
pigmento à base de água desde 1982, é a melhor escolha para Mangá e desenhos de ilustração.

 Tema do concurso: Meus favoritos
Expresse a imagem dos seus favoritos em um Mangá ou ilustração de uma folha com a série PIGMA e os outros
produtos Sakura. Infração de direitos autorais, como uso de personagens existentes, não é permitida.

Qualquer residente de fora do Japão (independentemente da nacionalidade).



Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 005 8-color
set / Pigma Micron 01 8-color set / Pigma Micron 05 8-color set / Gelly Roll Moonlight and White 12-pen set / Gelly
Roll Metallic 12-pen set / Gelly Roll White 3 Width Line set / Koi Coloring Brush Pen 48-color set & Blender Pen /
Koi Watercolors Studio 72-color set / Cushioning Point Mechanical Pencil / Foam Eraser W / Vários produtos na cor
dourada / presente japonês

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 01 8-color
set / Pigma Micron 05 8-color set / Gelly Roll Moonlight and White 12-pen set / Gelly Roll Metallic 12-pen set /
Gelly Roll White 3 Width Line set / Koi Coloring Brush Pen 48-color set & Blender Pen / Koi Watercolors Studio 60-
color set / Vários produtos na cor prata / presente japonês

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma Micron-PN 8-color set / Koi Coloring Brush Pen
24-color set & Blender Pen / Koi Watercolors Pocket Field Sketch Box 48-color set / Vários produtos na cor bronze

Nós, SAKURA COLOR PRODUCTS CORP., informaremos o resultado do concurso aos vencedores por meio de e-
mail. A mensagem será enviada para o endereço de e-mail cadastrado no momento da inscrição. O prêmio poderá ser
cancelado se não houver resposta ao e-mail dentro de 7 dias.

Acesse o Formulário de inscrição na parte inferior 
desta página, preencha-o e faça o upload do seu 
trabalho.

ETAPA 01: siga a conta oficial Sakura Color 
Products (@sakuracolorproducts).
Seguir Sakuracolorproducts



concorde com ele clicando na caixa e siga para o Formulário de inscrição no site ou Inscrição por Instagram na parte
inferior desta página.

Inscrição no site.

largura ou altura deve ser, no mínimo, de 1080 pixels.

inscrição, a inscrição será invalidada.

deixarem de seguir a conta, as inscrições serão invalidadas.

especial até o prazo informado na mensagem direta pelo Instagram.

ETAPA 02: publique seu trabalho com as hashtags, 
"#sakurapmc2019" e "#(seu país)". *Crie a segunda 
hashtag de acordo com o seu país, por exemplo, 
"#brazil"

ETAPA 03: se for selecionado como finalista, você 
receberá uma mensagem direta no Instagram com 
um código de identificação e um link para o 
Formulário de inscrição especial em/perto de 
dezembro de 2019.

ETAPA 04: preencha o Formulário de inscrição 
especial até o prazo informado na mensagem 
direta.



01 de outubro de 2019 a 30 de novembro de 2019

Os vencedores serão anunciados no site em 17 de janeiro de 2020 (horário japonês)

Entre em contato conosco por meio do formulário da web abaixo para tirar dúvidas.
Aguarde uma resposta dentro de 5 dias úteis.
Fale conosco >

Nós, SAKURA COLOR PRODUCTS CORP., informaremos o resultado do concurso aos vencedores por meio de e-
mail. A mensagem será enviada para o endereço de e-mail cadastrado no momento da inscrição. O prêmio poderá ser
cancelado se não houver resposta ao e-mail dentro de 7 dias.





Inscrição no site

☑ Li e aceito o regulamento de inscrição e a Privacy Policy.

https://www.craypas.com/global/privacy_policy


Informações 

As informações abaixo NÃO serão exibidas ao público

Nome completo

Endereço de e-mail

Confirmar endereço de e-mail

Idade
19 ou menos  20 - 29  30 - 39
40 - 49  50 ou mais

URL do site

Nome de usuário do do Facebook

Nome de usuário  Instagram

Informações do artista/trabalho

As informações abaixo poderão ser exibidas ao 

Nome do artista

Inscrição no site

Entrar > Confirmar > Completar

Preencha este formulário em inglês



País / Área 
Selecionar país

Título do trabalho

Comentários (conceito, técnicas, etc.)

PIGMA utilizada

Outros produtos Sakura 

Upload do trabalho



Selecionar arquivos
Largura ou altura de, no mínimo, 1080 pixels e menos de 10 MB / JPEG, JPG, PNG ou PDF

Upload do trabalho

Questionári

Como você ficou sabendo do concurso de Mangá 
Pigma?
Loja
Família ou amigo
Instagram, Facebook ou outra rede social
YouTube, Vimeo ou outro serviço de 
compartilhamento de vídeos
Site Sakura
Outros

Como você conheceu os produtos Pigma?
Recomendação da escola/universidade
Recomendação de família ou amigos
Recomendação de vendedores
Encontrei na loja
Pesquisa na Internet (Google ou outros)
Outros

Onde você adquiriu os produtos Pigma?
Selecione
Nome da loja



Informações 

As informações abaixo NÃO serão exibidas ao público

Nome completo

Endereço de e-mail

Confirmar endereço de e-mail

Idade
19 ou menos  20 - 29  30 - 39
40 - 49  50 ou mais

URL do site

Nome de usuário do do Facebook

Nome de usuário  Instagram

Inscrição por Instagram

Entrar > Confirmar > Completar

Identificação

Este código é informado na mensagem por Instagram da Sakura.

Código de identificação
Preencha este formulário de inscrição em inglês.



Informações do artista/trabalho

As informações abaixo poderão ser exibidas ao 

Nome do artista

País / Área 
Selecionar país

Título do trabalho

Comentários (conceito, técnicas, etc.)

PIGMA utilizada

Outros produtos Sakura utilizados



Selecionar arquivos
Largura ou altura de, no mínimo, 1080 pixels e menos de 10 MB / JPEG, JPG, PNG ou PDF

Upload do trabalho

Questionário

Como você ficou sabendo do concurso de Mangá 
Pigma?
Loja
Família ou amigo
Instagram, Facebook ou outra rede social
YouTube, Vimeo ou outro serviço de 
compartilhamento de vídeos
Site Sakura
Outros

Como você conheceu os produtos Pigma?
Recomendação da escola/universidade
Recomendação de família ou amigos
Recomendação de vendedores
Encontrei na loja
Pesquisa na Internet (Google ou outros)
Outros

Onde você adquiriu os produtos Pigma?
Selecione
Nome da loja


