezembro, quem comprar os consumíveis da linha
EcoTank terão três meses gratuitos de assinatura Premium da plataforma.
“Esta campanha tem como objetivo incentivar a compra de produtos originais e apoiar
os canais parceiros combatendo a venda de garrafinhas similares e piratas. As tintas
originais Epson são projetadas para trabalhar em perfeita sintonia com nossas
impressoras, gerando impressões de alta qualidade”, explica Cinthia Araújo, Gerente

Regional de Marketing da Epson. Segundo a gerente, produtos similares
e piratas prejudicam a qualidade da impressão, podem danificar o equipamento e fazem
com que a impressora perca a garantia.
Como identificar produtos originais?
Para identificar as garrafas de tinta originais Epson é preciso verificar se a caixa está
lacrada e com holograma, que ao ser movimentado para a direita e esquerda devem
aparecer as palavras “Genuine” e “Epson”. A garrafa deve estar embalada com plástico
a vácuo e com o logo Epson gravado em relevo na tampa e no fundo. Os produtos
originais Epson estão disponíveis nas principais redes de varejo físico e online do Brasil.
Sobre a Epson
A Epson é líder mundial em tecnologia, dedicada a se tornar uma empresa indispensável para a sociedade,
conectando pessoas, coisas e informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. A empresa
tem como objetivo impulsionar as inovações e exceder as expectativas dos clientes no campo da impressão de injeção
de tinta, comunicações visuais, dispositivos móveis e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições para
conquistar uma sociedade sustentável e de seus esforços constantes para atingir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas. Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson gera
vendas anuais mundiais de valor superior a JPY 1 trilhão. global.epson.com/
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