PROMOÇÃO “FRIENDS WILL BE FRIENDS”
Indique um amigo e ganhe desconto na efetivação da matrícula
1. Você que é pai ou mãe de aluno matriculado na GREEN SEEDS ou que está matriculando seu filho para o ano letivo
de 2019 e tem amigos interessados, mande uma mensagem pelo Whatsapp para: (47) 99129-3776 enviando o
contato da sua indicação e a seguinte mensagem: Eu indico!
2. Quem indicar um amigo para fazer parte do nosso grupo de alunos, receberá 5% de desconto, concedido somente
no ato da efetivação da matrícula do indicado.
3. O procedimento se repetirá a cada amigo indicado até o limite de 4 indicações convertidas em matrículas por
contrato.

Segue abaixo, o regulamento geral da Campanha “FRIENDS WILL BE FRIENDS”:
REGULAMENTO GERAL

1. Visando estimular os alunos já matriculados a apresentarem novos alunos em condições de se matricularem
nessa instituição, foi criada a promoção “FRIENDS WILL BE FRIENDS”.
2. Para participar da promoção, o aluno indicado deverá mencionar quem o indicou, no ato de sua matrícula
institucional, não sendo aceita nenhuma indicação posterior e nem a substituição do nome do beneficiário.
3. Caso esses amigos venham a se matricular efetivamente o aluno que os indicou terá mesmo bônus sobre cada
indicação.
4. O referido bônus representa um desconto de 5% sobre o val o r d o co nt r a t o pa r a ca da i n di c a ção
co n ve r ti d a e m ma t r í cu l a , a t é o li mi t e d e 0 4 i n di ca çõ e s co n ver ti d a s e m ma t r í cu l a s.
•

Para 01 indicação convertida em 01 matrícula, desconto de 05%;

•

Para 02 indicações convertidas em 02 matrículas, desconto de 10%;

•

Para 03 indicações convertidas em 03 matrículas, desconto de 15%;

•

Para 04 indicações convertidas em 04 matrículas, desconto de 20%;

•

Para 05 ou mais indicações convertidas em matrículas, desconto permanecerá em 20%;

5. O desconto concedido nesta promoção perderá a validade caso o aluno indicado não esteja mais matriculado
na Green Seeds, ao identificar a saída do indicado a Green Seeds realizará o cancelamento da bolsa.
6. O bônus concedido não é acumulativo com eventuais descontos já acordados individualmente alheios a esta
campanha.
7. Caso o valor total do desconto adquirido pela campanha for maior que o desconto já existente no contrato de quem
indicou e menor que 20%, o maior valor do desconto será então atualizado.
8. O desconto concedido tem validade somente enquanto permanecer matriculado na Green Seeds, o aluno
indicado e limita-se até a obtenção de até 20% de desconto (conforme Item 05), não se admitindo nenhum critério de
compensação.
9. Promoção válida somente até o último dia estipulado para matrículas, e a inserção do desconto ocorrerá sempre
no mês subseqüente ao da indicação, lembrando que este desconto será válido somente para os contratos de
2019.
10. Cabe ainda destacar que a indicação de nossos alunos para as instituições é um hábito salutar, visto que
contribui para a valorização das mesmas e o engrandecimento das suas atividades, sendo que a presente
promoção tem apenas a finalidade de sistematizar o procedimento, incentivando-o de modo progressivo.
11. O bônus concedido tem validade para matrículas efetivadas até o dia 21/01/2019

