ASSESSORIAS VIBE RUN – “JOY”
Nós da VIBE RUN admiramos e valorizamos todo o cuidado e dedicação dos
profissionais das assessorias esportivas com seus alunos, das equipes independentes
que mantém seus integrantes unidos e empenhados ou simplesmente grupos de
amigos que se reúnem em busca de aventura e diversão. É para VOCÊS que
preparamos condições e benefícios exclusivos!

BENEFÍCIOS
As equipes terão o benefício de a cada 10 inscrições pagas, uma CORTESIA do KIT VIBE
LIGHT!
Os valores de primeiro lote dos três diferentes kits serão mantidos até o fim das
inscrições, dia 16 de junho ou esgotamento!
Outro benefício exclusivo para as assessorias é a taxa de conveniência da plataforma
de inscrição, que será diferenciada e terá valor fixo de R$3,00 (três reais) por atleta!
E não para por ai, neste novo método, o responsável pela equipe, poderá fazer a troca
de atletas ou de percurso e tamanho de itens dos kits diretamente pelo site, sem
precisar contatar a organização do evento, facilitando ainda mais o processo.

PASSO A PASSO
No site oficial do evento (www.viberun.com.br), na área reservada e denominada
“ÁREA DAS ASSESSORIAS”, existe um link exclusivo, onde cada líder de equipe inserirá
seus atletas, um a um, assim como faziam na antiga rotina de cupons. Os atletas
poderão ser colocados no sistema gradativamente, em qualquer ordem e em dias
diferentes, até 16 de junho, ou até completarem o limite de 55 (cinqüenta e cinco)
inscritos. Quando este número limite for atingido, o pedido deverá ser finalizado,
gerando um boleto com o valor total que deverá ser pago, para liberação do restante
das outras inscrições. Isso não impede que a equipe continue participando. Após
completar o ciclo de 55 pessoas, gerar o boleto e efetivar o pagamento, basta iniciar
um novo ciclo com mais participantes.
O líder de equipe deverá seguir a rotina direcionada pelo sistema e realizar as
inclusões de seus atletas. No final do processo, na área de pagamento, poderão optar
por “SALVAR PEDIDO E FINALIZAR DEPOIS” ou “FINALIZAR PEDIDO”. Na opção
“SALVAR PEDIDO E FINALIZAR DEPOIS”, o sistema vai validar as inscrições, porém não
fechará o pedido, deixando assim, o sistema aberto para receber outros inscritos
posteriormente. Caso o responsável entenda que não inserirá mais nenhum atleta até
o encerramento das inscrições, deve optar por “FINALIZAR PEDIDO”. Neste caso, o
sistema imediatamente gera um boleto para pagamento, que validará os inscritos.

*No caso de esgotamento das inscrições, o sistema será bloqueado para inclusão e os
pedidos finalizados automaticamente.

PAGAMENTO
Todos os pagamentos serão feitos via BOLETO BANCÁRIO, após a finalização do
pedido, ou quando a equipe completar o limite de 55 atletas inscritos.
Lembrado que isso não impede que a equipe continue participando. Após completar
um ciclo de 55 pessoas, gerar o boleto e efetivar o pagamento, basta iniciar um novo
ciclo com mais participantes.

Consideramos assessorias, apenas equipes com
MAIS DE 10 ATLETAS. Abaixo deste número, apenas
inscrições individuais, pelo link normal de compras
da plataforma.
Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo email contato@viberun.com.br ou pelo
whatsapp (11) 943247135.

Inscreva sua equipe e ENTRE NESSA VIBE!!!!

