
REGULAMENTO 
AÇÃO PROMOCIONAL “BUSINESS FRIDAY 4.0” 

 
1. EMPRESA PROMOTORA 

A ação “Business Friday 4.0” é uma promoção realizada pela Vindi Tecnologia e             
Marketing S.A., com sede na Rua do Paraíso, nº 148 - Bairro Liberdade - São               
Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 18.881.804/0001-02. 
 

2. PROMOÇÃO E PARTICIPANTES 
A “Business Friday 4.0” é uma ação promocional que consiste em descontos            
progressivos, de 10%, 20% e 30%, para os planos trimestrais, semestrais e anuais,             
respectivamente, nos valores da tabela de contratação da plataforma, de acordo           
com as normas deste regulamento.  
 
2.1 Este regulamento é válido exclusivamente para novos clientes da empresa Vindi            
que contratarem a plataforma dentro do período da ação promocional.  
 
2.2 A promoção é válida durante o período de 03 de novembro de 2020 a 27 de                 
novembro de 2020, às 23h59, horário de Brasília, podendo ser prorrogada           
unicamente a critério da empresa promotora, sem que tenha qualquer dever de            
fazê-lo, por qualquer razão. 
 
2.3 O desconto progressivo é válido apenas para empresas contratantes que           
estejam de acordo com as categorias que se enquadram nas exigências dos planos             
Start, Pro e Premium. A definição do plano ideal (Start, Pro ou Premium) para a               
empresa contratante será realizada no momento da negociação, pela equipe de           
Vendas da Vindi, segundo seus próprios critérios. 
 
2.4 Empresas que se enquadram na categoria Enterprise, não participam do           
desconto progressivo. Para saber quais são as condições especiais para o período,            
a empresa interessada deve entrar em contato com a equipe Vindi pelo canal oficial.  
 
2.5 O desconto progressivo funcionará da seguinte maneira: 

● Desconto de 10% nas mensalidades, para planos trimestrais; 
● Desconto de 20% nas mensalidades, para planos semestrais; 
● Desconto de 30% nas mensalidades, para planos anuais. 

 
2.6 As condições de pagamento serão repassadas pela equipe de Vendas.  
 
2.7 O valor do desconto não é cumulativo com outras ações promocionais ou cupom              
de desconto. Caso a empresa contratante verifique uma outra forma de desconto, a             
Vindi acatará, automaticamente, o desconto oferecido na Business Friday 4.0.,          
independente do maior benefício apresentado. 
 

https://vindi.com.br/precos/
https://vindi.com.br/enterprise/falar-com-enterprise.html


2.8 A empresa contratante, independentemente do plano, contará com 3 meses           
gratuitos de régua de notificações, com limitação de 70 disparos por mês (30 dias).              
Caso a empresa contratante não utilize os 70 disparos no mês, as notificações não              
serão cumulativas para o mês seguinte. Acima dos 70 disparos mensais, será            
cobrado o valor excedente por cada um, cobrança pela qual o contratante anui             
desde já. 
 

3. JORNADA DO ONBOARDING  
Com o objetivo de promover a melhor experiência para os novos entrantes, a             
promoção vai além dos descontos progressivos, conforme as regras e ações a            
seguir.  
 
3.1 A “Jornada do Onboarding” é válida para contratos das categorias Start, Pro,             
Premium e Enterprise, fechados de 03 de novembro de 2020 a 30 de novembro de               
2020.  
 
3.2 Após o contrato fechado, é possível cadastrar até 2 colaboradores da empresa             
contratante para participar da jornada.  
 
3.3 Os eventos são exclusivos para os colaboradores que estiverem cadastrados na            
jornada. Não será possível a participação de colaboradores que não forem           
cadastrados logo no início da jornada. É proibida a inclusão de novas pessoas             
durante a jornada. 
 
3.4 A “Jornada do Onboarding” contará com 3 sessões de tira dúvidas, de             
aproximadamente 1 hora de duração, e mais 3 eventos, em diferentes formatos,            
com a temática central de “otimização de estratégias para o seu negócio”. O cliente              
receberá um cronograma com as atividades descritas ao longo da jornada.  
 
3.5 As datas das sessões de dúvidas serão, de forma online, nos dias 09 e 16                
dezembro de 2020 e 14 de janeiro de 2021.  
 
3.6 Para contratos fechados após o período promocional, as atividades que já            
ocorreram, não serão retroativas. Ou seja, a empresa contratante poderá participar           
das atividades da data do fechamento do contrato em diante.  
 
3.7 A jornada conta com a inserção no grupo exclusivo no aplicativo WhatsApp com              
as participações dos sócios e colaboradores de diferentes áreas da Vindi para trocar             
experiências.  
 
3.6 A jornada se finaliza no dia 15 de janeiro de 2021.  
 
 
 


