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Regras oficiais do Concurso 
O Pitch Perfeito 
 

Você tem o sonho de ter um site, mas não sabe por onde começar? Então agora 

chegou a hora de realizar esse sonho. A HostGator vai criar o site de três participantes 

do RD Summit 2019. Leia o regulamento e entenda como você pode participar do 

concurso e ter o seu site criado por especialistas da HostGator. 

 

Não é necessário ser cliente da HostGator ou pagar qualquer quantia para se inscrever 

no concurso. 

 

1. Organizador do concurso 

Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA, situado na Rua Lauro 

Linhares, 589, Florianópolis, SC, aqui denominada como HostGator. 

 

2. Sobre o concurso 

"O Pitch Perfeito" é um concurso promovido pela HostGator para os 

participantes do evento RD Summit 2019. O objetivo do concurso é premiar três 

participantes que apresentarem as melhores ideias de negócio e porque elas 

merecem ganhar um site (confira os critérios de avaliação no item 7). Será 

definido 1 vencedor por dia de evento, sendo que cada um deles será premiado 

com 1 site de 4 páginas (página “inicial”, página de "produtos/serviços", página 

"quem somos" e página de "contato") que será desenvolvido por especialistas da 

HostGator, utilizando a sua própria ferramenta para criar sites, o Criador de Sites. 

Os sites serão criados em até 15 dias úteis após o evento (ver item 8). 

 

3. Como participar 

Para participar do concurso é necessário se inscrever no link, fazer um pequeno 

resumo sobre a sua ideia, escolher o melhor horário e dia para fazer a 

apresentação em até um minuto para os jurados da HostGator. 
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4. Quem pode participar? 

Participantes inscritos no RD Summit 2019 que se cadastrarem no Concurso o 

Pitch Perfeito através do link. 

 

5. Uso de imagem? 

Todos os pitchs serão gravados e poderão ser utilizados posteriormente pela 

HostGator nos seus canais de comunicação ou em seus materiais de marketing. 

Ao participar do Concurso, você concede a HostGator o direito e a licença 

irrevogável para adaptar, publicar, usar, editar e/ou modificar seu pitch e sua 

imagem para publicações na internet. 

 

6. Sobre o pitch: 

O pitch consiste na apresentação da sua ideia, sem o auxílio de recurso visual ou 

de áudio, em até 1 minuto. 

 

Não serão aceitas as inscrições de ideias que contenham conteúdo adulto ou 

pornográfico, conteúdo que incite ou promova a violência, conteúdos 

considerados de ódio contra indivíduos ou grupos com base na raça ou origem 

étnica, deficiência, sexo, religião, idade e/ou orientação sexual. Também não 

estão de acordo ideias de download ilegal ou qualquer tipo de comercialização 

ilegal. 

 

7. Avaliação do vencedor 

Todos os pitchs serão avaliados por três jurados, que são especialistas da 

HostGator e não estão participando da organização do concurso. O critério de 

aprovação terá como base a apresentação em si e a criatividade e tangibilidade 

(aplicabilidade) da ideia. 

 

8. Os prêmios 

Serão 3 sites criados pela HostGator para 1(um) vencedor de cada dia do RD 

Summit (6, 7 e 8 de novembro de 2019). Cada vencedor, terá direito a 1(um) site 
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com 4 páginas (página “inicial”, página de “produtos/serviços”, página “quem 

somos” e página de “contato”) que será criado pelos especialistas da HostGator* 

utilizando a sua própria ferramenta para criar sites, o Criador de sites.  

 

Além da criação do site por especialistas da HostGator, todos vencedores 

ganharão um plano de Hospedagem P** e um domínio (.com ou .com.br)*** por 

um período de 12 meses. Após este período, o vencedor é responsável pela 

renovação do plano de hospedagem e pela renovação do domínio. 

 

Após o evento, um especialista da HostGator entrará em contato com os 

vencedores, individualmente, pelo endereço de e-mail utilizado na inscrição, em 

até 5 dias úteis, para agendar o melhor dia e horário para uma videoconferência 

de 45 minutos para entender melhor a ideia e, juntos, criarem o conteúdo do 

site. O site será desenvolvido em até 15 dias úteis, após a videoconferência.  

 

Para a criação do site serão usadas as imagens e os recursos visuais disponíveis 

no Criador de Sites da HostGator (isso não inclui a criação de logotipo, ícones ou 

qualquer outro tipo de imagem específica/customizada, que são de 

responsabilidade do proprietário do site) 

 

O vencedor poderá recusar ou solicitar alterações do briefing apenas 1 vez. Após 

o uso dessa prerrogativa, o vencedor não poderá mais recusar ou solicitar 

alterações no site. 

 

9. Suporte e manutenção do site criado 

Após a entrega do site a HostGator se isenta de qualquer mudança no layout ou 

no formato do site voltando a ser uma empresa que oferece  apenas a 

hospedagem, o registro do domínio e suporte técnico, nos seus canais de 

atendimento.  
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Qualquer dúvida técnica relacionada ao serviço de hospedagem da HostGator 

poderá ser encaminhada para os canais de ajuda da empresa. O suporte técnico 

da HostGator funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 

A HostGator se isenta de qualquer ligação com a empresa ou vencedor, não 

tendo correlação com a mesma, nem com o seu negócio. 

 

*A HostGator é uma empresa de Hospedagem de sites e portanto não cria 
sites, somente como exceção, por se tratar de um concurso, um especialista 
da HostGator irá criar o site juntamente com o vencedor.  
 
**A Hospedagem oferecida é um plano P com o ciclo anual (válido por um 
ano) no valor integral de R$ 220,66 
 
***O domínio oferecido pode ser escolhido na extensão .com ou .com.br no 
valor de R$ 44,99 (válido por um ano) 
 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: eventos@hostgator.com.br 
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