
Programação
Reabertura 
da Academia



Olá, 
 
Nesse momento em que nos afastamos da
realidade e ganhamos tempo para olhar aos
detalhes, ficou muito nítido que a saúde é nosso
bem mais precioso. 
 
Logo tudo isso vai passar, a vida seguirá e você precisa
continuar cuidando de seu bem-estar conosco na
academia. 
 
Sabemos que toda essa situação emergencial causará
grande impacto econômico para todos nós, clientes
empresa e colaboradores e por isso todas as nossas
ações daqui para a frente são voltadas à manutenção
dos empregos da equipe e para que o atendimento
aos alunos retorne sem qualquer alteração assim que
nos for permitido. 
 
Nesse momento pensamos em algumas alternativas
que possam servir como uma via de mão dupla, onde
ajudaremos quem precisa ser ajudado, e aceitaremos
toda e qualquer ajuda que nos for oferecida. 

POR ISSO PREPAREI ALGUMAS OPÇÕES PARA
RENOVAÇÕES DE PLANOS COM CONDIÇÕES
DIFERENCIADAS EXCLUSIVAS PARA
CONTRATAÇÃO DURANTE O PERÍODO EM
QUE A ACADEMIA AINDA ESTIVER FECHADA. 



Detalhe importante:
 
Qualquer desses pacotes promocionais poderá ser iniciado em até
60 dias após a reabertura da academia, e no caso de renovação,
terá seu início na data subsequente ao término do plano vigente. 

Crédito de
R$ 800,00

para
utilização

em até 180
dias em

qualquer
plano ou

serviço da
academia

Crédito de
R$ 500,00

para
utilização

em até 180
dias em

qualquer
plano ou

serviço da
academia

CIRCUITO E PILATES

ANUAL ANUAL SEMESTRALANUAL

ADIANTADO
À VISTA

12
PARCELAS

6
PARCELAS

ADIANTADO
EM 3 X

50%
DESCONTO

nas 4
primeiras
parcelas

50%
desconto

nas 2
primeiras
parcelas

BÔNUS

PAGAMENTO

PLANO 1 PLANO 2 PLANO 3 PLANO 4
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Detalhe importante:
 
Qualquer desses pacotes promocionais poderá ser
iniciado em até 60 dias após a reabertura da academia,
e no caso de renovação, terá seu início na data
subsequente ao término do plano vigente. 

MIHA E ESTÉTICA

Pacotes 10, 20 ou 30
sessões

Pacotes 10, 20 ou 30
sessões

ADIANTADO
À VISTA

ADIANTADO
EM 3 X

Ganhe 40% de sessões a
mais no seu pacote

Ganhe 20% de sessões
a mais no seu pacote

BÔNUS BÔNUS

PAGAMENTO PAGAMENTO

PLANO 1 PLANO 2



Tenho certeza que se nos ajudarmos
mutuamente e logo estaremos de volta

sorrindo, nos abraçando e dividindo todos
os momentos maravilhosos que passamos

na academia.  

A regra é: ninguém solta a mão de ninguém!

Para conversar a respeito de algum desses planos
com vantagens, responda essa mensagem ou nos
chame no whatsapp 9.5437-0197 que entraremos
em contato.
 
Clique aqui e fale diretamente pelo whatsapp)
 
Um grande abraço, Ana Paula Filippini 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511954370197

