


Você possui todo o suporte e 
oportunidades para começar do zero, 
crescer na micropigmentação e se 
tornar uma estrela.

Ao participar de qualquer treinamento, você se 
torna uma AS Student (nível 1) certificada com 
selo internacional.

Com trabalhos aprovados, você será uma AS 
PMU Artist (nível 2) e poderá desfrutar de bônus 
exclusivos AS Loja.

Sendo uma AS Special Artist (nível 3), você 
receberá o direito de imagem da academia 
para divulgar em suas redes e aumentar sua 
visibilidade.

A AS Master Trainer (nível 4), certificada e 
respeitada receberá todo o material de apoio e 
divulgação para ministrar treinamentos.

Além de ser jurada de todos os eventos AS 
Academy, a AS Grand Master (nível 5) participará 
de encontros anuais nacionais e internacionais.

Para chegar ao 6º e último nível, AS Head Master, 
só quem se tornar AS Master Trainer saberá.

Aqui você é completa

P L A N O  D E  C A R R E I R A
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MÉTODO ALAN SPADONE
outros cursos da academia



Micropigmentador e empresário, 
criador das técnicas mais desejadas 
da área. Sendo fundador e 
criador dos maiores eventos da 
micropigmentação. 

Alan Spadone palestrou e ministrou 
cursos em mais de 22 países.

ALAN SPADONE



Clique para ver mais

ASPMU
SÃO PAULO

ASPMU
RESORT

ASPMU
NAVIO

FP FORMANDO
PROFESSORES

AS ACADEMY

https://aspmusaopaulo.com.br/
http://aspmuresort.com.br/
http://aspmunavio.com/


Clique para ver mais

AS ACADEMY

LIDERANÇA NA 
MONTANHA

CRIADOR DE 
PRODUTOS 
COM ANVISA

AUTOR DO 
LIVRO “E SE 
VOCÊ NÃO 
TIVESSE 
MEDO?”

em breve

CASA DA 
MICRO

https://www.asloja.com.br/
https://www.amazon.com.br/voc%C3%AA-n%C3%A3o-tivesse-medo-determina%C3%A7%C3%A3o/dp/6555440015


Clique para ver mais

NA MÍDIA

Ler matéria na 
íntegra

Ler matéria na 
íntegra

Ler matéria na íntegra

http://famososonline.com.br/chegou-o-milagre-do-cc-glow-um-tratamento-moderno-criado-por-alan-spadone-capaz-de-atenuar-manchas-olheiras-linhas-de-expressao-e-rugas/
http://fashionalert.com.br/chegou-o-milagre-do-cc-glow-um-tratamento-moderno-criado-por-alan-spadone-capaz-de-atenuar-manchas-olheiras-linhas-de-expressao-e-rugas/
https://forbes.com.br/brand-voice/2019/09/das-sobrancelhas-ao-coracao/


Vanessa Codogno

PROFESSORA 
MASTER TRAINER

Master Trainer formada e treinada por 
Alan Spadone. Micropigmentadora 
há 5 anos, com mais de 2 mil 
procedimentos feitos e mais de 500 
alunos formados. 

Especialista em cursos de Iniciação 
Design e Micropigmentação em 
sobrancelhas.



Trabalhamos com uma técnica de 
Design diferenciada. Você está na 
melhor escola da América Latina!

Alan Spadone somou tudo o que 
aprendeu nos cursos de Design ao 
longo de sua trajetória e desenvolveu 
essa técnica exclusiva.

• Para que você  se torne uma 
DESIGNER REFERÊNCIA
• Tenha resultados incríveis com suas 
clientes
• Amplie cada vez mais seus 
atendimentos e lucro

SOBRE O CURSO



• Simetria facial;
• Visagismo para sobrancelhas;

• Design Iniciante - Medições com 
paquímetro e linha;
• Design Avançado - Medições com 
a régua curva (método criado e 
desenvolvido por Alan Spadone)

• Design feminino e masculino; 
• Técnicas de coloração Ombré 
Avançada (Henna e Tintura); 

• Biossegurança e ocorrências; 

O QUE VOCÊ VAI 
APRENDER

Técnicas exclusivas do Design 
iniciante ao Design avançado



• Como sabemos o treino leva a 
excelência, então 80% do curso é 
treino;

• Você treinará em material artificial 
no primeiro momento;
• Após o treino em material artificial, 
você terá a sua tão esperada modelo 
viva;

• A professora Vanessa Codogno 
pegará na sua mão e acompanhará 
você em todo o processo, para que 
você saia do curso 100% segura.

Treino

O QUE VOCÊ VAI 
APRENDER



• Entendemos o quão importante é 
o Marketing para sua divulgação e, 
consequentemente, o crescimento 
profissional nessa nova área.
Afinal, é através dele que as pessoas te 
conhecerão e te acompanharão nessa 
jornada de sucesso. 
Por esse motivo, você aprenderá 
estratégias e segredos para fazer o 
seu marketing pessoal e bombar com 
a divulgação do seu trabalho;

• Ensinaremos a como fidelizar suas 
clientes, pois uma cliente fidelizada 
retorna a cada 15 ou 20 dias para 
manter as sobrancelhas sempre 
impecáveis;

Marketing pessoal

O QUE VOCÊ VAI 
APRENDER

Esses 2 dias de curso serão 
preciosos. 
Você aprenderá tudo o que precisa 
para se tornar uma Designer de 
excelência. Nesse quesito, somos 
especialistas!



Novidade

BROW LAMINATION

Nova técnica tendência no mercado, 
a mais querida e desejada. Para dar 
aquele toque especial de naturalidade 
e perfeição, tem como função esticar 
os fios das sobrancelhas.

Com essa técnica agregada ao Design, 
você terá como resultado sobrancelhas 
mais preenchidas, disfarçando as 
falhas e as deixando mais despojadas e 
modernas!



Você terá suporte vitalício, através de 
um contato, para esclarecer todas as 
suas dúvidas e enviar trabalhos para 
serem analisados. 

IMPORTANTE

Certificado internacional

Suporte vitalício

O certificado é válido 
internacionalmente, para que você 
atue em qualquer país de maneira 
regular.



Você deve estar se perguntando qual 
será o salário trabalhando com Design. 
Dê uma olhada: 

Quanto tempo você está disposta a 
se dedicar nessa área? 

• Além do ótimo retorno financeiro, 
algo muito valioso, você pode 
administrar seus próprios horários e 
ter mais tempo para seus filhos e sua 
família.

RETORNO FINANCEIRO

Design + Henna = R$40 (mínimo)  
Design + Henna + Brow Lamination 

= R$80 (mínimo)  
Tempo de procedimento = 30 minutos

Trabalhando 2h por dia em 20 dias 
= Salário de R$4.800,00 

Está preparada para bombar e 
se tornar uma referência na sua 
cidade?

com o Design



DESLOCAMENTO
Aqui você terá todo suporte para a 
sua vinda até a escola, pesquisa de 
passagens, indicação de hotéis, Uber... 
Ajudamos você com tudo!

Hotel Millian
Endereço: Av. 9 de Julho, 2681 - 
Centro, Jundiaí, 13208-056 
Telefone: (11) 3395-4499

Travel Inn Saint Charles
Endereço: R. Vital Brasil, 60 - 
Anhangabaú, Jundiaí, 13208-130 
Telefone: (11) 5081-8822

Ibis Jundiai Shopping
Endereço: Av. 9 de Julho, 2921 - 
Anhangabaú, Jundiaí, 13208-056
Telefone: (11) 3308-8300



INFORMAÇÕES DA 
MATRÍCULA 

Para efetuar sua matrícula é 
necessário enviar o comprovante de 
depósito ou transferência bancária no 
valor da matrícula, pelo WhatsApp de 
contato, com os seguintes dados:

DADOS DA INSCRIÇÃO 
Nome, celular, CPF, e-mail, endereço, 
cidade, CEP, valor total, data do curso.

A inscrição será enviada para o seu 
e-mail pelo setor financeiro. Não é 
necessário imprimir.
Preencha digitalmente pelo celular.

Para sua segurança, é necessário 
preencher os campos e concluir.
Vestuário: roupa preta social.



DADOS BANCÁRIOS 
BANCO ITAÚ (341)

Agência: 0026
Conta corrente: 40977-1
Spadone Cursos e Micropigmentação 
LTDA
CNPJ: 18.269.229/0001-91

PIX Itaú 
Chave: financeiro@alanspadone.com.br 

BANCO SANTANDER (033)
Agência: 3744
Conta corrente: 13006280-8
Spadone Cursos e Micropigmentação 
LTDA
CNPJ: 18.269.229/0001-91

PIX Santander  
Chave: 18.269.229/0001-91



Conforme a Lei do Consumidor, a 
partir da data de matrícula você tem 
7 dias para cancelar ou mudar a 
data do curso. Após esse período não 
existe a possibilidade de alteração ou 
reembolso. 

O não comparecimento, independente 
do motivo, não dispõe direito ao 
reembolso.

A AS Academy pode cancelar o curso 
por motivos de força maior, neste caso 
o valor do reembolso será integral ao 
valor pago.

POLÍTICA DE 
CANCELAMENTO



ENDEREÇO DA ESCOLA

TELEFONE
(11) 3963 0134

WHATSAPP

(11) 98185 3839        (11) 95900-1303

Rua Mario Borin, 160 - Chácara Urbana, 
Jundiaí - SP, 13201-836

asloja.com.br @alanspadone

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511981853839&text=Quero%20estar%20a%20cima%20da%20m%C3%A9dia%20-design
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511959001303&text=Quero%20estar%20a%20cima%20da%20m%C3%A9dia%20-design
https://www.asloja.com.br/
https://www.instagram.com/alanspadone/



