Divulgador
Publicitário
Nosso divulgador publicitário está
de volta com mais vantagens.

REGULAMENTO

O Divulgador Publicitário Acerte foi criado em 2010 com o intuito de desenvolvermos
uma Rede de Alunos parceiros pautada no marketing direto e contribuindo com a
jornada de estudos dos alunos. Nosso Marketing direto é algo simples que você já está
acostumado a fazer naturalmente. Responda para você mesmo as seguintes perguntas:

# Você já indicou um bom filme a seus conhecidos, amigos, parentes ou outras
pessoas? Você recebeu algum dinheiro da produção do filme por ter indicado a essas
pessoas? Sim ou Não?

# Você já indicou um bom restaurante que frequentou para seus amigos, parentes,
conhecidos? Você ganhou algum dinheiro do dono do restaurante por ter indicado a
outras pessoas? Sim ou Não?

Senão vejamos: Você já se deu conta que você recomenda, indica, ou fala bem de uma
série de produtos ou serviços para tantas pessoas e que chamamos isto de efeito da
multiplicação, que também podemos chamar o efeito da propagação ou de propaganda
de boca a boca e que, no entanto, você nunca foi remunerado por fazer isto? Com o
método inovador do Acerte Concursos queremos lhe proporcionar a oportunidade de ser
nosso Parceiro Atuante.

Faça

como

você

já

atua

naturalmente,

recomende,

indique

e

seja

recompensado

realmente pelos seus feitos. Queremos tê-lo como nosso parceiro atuante num sistema
inovador e pioneiro.

Realize seu Cadastro e se torne um Divulgador Publicitário Acerte!
Vagas Limitadas!
WWW.ACERTECONCURSOS.COM
71 3035.2955

71 98424.4057

@acerteconcursos
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1)

O Divulgador deverá realizar o cadastro em nosso site e anexar no formulário um
documento pessoal com foto (RG ou CNH);

2)

Apenas será contabilizado como indicação o aluno que efetivar a matrícula
considerando para tal a assinatura do contrato e o respectivo pagamento;

3)

A concessão realizada para o divulgador não abarcará os cursos presenciais;

4)

O curso concedido ao Divulgador Publicitário será pessoal e intransferível não sendo
possível migração de turma e turno ou trancamento da matrícula;

5)

Os alunos indicados deverão mencionar o nome completo e RG do Divulgador no
momento da matrícula. Não será válida a indicação posterior à matrícula;

6)

As indicações serão contabilizadas a cada 02 (dois) meses e as premiações serão
concedidas conforme a pontuação atingida;

7)

Caso complete o período limite de 02 meses, sem a devida utilização do crédito por
parte do Divulgador Publicitário, haverá a perda da pontuação cuja indicação já tenha
completado este período;

8)

Será disponibilizado aos divulgadores cards virtuais, descontos especiais bem como
ações de marketing específicas;

9)

Cabe ao aluno realizar a solicitação das possíveis premiações a cada dois meses at
ravés do e-mail direcaoacerteconcursos@gmail.com;
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Tabela de Premiações

Premiações

Pontuação necessária

Minicurso

50

Curso On-line Questões

125

Curso On-line Teoria

125

Curso On- line Combo (Teoria + Questões)

225

Curso Ao Vivo

440

Assinatura Ilimitada Esmeralda

275

Assinatura Ilimitada Rubi

325

Assinatura Ilimitada Diamante

375

Assinatura Platinum

500

Tabela de Pontos adquiridos em decorrência da indicação:

Premiações

Pontuação necessária

Minicurso

10

Curso On-line Questões

25

Curso On-line Teoria

25

Curso On- line Combo (Teoria + Questões)

45

Curso Ao Vivo

85

Assinatura Ilimitada Esmeralda

55

Assinatura Ilimitada Rubi

65

Assinatura Ilimitada Diamante

75

Assinatura Platinum

100

Obs: O Aluno poderá escolher dentre os e-books e/ou cursos disponíveis no momento
que solicitar o resgate da premiação.
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