
 
 

07 de julho de 2016 
 

COMUNICADO 26/2016 – CAMPANHA CLARO E NET EM PARCERIA COM O 
EMAGRECENTRO 

 

Prezados Franqueados 

Dia 13/06/2016 teve início a Promoção "Torcida de Gigantes - Experiências 
Olímpicas" da Claro e NET, da qual somos parceiros. 

Poderão participar desta promoção os clientes Claro e NET que, de 13/06/2016 
a 30/11/2016: (i) realizarem recarga de R$20,00 ou mais em celulares Claro 
pré-pagos; (ii) cadastrarem-se em um dos serviços Claro Clube; (iii) assinarem o 
serviço clube VIP (Claro móvel); (iv) assinarem o pacote combo multi incluindo 
uma linha móvel pós ou contole (cliente claro hdtv); ou (v)  assinarem o pacote 
combo multi incluindo uma linha móvel pós ou controle (cliente NET). 

Estes clientes, que receberão um código promocional por SMS, deverão: (i) 
entrar no site http://www.torcidagigante.com.br para escolher a cortesia 
desejada; (ii) imprimir um voucher gerado no site; (iii) realizar o agendamento 
prévio da cortesia nos estabelecimentos parceiros; e (iv) apresentar nas 
unidades o voucher gerado no cadastro, impresso ou na tela do celular.  

Nós estamos oferecendo como cortesia 1 sessão de endermolipo OU 1 sessão 
de eletroestimulação OU 1 sessão de infra-red.  

  

http://www.torcidagigante.com.br/


 
 

 

Enviamos em anexo:  
a) Email Marketing – principais informações, mecânica, datas, etc.  
b) Cartaz no formato A4 - caso queiram divulgar a promoção em seus 
estabelecimentos.  
c) Post de Facebook – caso queiram incluir em sua página de Facebook, 
informando que são parceiros da Claro e da NET nesta ação. 

ATENÇÃO: 
Por favor, devemos garantir que TODOS os membros da sua equipe estejam 
informados da campanha e familiarizados com sua mecânica. É recomendado 
que o comunicado seja impresso para maior compreensão. 

Esta parceria tem o intuito de auxiliar na captação de clientes das unidades. 
Sempre tentem converter estas visitas em vendas e não se esqueçam de pedir 
as 3 indicações novas para cada uma destas clientes. 

Que essa ação seja um sucesso e tenhamos todos uma ótima campanha! 

Para baixar as artes click no link: 
http://downloadsmultimultifranquias.com.br/EMAGRECENTRO/Comunicados/
2016/Comunicado%2026_2016.rar 

Lembramos  que  todas  as  artes  também  já  estão  disponíveis  no  Portal  do 
Franqueado. 

 
Atenciosamente, 

 
 
Dr. Edson Ramuth 
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