
Agora você, Aluno FSH, pode fazer parte do nosso Clube do Amigo e conquistar 
prêmios incríveis apenas indicando a Faculdade Santa Helena para outras pessoas. 
Ganhar é muito fácil e a gente ainda vai te dar uma mãozinha com cursos de férias 
gratuitos e exclusivos sobre Técnicas de Venda, Comunicação Persuasiva e 
Marketing Digital! Confira todos os detalhes:

O que é o Clube do Amigo FSH?

O Clube do Amigo é um programa de bonificação para estudantes que indicarem a 
faculdade para amigos, vizinhos, colegas de trabalho e familiares. As premiações são 
distribuídas de acordo com a quantidade de estudantes que forem indicados.

Quais são os prêmios?

Os prêmios variam de acordo com a quantidade de estudantes indicados pelo Aluno 
FSH que efetuarem a matrícula, com a contagem do total de indicados sendo 
realizada no primeiro dia útil após o último dia de matrículas, de acordo com o 
calendário acadêmico 2023.1.

O aluno que indicou ganha seis vouchers para o rodízio da Pizzaria Capitão 
Gancho. Os alunos indicados ganham 50% de desconto cada na primeira 
mensalidade.

05 Indicados 
Matriculados

10 Indicados 
Matriculados

15 Indicados 
Matriculados

20 Indicados 
Matriculados

O aluno que indicou ganha uma assinatura anual do Linkedin PRO. Os alunos 
indicados ganham 50% de desconto cada na primeira mensalidade.

15 pessoas indicadas e matriculadas: O aluno que indicou ganha uma assinatura 
do Linkedin PRO + 01 Kindle. Os alunos indicados ganham 50% de desconto 
cada na primeira mensalidade.

O aluno que indicou ganha uma viagem com acompanhante para uma praia do 
Nordeste. Os alunos indicados ganham 50% de desconto cada na primeira 
mensalidade.

Além desses prêmios, todos os alunos que entrarem para o Clube do Amigo, como 
indicadores ou indicados, ganharão uma camisa exclusiva do programa!

Nº de Indicados Prêmio
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Como meu indicado será contabilizado?

No ato de matrícula, o estudante que foi indicado pelo Aluno FSH deve informar o 
nome completo e o número de matrícula de quem o indicou. Assim será possível 
identificar e contabilizar os amigos!

E como serão os cursos gratuitos?

Esses cursos serão realizados para te ajudar a criar argumentos e dominar técnicas 
de vendas e de marketing digital. Eles te darão ainda mais capacidade de 
convencimento e capilaridade de divulgação para que você consiga atingir os 
objetivos e conquistar os prêmios do Clube do Amigo FSH. As datas dos cursos serão 
divulgadas em breve junto com a abertura das inscrições!

Gostou da novidade? Então corre para conquistar esses prêmios incríveis e já 
começa a fazer a lista dos amigos e familiares para quem você vai indicar os cursos 
da Faculdade Santa Helena!

Qualquer dúvida, manda um email para marketing@fsh.edu.br que vamos ter o 
maior prazer em te responder!

fsh.edu.br

@fshrecife

Faculdade Santa Helena
Av. Caxangá, 990, Recife – PE

Telefone/WhatsApp 
(81) 99744 - 4270


