
Vols participar als sortejos dels proveïdors? 
Inscriu-te i quedaràs registrat als sortejos dels expositors valorats 
en 1800€! 

 

Les parelles inscrites com a visitants de la fira DeNuvis Digital 2020 podran participar als 

sortejos dels proveïdors 

La inscripció es tancarà a les 20.00 h del diumenge, últim dia de la fira de l’edició vigent. 

Bases del sorteig 

1. ORGANITZADOR DEL SORTEIG 

Els organitzadors del sortejos son cada empresa que proposa el sorteig i que figura al 
web de Denuvis Digital, en l’apartat de sortejos especificat. Fira de Lleida no sortejarà 
altres propostes que no figurin en aquest llistat. Cal consultar al proveïdor els detalls i 
condicions específiques. Fira de Lleida facilitarà els sortejos a través de les inscripcions 
de Denuvis Digital.  

2. PARTICIPANTS AL SORTEIG 

Poden participar al sorteig els visitants de la edició de l’any vigent del Saló DeNuvis Digital 

2020. És condició necessària que els participants s’inscriguin com a visitants de la fira. La 

participació al sorteig implica l’acceptació d’aquestes normes. 

Per participar s’han de seguir els següents passos: 

Inscriure’s com a visitant online aquí. 

3. SORTEIG 

a. El sorteig se celebrarà el divendres, dia 20 de novembre.  
b. Amb el programa de suport informàtic de sorteig aleatori, s’extraurà un nom del registre 

de visitants a la fira Denuvis, que serà la persona guanyadora del sorteig. 
c. S’extrauran del registre de visitants un segon i un tercer visitant. En el cas de que no sigui 

possible contactar amb la persona titular de la primera extracció, es considerarà 
guanyadora del sorteig a la persona extreta del registre de visitants en segon lloc. En el cas 
de que tampoc sigui possible contactar amb el titular de la segona extracció del registre de 
visitants, es considerarà guanyador als titulars de la tercera extracció del registre de 
visitants. En el cas de que no sigui possible contactar amb el titulars de la tercera extracció 
del registre de visitants, el sorteig es considerarà desert. 

d. Fira de Lleida utilitzarà el registre de visitants que s’hagin inscrit a través de la inscripció del 
web de Denuvis. 

e. Per a contactar amb les persones guanyadores, Fira de Lleida realitzarà un màxim de 10 
trucades telefòniques als números de contacte que figurin al registre. Aquestes trucades es 
realitzaran durant els tres dies feiners següents al sorteig. 



f. En el cas de que la persona guanyadora declini i no vulgui rebre el premi, no es compensarà 
amb cap altre sorteig. Es tornarà a sortejar entre els inscrits del Denuvis, fins a 3 vegades si fos 
necessari. En cas de declinar les 3 ocasions, el premi es considerarà desert.  

 

4. LLIURAMENT DEL PREMI 

a. Fira de Lleida posarà en contacte a les persones guanyadores amb la empresa 
organitzadora del sorteig. 

b.  Un cop facilitat, Fira de Lleida no es responsabilitza dels detalls de l’entrega, sinó que 
seran els premiats i l’empresa que acabaran de coordinar l’entrega i els detalls.  

 

5. LLISTAT DE SORTEJOS 

SORTEJOS DENUVIS 2020 

ANIMA’NS GRUP 

Sortegem un taller infantil de personalització de bosses, valorat en 75€.  

UNIMEDIC 

SORTEIG DIAGNÒSTIC FACIAL + SESSIÓ MÀSCARA LED 

Sorteig d'un diagnòstic facial amb la nostra especialista. Diagnòstic del tipus de pell i  

les cures necessàries per a lluir-la sempre bé. Pregunta tot els teus dubtes i gaudeix també 
d'una sessió de Màscara Led.  

Tot valorat en 120€. 

PARADOR DE LLEIDA 

Sorteig d’un sopar per a dos persones, valorat en 100€. 

AGRUPACIÓ 

Sorteig d’un SmartWatch SW41. Valorat en 94, 95€. 

BOUTIQUE LA NOVIA 

Sorteig d’un Vel de tul sedós i encaix brodat en pedreria por valor de 290€. 

NOELIA TOURS 

Sorteig d’un conjunt de maletes de viatge. Valorat en 150€. 

XAVI RUÉ / CRISTINA MARTORELL FOTOGRAFIA 

Sorteig de dos sessions preboda, cada preboda valorada en 350€. 

KAMON DISSENY 



Sorteig d’un assessorament online valorat en 68€. 

Us caseu i teniu molts dubtes a resoldre? 

Esteu a casa pensant amb la vostra boda i voleu algun consell? O simplement ho heu preparat 
tot vosaltres, però creieu que podem acabar de definir alguna cosa que se us resisteix? No 
problem! 

A @kamondisseny 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐞𝐠𝐞𝐦 𝟐𝐇 𝐃'𝐀𝐒𝐒𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 per preguntar-nos TOT el 
que vulguis per videotrucada! 

Sorteig d’una invitació valorada en 182€. 

Voleu una invitació que sorprengui a tothom? Voleu una invitació única com vosaltres? Voleu 
una invitació original i creativa? 

𝐒𝐢 𝐡𝐞𝐮 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐢 𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐠𝐮𝐧𝐚 𝐝'𝐚𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐚𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐞𝐢g é𝐬 𝐩𝐞𝐫 𝐚 
𝐯𝐨𝐬𝐚𝐥𝐭𝐫𝐞𝐬! 

𝘗𝘋: 𝘌𝘯𝘴 𝘦𝘯𝘤𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘷𝘦𝘪𝘦𝘶 𝘭𝘦𝘴 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘴 @𝘬𝘢𝘮𝘰𝘯𝘥𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘺 𝘪 𝘦𝘯𝘴 𝘥𝘪𝘦𝘶: "𝘚ó𝘯 
𝘵𝘢𝘯...𝘯𝘰𝘴𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦𝘴!” 

SASTRERIA LORENZO 

Sorteja una camisa a triar pel guanyador entre una de cerimònia o una per al dia a dia. 
Valorada en 70€. 

INEFABLE WEDDINGS 

Sorteig Inefable Weddings - Mestra de cerimònia: Elaboració de la cerimònia personalitzada + 
fer de mestra el dia de l'enllaç. Valorat en 250€. 

Sorteig Inefable Weddings : Dry Skin. Valorat en 42€. 

Sorteig Inefable Weddings : Tractament Be fabolous. Valorat en 65€. 

 

Informació facilitada pels proveïdors. Podeu consultar els detalls a cada empresa 
organitzadora del sorteig. 

 

 

 


