
Contrato de Prestação de Serviços 

Como: "Sócia" [      ]              Empresa Parceira [     ] - obrigatório uma mulher       

associada para fazer o acompanhamento do produto junto às sócias.

 

Clube Mulheres de Negócios de Portugal [nome fantasia], NIF 284272876, 

sito à Praça D. Pedro IV, 14a - Lisboa, Portugal, representado por sua CEO

Rijarda Aristóteles.

Parceira associada

Empresa: 

Nome da associada:

Identificação fiscal:

Endereço

E.mail: 

Telefones:

Ramo de Negócio:

Produto/Serviço: 

Indicada/Convidada por:

Aprovada por: (quem fez a entrevista de entrada no Grupo)*

Investimento Anual: [  ] Euros 120,00 I*

Tempo de duração: tempo determinado de 12 meses, podendo ser

renovado*

Estas informações devem ser encaminhadas por e.mail ou com

preenchimento de formulário no site. Basta encaminhar por uma das formas.

*somente para sócias.
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Este valor anual corresponde ao pagamento de prestação de serviços do clube

MN.Pt como fornecimento de Carteira de Sócia, Plataforma de Networking e

Revista MN.Pt on-line. Bem como a intermediação de descontos  em empresas

parceiras, aos encontros mensais, aos cursos de formação, aos eventos, etc.

 

Compromissos da parceira associada:

a)    Participar dos encontros mensais pessoalmente ou on-line ou constituir uma

representante para falar sobre o negócio associado.

b)   Pagar os custos extras dos encontros informados antecipadamente.

c)    Cumprir as regras estabelecidas e informadas e com as quais concorda ao

associar-se.

d)    Não receber ou oferecer percentuais ou ganhos financeiros por indicações ou

negócios. Todo negócio feito por intermédio do Clube é gratuito para seus

membros.

e)    Poderá participar de quantas reuniões quiser em qualquer parte do mundo,

bastando para tal informar as líderes do local. Consultar o site.

f)  Convidar ao menos uma participante para as reuniões do Clube. A nossa base de

sucesso é o Networking. Quanto mais convidarmos mais aumentamos o nosso

legue de relacionamento fidelizado.

A associação ao Clube de Mulheres de Negócios de Portugal é livre e pode ser

cancelada a qualquer tempo, bastando  para o cancelamento o envio de carta por

e.mail comunicando. O valor pago não será devolvido sob nenhuma hipótese pois o

mesmo refere à prestação de serviços administrativos.

Ao pagar a anuidade ou cadastrar-se na Plataforma está a confirmar a adesão ao

Clube Mulheres de Negócios de Portugal.

Juntas!

Rijarda Aristóteles - CEO MN.Pt
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Compromissos da  Empresa parceira:

a)    Oferecer um desconto significativo às sócias do MN.Pt, de critério e

responsabilidade exclusivos, mediante identificação das mesmas; 

b)  Oferecer atendimento personalizado e com distinção às sócias;

c)  Divulgar em local visível a logo do Clube Mulheres de Negócios de Portugal;

d)  Fornecer logomarca e informação de promoções para divulgação entre as

associadas.

e) O Clube MN.Pt não pactua com qualquer tipo de discriminação de qualquer

espécie. Caso ocorra a empresa será imediatamente desligada do Clube e

informado às sócias justificando-se o porquê.

f)  A empresa parceira deve associar uma representante ao Clube como forma de

estabelecer Networking direto.

g) O Clube MN.Pt compromete-se a divulgar a logomarca da empresa parceira

com o link direto ao próprio site. Divulgará também em suas redes sociais as

promoções específicas para o Clube.

h)  A empresa parceira terá preferencia em eventos organizados pelo Clube e

terá direito aos descontos de participação em igual percentual às sócias.

i)  O MN.Pt não recebe comissões de valores das empresas parceiras por

compras efetuadas por suas sócias.

Esta relação de parceria é livre e pode ser cancelada a qualquer tempo,

bastando  para o tal o envio de carta por e.mail solicitando o desligamento. O

valor pago para associação de pessoas não será devolvido sob nenhuma

hipótese pois o mesmo refere à prestação de serviços administrativos.

Ao fornecer logomarca e confirmar a adesão por e.mail está a concordar com os

termos acima informados.
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Clube Mulheres de Negócios

Rijarda Aristóteles CEO


