
Clube de Vantagens 
Studio Card! 

Quem tem Clube de Vantagens 
exclusivo para alunos? 

Quem pode participar? 

Como usar 
o Studio Card?
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Para se beneficiar das vantagens, basta

apresentar seu Studio Card para comprovar

seu vínculo com a inst i tuição. É rápido,

fáci l  e free. Para usar o seu Studio Card

basta seguir o passo a passo abaixo: 

Só a Studio tem um clube de vantagens

para que todos alunos, ex-alunos e

parceiros tenham descontos e benefícios

exclusivos! São descontos em lojas e

estabelecimentos parceiros em vários

segmentos como restaurantes, moda,

educação, saúde, casa, decoração e muitos

outros. 

Para aproveitar todos os descontos e

benefícios do Clube de Vantagens Studio,

basta ser aluno, ex-aluno ou parceiro. 

Quer oferecer um 
produto e/ou serviço? 

A adesão ao Clube de Vantagens da Studio

é bastante simples: basta enviar algumas

informações da empresa, assim como o

benefício que será oferecido. Os dados

serão aval iados pela área comercial da

Studio, que retornará em breve. A iniciat iva

não tem custo e visa gerar mais negócios e

vantagens para quem faz parte. Quer ser

nosso parceiro? Entre em contato com a

gente!  

Acesse o nosso site e

consulte nossos

benefícios vigentes!
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Apresente seu Studio

Card nos nossos

parceiros.

Você paga pelo

produto e/ou serviço

com o desconto.

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 
idiomas de qualidade, descontos e vantagens 
especiais em produtos e serviços de 
profissionais l iberais 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. 
 
 



nick.studioidiomas@gmail.com 
www.studioidiomas.com  

+ 55 47 99668-3040  

Nicolas Orlandi 

Teacher Nick 

Nossos parceiros!

A adesão a novos parceiros é continua, por 
isso visite nosso site para ver a l ista de 
parceiros atualizada. Alguns de nossos 
parceiros:  

Clube de 
Vantagens 
Studio 
Card 


