
 
 

20 de Janeiro de 2016 
 

 

COMUNICADO 05/2016 – CAMPANHA CLUB EXTRA EM PARCERIA COM O 
EMAGRECENTRO 

Prezados Franqueados 

Dia 23/12/2015 teve início a promoção “Você merece ser premiado na hora” do 
Club Extra. O Emagrecentro é parceiro desta ação. 

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

Para usufruírem da cortesia concedida, os clientes Club Extra deverão: (i) realizar 
compra acima de R$90,00 no Extra e guardar o cupom fiscal; (ii) acessar o site da 
campanha (http://premionahoraclubeextra.com.br/), escolher a cortesia desejada 
e imprimir um voucher; (iii) realizar o agendamento prévio da cortesia nos 
estabelecimentos parceiros; e (iv) apresentar nas unidades o cupom fiscal da 
compra, um documento com foto e o voucher da campanha. 

Cidades atingidas pela ação: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo 
Horizonte, Curitiba, Goiânia, Recife, Maceió, Natal, João Pessoa, Cuiabá, Aracajú, 
Palmas, Teresina e Campo Grande. 

Segue link para baixar o e-mail marketing com as principais informações, 
mecânica, datas, etc. da ação: 
http://downloadsmultifranquias.com.br/EMAGRECENTRO/Comunicados/2016/Co
municado%2005_2016%20–
%20CAMPANHA%20CLUB%20EXTRA%20EM%20PARCERIA%20COM%20O%20EMA
GRECENTRO.pdf 

http://downloadsmultifranquias.com.br/EMAGRECENTRO/Comunicados/2016/Comunicado%2005_2016%20–%20CAMPANHA%20CLUB%20EXTRA%20EM%20PARCERIA%20COM%20O%20EMAGRECENTRO.pdf
http://downloadsmultifranquias.com.br/EMAGRECENTRO/Comunicados/2016/Comunicado%2005_2016%20–%20CAMPANHA%20CLUB%20EXTRA%20EM%20PARCERIA%20COM%20O%20EMAGRECENTRO.pdf
http://downloadsmultifranquias.com.br/EMAGRECENTRO/Comunicados/2016/Comunicado%2005_2016%20–%20CAMPANHA%20CLUB%20EXTRA%20EM%20PARCERIA%20COM%20O%20EMAGRECENTRO.pdf
http://downloadsmultifranquias.com.br/EMAGRECENTRO/Comunicados/2016/Comunicado%2005_2016%20–%20CAMPANHA%20CLUB%20EXTRA%20EM%20PARCERIA%20COM%20O%20EMAGRECENTRO.pdf


 
 

 

 

ATENÇÃO: 

Por favor, devemos garantir que TODOS os membros das suas equipes estejam 
informados da parceria. É recomendado que o comunicado seja impresso. 

Assim como as demais parcerias, esta também tem o intuito de aumentar o fluxo 
de pessoas nas unidades e, assim, auxiliar na captação de clientes. 

Não se esqueçam de pedir as 3 indicações novas para cada um dos clientes que ir 
até a unidade devido a esta ação. 

  

Atenciosamente, 

 

Dr. Edson Ramuth 



ESTAMOS EM BUSCA DE UM GRUPO SELETO DE PARCEIROS PARA CAMPANHA 
“PROMOÇÃO  CLUBE EXTRA” 

• Associação da sua empresa à marca Clube
EXTRA

• Oportunidade de divulgar promoções e outros
produtos para o target que levaremos às suas
lojas.

• Captar e fidelizar novos clientes.

• Visibilidade gratuita da sua marca, no site da
promoção para o universo de clientes CLUBE
EXTRA

• A PARCERIA NÃO TEM NENHUM CUSTO.

VANTAGENS EM SER PARCEIRO TLC MARKETING

OFERTAS

MECÂNICA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• Período 23/12 à 29/02

• Cobertura: 15 Capitais.

• Público: classes A B

• Comunicação: A campanha será
divulgada no hot site promocional, e-
mail marketing e SMS

BELEZA/BEM-ESTAR: massagem 

(relaxante ou modeladora), 

tratamentos faciais (limpeza de 

pele, peeling ou hidratação), 

tratamentos capilares (escova 

ou hidratação), tratamento de 

redução de medidas.

1) Consumidor convidado por email compra

acima de R$ 90,00 no Extra e se identifica no 

caixa como cliente Clube Extra. Guarda o 

cupom fiscal com o código de participação.

. 2) Visita o hotsite promocional, insere o código 

recebido no e-mail marketing, o código do 

cupom fiscal e escolha a experiência desejada 

para gerar seu vale-experiência.

4) No dia agendado, apresenta ao parceiro um 
documento com foto, o voucher impresso e o 
cupom fiscal e usufrui da sua experiência

.


