Nota de Imprensa

Getnet e Mastercard distribuem mais de R$ 400 mil em
prêmios
São Paulo, 26 de junho de 2017 – A Getnet, empresa de tecnologia do grupo Santander
especializada em pagamentos eletrônicos, acaba de lançar uma promoção em conjunto com a
Mastercard que distribuirá mais de R$ 400 mil em cartões pré-pagos.
Para participar, os estabelecimentos e profissionais que utilizam as maquininhas da Getnet devem
baixar o app Getnet (disponível para Android e iOS) e estimular seus clientes a fazer suas compras
com os cartões da bandeira Mastercard. Quanto maior o volume de transações geradas, mais
números da sorte o estabelecimento ganha.
Durante o período da promoção, que vai até 24 de agosto de 2017, cada transação realizada com
cartões Mastercard gera cinco números da sorte, e realizar antecipações de crédito via app Getnet
garante quatro números da sorte. Além disso, é possível acumular dois números da sorte para cada
20 transações realizadas ou para cada R$ 2 mil faturados nas bandeiras Mastercard, Visa, Elo,
American Express, Hiper, Hipercard, Sodexo, Ticket, Goodcard, Alelo e VR.
Serão 30 prêmios intermediários de R$ 10 mil, dois prêmios finais de R$ 50 mil e um prêmio especial
oferecido pela Mastercard, para assistir ao vivo a uma partida da UEFA Champions League.
Os participantes que registrarem mais de 20% de acréscimo do seu faturamento em vendas com
cartões Mastercard ganham um número da sorte para concorrer ao prêmio especial. O regulamento
da promoção está disponível no www.getnet.com.br/passenagetnet.
Sobre a Getnet
A Getnet é uma empresa de tecnologia do grupo Santander e está posicionada entre as três maiores
empresas de meios eletrônicos de pagamento no Brasil. Com atuação nacional, oferece soluções de
pagamento em múltiplos meios de captura (físico, digital, mobile e e-commerce) para pessoas físicas
e empresas, com diversos serviços que apoiam os empresários na gestão de seus negócios e canais
de atendimento (Central de Relacionamento 24 horas por dia; Facebook, app Getnet e portal
exclusivo). A Getnet possui mais de 700 mil pontos de vendas em todo o Brasil e conta com as
principais certificações do segmento de meios de pagamento: Tier III, ISO 27.001, Visa Pin 2.0, PCI
e ISO 10.002. E também conta com selos de reconhecimento público: Facebook Responde
Rapidamente e RA 1.000 do Reclame Aqui.
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