Todos os
associados
ao Sincor têm

20

O valor da anuidade que você
paga ao Sincor é convertido
em pontos na ENS.
E você pode
usar esses pontos
para obter até mais

10
1

ponto

de desconto

em qualquer curso*da ENS

de desconto

!

do valor do curso* que adquirir
na ENS.

1

R$

*válido para todos os cursos oferecidos pela ENS, exceto os
cursos de treinamento no exterior.

COMO FUNCIONA?
Se no ano anterior você pagou sua
anuidade do Sincor no valor total de
R$700, você terá 700 pontos
na ENS!

CONVERTENDO
SEUS PONTOS

ISSO É AUTOMÁTICO!

VALOR DO CURSO R$ 1000

20
DESCONTO
10

TROCANDO
SEUS PONTOS
PARA OBTER
DESCONTOS

para associados
ao Sincor

R$ 200

programa
fidelidade

R$ 100

Total de descontos

R$ 300

VALOR DO CURSO A PAGAR R$ 700
Total de PONTOS utilizados

100

Ainda vai sobrar 600 pontos para usar em outros cursos!

!

ATENÇÃO:
Se você não tiver a quantidade de pontos necessários para obter o
desconto de 10% do valor do curso, você terá o desconto equivalente
ao seus pontos.

Você também pode transferir
seus pontos para outra pessoa!
Se você
transferir

500
pontos

ao transferir

1

ponto

0,5

pontos

R$

A pessoa
receberá

250 250
pontos

AGORA, COMO USAR
SEUS PONTOS NO
SITE DA ENS?

1

Acesse o site da ENS e
clique em Cursos.

2

Em seguida, clique em
Para você, fidelizado.

3
Você entrará na página
do Programa de
Fidelidade ENS. Ao
final, na parte Como
Participar, clique em
Acesse aqui nosso
Programa.

4

Digite seu CPF e clique
em Entrar.
ATENÇÃO:
em seu primeiro
acesso, você deverá
cadastrar sua senha.

5

Ao entrar na página
principal do programa,
você já verifica a
quantidade de pontos
que possui.

6

Clique em Quero usar
meu pontos.

7

Você irá conhecer todos
os cursos da ENS que
estão disponíveis no
programa.
Basta escolher o curso
e clicá-lo.
ATENÇÃO:
> Pode demorar um
pouco para os cursos
aparecerem.
> Os cursos de MBA e
Graduação Tecnológica
serão oferecidos
separadamente por
possuírem processo
seletivo.

8

Ao selecionar o curso
abrirá uma página com:
> as informações do
curso,
> o valor de desconto,
pontos que poderá
utilizar.
Para adquirir o
desconto clique em
SOLICITAR VOUCHER.
Mas antes LEMBRE-SE
de concordar com o
regulamento.
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Em seguida, confirme a
contratação do curso,
clicando em OK.
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Aparecerá o numero do
seu cupom (VOUCHER).
Clique em COPIE SEU
CUPOM DE DESCONTO
E VÁ PARA INSCRIÇÃO.
ATENÇÃO:
Caso queira efetuar a
compra em outro
momento, fique
tranquilo! Você
receberá um e-mail
com o esse cupom de
desconto e o link para
realizar a inscrição no
curso.
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Você será redirecionado
para a página de
inscrição do curso e
pagamento.
Preencha as
informações solicitadas
para inscrição do curso.

12

ATENÇÃO:
Na parte de Pagamento,
cole no local indicado o
cupom que você copiou
previamente ou escreva
o cupom que está no
e-mail que recebeu, e
clique em APLICAR.
Ao concluir o
pagamento, você
receberá um e-mail com
seu acesso ao curso.

