CONTRATO DE CONVÊNIO CLUBE DO ASSINANTE DO JORNAL
TRIBUNA DO NORTE
Convênio que entre si, fazem, de um lado EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA,
estabelecida na Av. Duque de Caxias, 106, Ribeira - Natal / RN CNPJ: 08.272.908/0001-66– Fone:40066100, e outro lado ______________________, sob o nome fantasia de __________________________,
atividade ________________ estabelecida à _____________________________________________
C.N.P.J. _____________________/______-___, Fone: _____________/ ___________, na forma abaixo:
Ambas neste ato, representados por quem de direito, têm justo e acordado o presente CONVÊNIO
mediante as seguintes condições:
PRIMEIRA – A CONVENIADA concederá aos assinantes da TRIBUNA DO NORTE , durante o período
de 12 meses (um ano), desconto de ___% na aquisição de (escrever aqui o produto/serviço e o desconto
oferecido para os assinantes).
O desconto oferecido deverá ser exclusivo ao assinante da Tribuna mediante apresentação da carteira
de assinante da Tribuna dentro da validade. No caso do titular da assinatura não poder comparecer ao
local da compra, este poderá emprestar sua carteira do Clube e sua identidade a seus dependentes
(filhos, cônjuge ou pais) A Conveniada se compromete a não oferecer descontos aos leitores e/ou
assinantes de nenhuma outra empresa jornalística.
SEGUNDA – A Tribuna do Norte encaminhará à CONVENIADA, eventuais reclamações de seus
assinantes referentes ao não atendimento, a fim de que sejam tomadas as medidas necessárias para o
integral atendimento do ajustado no presente. No caso de não atendimento, a Tribuna do Norte
cancelará o CONVÊNIO e a CONVENIADA poderá ser responsabilizada perante o PROCON ou
Autoridades Competentes.
TERCEIRA –. A CONVENIADA, através de seu representante legal, se compromete a divulgar aos seus
funcionários, através de circular interna, o convênio firmado, assim como, afixar o adesivo de
identificação do estabelecimento como credenciado ao Clube do Assinante.

QUARTA – A CONVENIADA terá sua empresa divulgada de acordo com os seguintes itens (necessário
que os itens abaixo listados sejam enviados pelos parceiros do Clube do Assinante para que possam
ser veiculados):
1º) Catálogo Clube do Assinante – veiculado no formato tabloide no último domingo de cada mês:
Veiculação do nome, produto/serviço, valor do desconto, dados de contato e @ das redes sociais.
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2º) Coluna do Assinante – veiculação de pequenas notas no jornal impresso dentro do caderno TN
Família aos domingos (uma vez por semana): rodízio entre os parceiros de título, pequena descrição,
dados de contato, valor do desconto, @ das redes sociais e foto.
3º) Site do Clube do Assinante – rodízio de foto do cliente no topo do site apenas para parceiros que
oferecem desconto de 50% ou mais (o site do clube do assinante terá divulgação permanente com
banner no portal de notícias da Tribuna do Norte, redes sociais e jornal impresso, aumentando sua
visualização e engajamento por parte dos assinantes – aumentando o fluxo nas lojas conveniadas).
4º) Divulgação e página de perfil – divulgação do cliente dentro do site de acordo com sua categoria
(gastronomia, saúde, bem estar, etc) e página exclusiva sobre o cliente com texto, até 3 fotos, dados de
endereço, perfil das redes sociais, valor de desconto, etc.
5º) Postagem de feed e storie – veiculação (uma vez por semana) em rodízio de postagem de imagen,
texto e marcação do parceiro no perfil das redes sociais do @tribunamais – que será destinado ao clube
do assinante e seus parceiros.
6º) Classificados Online – inserção automática dos parceiros do Clube do Assinante na página dos
classificados online do portal da Tribuna do Norte.
QUINTA – A TRIBUNA e a CONVENIADA se obrigam a respeitar todos os termos do presente
CONVÊNIO, por si, seus prepostos e sucessores. Podendo este contrato ser cancelado por ambas as
partes, mediante comunicado escrito via e-mail oficial de cancelamento, com antecedência de 30 (trinta)
dias.
SEXTA – As partes contratantes elegem o foro da cidade de NATAL para dirimir todas as questões ou
qualquer ação oriunda deste contrato.
Natal, ____ de __________________ de _________.

______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa:
Nome:
CPF:
Telefone Contato:
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