
Clube de Vantagens 
Studio Card 
Chegamos com mais uma novidade especial, o Studio Card. 
 
O Studio Card é um clube de vantagens e promoções exclusivas para 
os nossos alunos, ex-alunos, colaboradores e parceiros. Só quem é 
Studio tem, além de um ensino de inglês de qualidade, descontos e 
vantagens especiais em produtos e serviços de profissionais liberais 
e estabelecimentos comerciais parceiros. 
 
Para solicitar as vantagens é bem simples, é só apresentar seu 
Studio Card físico ou digital nos estabelecimentos conveniados e 
pronto, já pode aproveitar! Fique atento às novas parcerias e 
encaminhe sugestões para possíveis conveniados. 
 
 



A idéia principal desse projeto é divulgar os produtos e serviços 
dos nossos parceiros para todos que tiverem o Studio Card, e em 

contrapartida, nossos parceiros oferecem essas vantagens e/ou 
benefícios. Como se fosse um portfólio de fornecedores. Nós 

vamos divulgar em nosso site e redes sociais, além das nossas salas 
de aula. É uma troca super legal. A adesão ao Clube de Vantagens 

Studio é bastante simples: basta enviar algumas informações da 
empresa, assim como o benefício que será oferecido. Os dados 

serão avaliados pela área comercial da Studio, que retornará em 
breve. E o melhor de tudo: é grátis. A iniciativa não tem custo e 

visa gerar mais negócios e vantagens para quem faz parte. 
 

Quer ser nosso parceiro? Entre em contato com a gente!  
 

Quais as vantagens do 
Studio Card?



Precisamos basicamente das informaçoes da pessoa física ou 
júridica, como a razão social, nome, nome fantasia, CNPJ ou CPF, 

endereço, telefones para contato, e-mail e website. Precisamos de 
uma breve apresentação da empresa (duas a tres linhas no máximo), 
do segmento de atuação e principal atividade, além de enviar a logo 
por e-mail. Nossos parceiros deverão também descrever o desconto 

e/ou befefício que será oferecido. Rápido, simples e free!  
  
 
 

Nossa Ficha de Cadastro!


