APRESENTAÇÃO
O curso Funil de Vendas em Y é uma iniciativa da Layer Up e tem como objetivo conduzir outros times de marketing e vendas pelo Brasil em direção à
evolução digital. Por meio do curso, levamos o ponto de vista teórico por trás
da metodologia do funil de vendas em Y, além de dicas do dia a dia de nossa
agência digital, que é pioneira na execução dessas ações.
Abaixo, você confere o regulamento do curso, com todas as informações e
regras que o aluno deve ler atentamente.
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1. PERÍODO DE VENDAS
O curso permanecerá à venda entre os dias 4 de novembro de 2019, a partir
das 20h, até o dia 12 de novembro de 2019, às 23h59.
2. PREÇO
O valor das aulas é de R$ 3.987,00 à vista, mas poderá ser parcelado em até
10x (com juros).
3. PAGAMENTO
As aulas poderão ser adquiridas pela plataforma Hotmart, que aceita cartões
das bandeiras Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Elo, Hiper e
Hipercard assim como pagamento digital via Google Pay ou Samsung Pay. O
ambiente é seguro contra fraudes e faz a criptografia de dados, oferecendo
segurança à Layer Up e ao aluno.
4. GARANTIA
O aluno terá sete dias de garantia após a compra do curso. Durante o período,
poderá solicitar pelo e-mail curso@funilemy.com.br o reembolso de 100% do
valor.
5. TEMPO PARA ASSISTIR
O aluno terá acesso vitalício às aulas. Por parte da Layer Up, há um compromisso de manter o conteúdo no ar por no mínimo dois anos, após o período, a
empresa poderá retirar o curso do ar se for necessário.
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6. PROMOÇÕES
6.1. Workshop
Os alunos que participaram do workshop sobre o Funil de Vendas em Y
receberão um cupom promocional de 25% de desconto. Dessa forma, o
valor do curso à vista passará para R$ 2.990,25.
O cupom promocional do workshop será válido somente para compras
realizadas até as 23h59 do dia 5 de novembro de 2019. Depois o benefício
será desabilitado.

6.2. RD Summit
Os alunos que adquirirem o curso no evento RD Summit receberão um
cupom promocional de 15% de desconto. Ou seja, o valor à vista passará
para R$ 3.388,95.

6.3. Palestra
Quem assistir à palestra conduzida pela CEO e cofundadora da Layer Up,
Samira Cardoso, no RD Summit, irá ganhar desconto de mais 10%. O benefício será somado aos 15% concedidos na compra do curso durante o
evento, totalizando 25%. Assim, o valor do curso fica R$ 2990,25. O cupom
será divulgado durante a apresentação e deverá ser informado no estande da Layer Up no momento da compra.
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6.4. Mentoria online grátis para donos de agências digitais
Os 15 primeiros alunos que são donos de agência digital ou consultores
a fecharem o curso terão direito a uma hora de mentoria online e bonificada com a especialista Samira Cardoso. O encontro irá acontecer nos
dias 19, 20, 21 de novembro, nos horários pré-estipulados abaixo:
- 9h às 10h
- 10h15 às 11h15
- 11h30 às 12h30
- 12h45 às
13h45
- 15h às 16h
- 16h15 às 17h30
- 17h45 às 18h45

Se houver atraso no horário agendado, o reagendamento será feito para
os dias 4, 5 ou 6 de dezembro de 2019, nos mesmos horários acima listados.
Caso não haja comparecimento novamente, mesmo apresentando justificativa, a mentoria estará definitivamente cancelada.
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6.5. Diagnóstico grátis para empresas B2B
Os 15 primeiros alunos gestores de marketing e vendas de empresas B2B
(exceto agências digitais ou consultores) a fecharem o curso terão direito a uma diagnósticos de marketing e vendas produzido pela equipe da
Layer Up.
Para o desenvolvimento do diagnóstico, o profissional terá que responder a um questionário para o levantamento de dados essenciais para a
criação do material. Após o envio das questões nossa equipe terá até 10
dias úteis para enviar o diagnóstico do negócio, com o levantamento dos
principais pontos de atenção e as solução de marketing e vendas recomendadas.
O diagnóstico é um grande apoio para o gestores de marketing e vendas
orientarem suas todas de decisão.
Caso não haja envio das informações solicitadas em até 30 dias corrido,
mesmo apresentando justificativa, o diagnóstico estará definitivamente
cancelado.

Caso tenha dúvidas entrar em contato:
E-mail: contato@funily.com.br
Telefone: 11.302113.00
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