REGULAMENTO DA CAMPANHA ALUNO INDICA ALUNO
– STRONG BUSINESS SCHOOL
1. QUEM PODE PARTICIPAR
Qualquer aluno(a) ou formado(a) das categorias graduação, pós-graduação, MBA, módulo
internacional, média duração ou curta duração presenciais, Live ou on-line, regularmente
matriculado na Strong Business School em qualquer ciclo.

2. COMO PARTICIPAR
O(a) aluno(a) ou formado(a) que quiser participar, pode indicar amigos ou familiares para cursar
um dos cursos de graduação, pós-graduação, MBA, módulo internacional, média duração ou
curta duração presenciais, Live ou on-line oferecidos pela Strong Business School.
O(a) indicado(a) deverá informar, no ato da matrícula, o nome completo do(a) aluno(a) que o
indicou, unidade onde a pessoa estuda ou estudou e o tipo de curso (graduação, pós-graduação,
MBA, módulo internacional, média duração ou curta duração presenciais).
2.1 Processo Seletivo
A pessoa indicada precisará passar pelo processo seletivo da Strong Business School, em
qualquer um dos formatos abaixo:







Prova
Entrevista
Nota do ENEM
Transferência
Segunda Graduação
Análise curricular

3. DOS PRÊMIOS
Qualquer aluno(a) ou formado(a) que fizer a indicação para os cursos de Curta ou Média
Duração, Treinamentos em TI, Graduação Tecnológica, MBA Live ou On-line, Pós-Graduação Online ou Live ganha:
o
o
o

1 indicação: 1 mousepad
2 indicações*: 1 mousepad e 1 squeeze
3 indicações ou mais*: 1 mousepad ,1 squeeze e 1 moleskine

*Indicações apenas de alunos novos.
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Para a pessoa indicada que realizar a matricula a Strong oferece:
o

1 Squeeze

Para o(a) aluno(a) que fizer a indicação para os cursos de Graduação, Pós-graduação, MBA ou
Módulos Internacionais presenciais:
o
o
o

1 indicação: 1 camisa polo e 1 moleskine
2 indicações*: 1 camisa polo, 1 moleskine e 1 porta notebook
3 indicações ou mais*: 1 camisa polo, 1 moleskine, 1 porta notebook e 1 Leitor
de Ebook

Para a pessoa indicada que realizar a matricula a Strong oferece:
o

1 Squeeze

*Indicações apenas de alunos novos.
4. INFORMAÇÕES GERAIS
Os(as) alunos(as) poderão indicar e ganhar o prêmio máximo durante o período do seu curso ou
em até 1 ano após formado.
No caso de alunos(as) formados(as) que indicarem, o prazo máximo para ganhar o prêmio
máximo é de até 1 ano após a primeira indicação.
Os kits não poderão ser trocados por dinheiro ou qualquer outro benefício.
O(a) indicado(a) que eventualmente cancelar a matrícula antes do início do curso não participará
da promoção.
Ao participar da campanha “Aluno indica Aluno”, o(a) aluno(a) autoriza o uso de sua imagem,
bem como o uso de seu nome para fins de divulgação desta ação através do site institucional, email marketing, redes sociais, murais internos, banners e/ou cartazes.
Os brindes serão entregues conforme agendamento, após o efetivo início do curso pelo aluno(a)
indicado(a).
As imagens do site da campanha são meramente ilustrativas.
A Strong Business School, reserva-se ao direito de suspender, cancelar ou extinguir a presente
promoção sem aviso prévio, não gerando qualquer direito ao aluno, seja de ordem financeira
ou não.
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