“Concurso de Mascotes 2014” (Yurukyara○
R Grand Prix 2014)

Até 20/outubro

Para votar por smart phone

■ Acesso à homepage z Através da URL http://www.yurugp.jp/
z Ou, através da leitura do código QR:
■ Como cadastrar seu endereço de e-mail
z Pré-cadastro
1) Clique em

ゆるキャラグランプリ 2014

投票方法について

[Modo de Votar] (na parte amarela).

2) Clique na 1.ª linha escrita em vermelho,
=> ID 事前登録ページへ [Página de cadastro do e-mail].
3) Clique em

例 yuru@yuruchara.com

4) Clique em

登録

(retângulo branco) e digite seu e-mail.
[cadastrar] (retângulo laranja)

z Confirmação do cadastro
Você receberá uma mensagem no e-mail cadastrado. (Se seu celular está configurado para bloquear
mensagens indesejadas, certifique-se de reconfigurá-lo para permitir o recebimento de mensagens do
domínio “yuruchara.com”).
1) Clique sobre o link em azul no corpo da mensagem recebida. (Clique no máximo 2 hs após sua
chegada. Se necessário, reinicie o processo a partir do item z Pré-Cadastro.)

2) Digite uma senha de votação (1.º retângulo branco).
Digite-a mais uma vez para confirmar (2.º retângulo branco).
3) Clique em
4) Clique em

[Cadastrar senha] (retângulo laranja)

本登録する

ゆるキャラ®グランプリ投票ページへ

[Ir p/ pág. de votação] (retângulo laranja).

5) Vá para o item 3)* de ■Como votar.

■ Como votar
1) Acesse a homepage.
2) Role a tela e clique em
3)* No 4.º retângulo amarelo

ゆるキャラグランプリ 2014

投票はこちら
中部

4) Role a tela e clique sobre o mascote

[Vote aqui] (retângulo rosa).

, clique sobre 静岡県

[Shizuoka-ken].

しっぺい Shippei
(Cachorro branco de fundoshi vermelho)

5) Clique sobre ID(メールアドレス)で投票する

[Voto por e-mail] (em amarelo).

6) Clique no retângulo abaixo de ID (メールアドレス) [Endereço de e-mail] e digite seu e-mail.
7) Clique no retângulo abaixo de パスワード [senha] e digite a senha registrada.
8) Clique em

投票する

[Votar] (retângulo laranja).

9) Após a confirmação da votação correta, clique em ログアウトする [Sair] (em vermelho) para
finalizar a votação.

■□■

Vamos votar através de vários endereços de e-mail !! ■□■
(Por cada endereço de e-mail é possível votar 1 vez por dia.)

