
Training Box  
com acesso gratuito a  

15 módulos e-learning  
durante 6 meses



1. O Plano de Fidelização Beyond Loyal é válido durante 1 ano a partir da data de subscrição.
2. O Plano de Beyond Loyal é válido apenas para as entidades aderentes e é intransmissível (1 Plano de Fidelização por cliente/NIF).
3. O Plano de Beyond Loyal permite às entidades aderentes usufruírem das seguintes condições:

Nível de Benefícios Nº Mínimo de Participantes
Taxa de Desconto  

sobre PVP
Acesso gratuito a Training Box

  
Beyond Likes 3 a 5 10% -

  
Beyond Rewards 6 a 10 15% 10 módulos e-learning durante 6 meses

  
Beyond Fans + de 10 20% 15 módulos e-learning durante 6 meses

4. Os benefícios apresentados não são acumuláveis de nível para nível.
5. Para além das condições acima, e independentemente do nível de fidelização, as entidades aderentes terão ainda:
 a. Um gestor dedicado para apoio na resposta às necessidades de formação e desenvolvimento do capital humano.
 b. Acesso a acordos especiais através da Cegoc.

6. Para a atualização do nível de fidelização e atribuição do desconto, a Cegoc considera a data de realização da formação, independentemente da data em que a inscrição  
 foi rececionada.

7. O número de participações a contabilizar para o desconto só é considerada após a adesão ao Plano Beyond Loyal pela empresa cliente. 

8. O desconto aplica-se apenas ao valor das inscrições nos cursos Inter-empresas Cegoc. O desconto não se aplica a cursos Speexx, formações e-learning,  
 serviços de acompanhamento individualizado no terreno, sessões de coaching e a formações desenvolvidas em parceria com outras entidades.

9. Os descontos não podem ser acumulados com outras promoções em vigor. No caso da Cegoc ter uma promoção especial em vigor será aplicada a taxa de desconto  
 mais benéfica para a organização cliente.

10. Para as condições de funcionamento da formação, nomeadamente inscrições, cancelamentos, adiamentos, pagamentos, assiduidade, etc., deve consultar o nosso  
   Regulamento de Funcionamento da Formação no site www.cegoc.pt.
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