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ANUIDADE 2017

Desconto de 40% até 31 de março
Até o dia 31 de março de 2017 os Profissionais de Educação Física registrados no CREF4/SP poderão pagar a anuidade de 2017
com 40% de desconto. Pessoas Jurídicas registradas também terão direito a descontos, conforme dispõe a Resolução CREF4/SP
093/2016. Essa é a última oportunidade de pagar a anuidade 2017 com desconto.
Clique aqui para mais informações.

ATENDIMENTO MÓVEL

Agenda da Unidade Móvel de Atendimento
A Unidade Móvel de Atendimento do CREF4/SP estará – no final de março – em 06 cidades: São Paulo – Parque do Ibirapuera,
Americana, Bauru, Botucatu, São José Dos Campos e Itapetininga.
Conheça os locais e horários de atendimento clicando aqui.

PARCERIA

Últimos dias para este grande
encontro de gestão de academia

Atualize seus conhecimentos com especialistas e conquiste uma
gestão muito mais lucrativa!
Mas corra! As inscrições online acabam dia 23 de março. Garanta sua vaga enquanto há
tempo e aproveite para parcelar em até 10x* sem juros.

SAIBA MAIS SOBRE O EVENTO

O CREF4/SP vai te dar uma força. Aproveite!
Com o intuito de desenvolver o mercado e promover o
conhecimento, nós oferecemos 10% de desconto
para quem é registrado. Aproveite!

CLIQUE E GARANTA SEU DESCONTO

Grandes mestres frente a frente com você:

Clique para ver o conteúdo dos cursos:

Conferência de
Gestão de Academia

Negociação! Valorize
as objeções

De: R$ 492,80

De: R$ 180,40

Por:

R$ 443,52

Por:

COMPRE JUNTO:
Conferência de
Gestão de Academia

R$ 162,36

+ Negociação!

Ou em até 10x de R$44,35

Ou em até 5x de R$32,47

Valorize as objeções

sem juros

sem juros

De: R$ 602,80
Por:

INSCREVASE

INSCREVASE

R$ 542,52

Ou em até 10x de R$54,25
sem juros

INSCREVASE

Encerramento de vendas online dia 23/03/2017. Aproveite!
*Só é possível parcelar em até 10x sem juros se o valor da parcela for superior a R$30,00. O carrinho de compras do site calculará
automaticamente o máximo de quantidade de parcelas possível de acordo com o valor da sua compra.

EXPEDIENTE

SEDE

SECCIONAL DE CAMPINAS PROFESSOR DOUTOR
JOÃO BATISTA ANDREOTTI GOMES TOJAL
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Você recebeu essa mensagem no seu endereço: - por estar na lista de informativos do CREF4/SP.
Adicione nosso endereço de email (news@crefsp.gov.br) à sua lista de contatos e garanta o recebimento de nossas mensagens.
Respeitamos sua privacidade, por favor clique aqui caso não deseje mais receber nossos informativos.

