Empresas
Academia Sú Dynamic

TERMO DE CONVÊNIO
% DESCONTO
50% matricula e 10% mensalidade

Aiesec

15% valor de pontualidade; 10% curso de extensão

Aiquefome

20% para pedidos aplicativo

Assindi

15% no valor de pontualidade ; 10% curso de extensão

Atual Centro Automotivo

5% no valor total do orcamento

Auto Posto Veneza LTDA

R$0,08 de desconto no litro (gasolina e etanol)

Burger King

seguindo tabela de Cuponagem

Cabelo Clube Brasil

20% no valor total de servicos . Serviços esses que não sejam
combo ou promoção

California Coffe

10% no valor total de serviços

Casa Da Mãe Joana

10% de desconto no valor total de serviços

Centro Artistico Belas Artes

15% apartir da segunda mensalidade

Croasonho

15% de desconto no valor de pontualidade e curso de extensão

Danke Bier

10% em todos os itens do cardapio, 5% em promoções , na
compra de um prato executivo gratis refrigerante , 10 refeições a
proxima e gratis

Divino Fogão

20% no periodo 12:00 as 14 h , 30% no restante do dia

Elyon batatas Recheadas

10% no cardapio exceto bebidas , anao ser em caso de promoções

Escola de Natação e
Academia MG
Estação do Chef

15% no valor da matricula ; 10% no valor de mensalidade
15% no self service no kilo

Gato ponto Cão

20% em consulta , 10% em banho e 10% em ração

Gourmet Self Service

10% no self service no kilo

Hotel Internacional

20% no serviço de lava Car e Diarias do Hotel

Lider Modas e Papelaria

15% na compra de material escolar e escritorio

Luxo Proprio

10% nos serviços oferecido pelo salão

M.Tech Soluções
Automotuvas

15% no valor total de serviços

MetalMar Metalurgica

15% de desconto no valor de pontualidade e curso de extensão

OdontoClinic

10% de desconto no valor total de serviços

Pamonhas do Cezar

Preço diferenciado no cardapio , com direito a suco de laranja
300ml acompanhado da refeição

Papel de Papel

15% de desconto no valor total

Papelaria IngaPel

10% materiais escritorio e papelaria , exceto itens já com desconto
para caixa fechada e promoção

Papelaria Tempapel

10% em todos os produtos , exceto papel sulfite

Pet Shop Casa Pet

30% nos produtos e serviços

Preprara Cursos

20% a 50% de desconto dependendo do curso

Psicologa Rosi A . Valle

Professores - R$100,00 Funcionarios- R$ 85,00 Alunos -R$65,00

Salão Classic

Desconto de acordo com tabela de valores

Salão Mg LTDA

20% em todos os serviços ( Salão , Spae Barbearia), exceto em dias
dde promoção

Seikou Vet

10% em todos os serviços

Sesc

Desconto de acordo com tabela de valores do sesc

Siep

Para fins de patrocinio em caso de projetos e ações

Sintracom

25% valor de pontualidade ; 15% pós graduação ; 10% curso de
extensão .

UNIMED

48% de desconto para graduação ; 10% pós graduação

Wizard

15% de desconto no valor de pontualidade

