


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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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
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AS ACADEMY



AS ACADEMY

LIDERANÇA NA 
MONTANHA

CRIADOR DE 
PRODUTOS 
COM ANVISA

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

em breve

CASA DA 
MICRO



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/


MÉTODO ALAN SPADONE
outros cursos da academia



Deslize para cima para ver mais

SIM! Para todos os 
micropigmentadores que desejam 

crescer.

Sente insegurança na técnica?

Sente dificuldade na fixação dos fios, 
colorimetria e marcação?

Já fez outros cursos de 
micropigmentação e não saiu do 

lugar?

Sente dificuldade na divulgação e 
comunicação com os clientes?

Não atingiu seus objetivos financeiros 
e não sabe administrar sua empresa 

(studio)?

Não consegue cobrar mais porque 
as pessoas estão vendendo o 

procedimento muito mais barato?

 ELITE BROWS
É PARA TODOS!



Deslize para cima para ver mais

NOVAS TÉCNICAS QUE 
SÃO TENDÊNCIA

EM 2021

Técnica Natural

TREND BROWS
Fio a Fio no Tebori

Técnica

WAVE BROWS
Fio a Fio no dermógrafo



Deslize para cima para ver mais

VOCÊ VAI APRENDER
AS Academy é um treinamento 

indispensável para profissionais que 
buscam estar acima da média.

Técnica

Fio a Fio com Tebori + Dermógrafo 
(Bônus técnica Shadow Online)

Entenda a fixação de uma vez por todas

Entenda o peso de mão

Profundidade ideal da pele

Técnica perfeita para não perder marcação

Velocidade, lâmina e agulhas ideais

Cuidados pré e pós procedimento



Deslize para cima para ver mais

Vendas

O valor que você cobra não está 
relacionado com a região que você 
mora, e sim, com a sua divulgação. 
Pensando nisso, ele vai te ensinar 

como ter um marketing pessoal que 
vai mudar sua vida! 

Você vai aprender a ser referência 
na sua região, cobrar o valor justo na 

sua micro, fidelizar suas clientes e 
o principal: ganhar dinheiro com a 

micropigmentação!

VOCÊ VAI APRENDER

O Alan vai te ensinar como se 
comunicar e vender para o seu 
cliente.



Deslize para cima para ver mais

Técnicas imbatíveis de venda

A importância de um marketing 
pessoal

Como ser referência em sua região 
usando o Instagram

Ganhe mais clientes e aumente o valor 
do seu procedimento

A arte de fidelizar suas clientes

Domine sua inteligência emocional

Os passos para o reconhecimento 
mundial

VOCÊ VAI APRENDER

Marketing



Deslize para cima para ver mais

Entendendo e atendendo às 
expectativas

Como oferecer o melhor trabalho e a 
melhor técnica

Como se sentir segura e fazer sua 
cliente se sentir segura

Aplicando anamnese para evitar 
problemas

Uso do termo de comprometimento 
de fotografia

Tenha e saiba usar a ficha de 
comprometimento para evitar furos 

na sua agenda

Passo a passo do atendimento de 
sucesso

VOCÊ VAI APRENDER
Atendimento



Deslize para cima para ver mais

Desenho ideal

Simetria

Desenho

Materiais ideais

Como não perder a marcação na micro

Segredos de um design ideal para 
cada cliente

VOCÊ VAI APRENDER



Deslize para cima para ver mais

Colorimetria

Nunca mais erre na cor

Misturas fáceis

Descobrindo a cor ideal para cada 
tom de pele

Nunca mais erre na cor

Como reduzir retoques com a escolha certa

Como corrigir trabalhos antigos indesejáveis

VOCÊ VAI APRENDER



Deslize para cima para ver mais

Coffee break

Certificado Wave Brows
no Dermógrafo

Suporte vitalício

Certificado Natural 
Trend no Tebori

Pele sintética para treino

O QUE OFERECEMOS
NO AS ELITE BROWS



O QUE OFERECEMOS
NO ELITE BROWS

O jaleco mais desejado
do Brasil

Livro didático

Documentação para
seu espaço

Demonstração em 
modelo ao vivo

Maleta Elite



VIVA A EXPERIÊNCIA 

Conheça a estrutura que é 
referência na América Latina. 
Localizado em região nobre de 
Jundiaí - SP, nosso ambiente é 
completo e diferenciado, criado 
para a segurança e o melhor 
desempenho dos alunos.



Deslize para cima para ver mais

COMPROVADO!

M AY S A  S I M I O N AT O

“Eu fiz o curso em janeiro. 
Última turma do mês. Atendo 
em 2 estados diferentes.

Hoje fui contratada por um dos 
salões mais tops da região. O 
mesmo que me negou emprego 
antes. Hoje tem mais 5 lugares 
querendo me contratar para 
trabalhar.

Estou praticamente escolhendo 
aonde quero atender. E vou ser 
eternamente grata pelo dia que 
minha vida cruzou com a tua 
[Alan]. O dia que eu saí do teu 
curso e não era mais a mesma 
pessoa de quando entrei.”



Deslize para cima para ver mais

COMPROVADO!

Alan, você não faz ideia como 
a minha vida se transofrmou 
dentro de 1 ano. Fiz 6 cursos na 
AS Academy! Meu Deus, meu 
trabalho melhorou 10000%, atendo 
o triplo de clientes que atendia 
antes, reformei a loja, comprei 2 
carros e agora reformei a minha 
casa inteira! Nunca imaginava 
fazer tudo isso em 1 ano, fui para 
ASPMU 2018 também. 

Agradeço a Deus pela sua vida, é 
a virada que deu na minha vida 
através da sua!

R O S S I  S O A R E S



Clique para ver mais

Saiba +Dermógrafos

Saiba +Agulhas Saiba +Teboris

Tod os os  seus  produtos
possuem anvisa?

Alunos possuem desconto em
todos os produtos

Dermógrafo AS Fine com até 
35% de desconto



Clique para ver mais

Todos os seus produtos
possuem anvisa?

Alunos possuem desconto em
todos os produtos

Dermógrafo AS Fine com até 
35% de desconto

Saiba +Pigmentos

Saiba +
Dermo-

cosméticos 
CC Glow

Saiba +Lâminas 
para tebori

Saiba +

Dermo-
cosméticos
Dermalize

Skin



DESLOCAMENTO
Aqui você terá todo suporte para a 
sua vinda até a escola, pesquisa de 
passagens, indicação de hotéis e 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) 94304 0176 (11) 956502254

(11) 930467006

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

asloja.com.br @alanspadone

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511943040176
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511981853839&text=Quero%20estar%20a%20cima%20da%20m%C3%A9dia%20-design
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511956502254
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511956502254&text=Eu%20MERE%C3%87O%20ser%20ELITE%20L%C3%81BIOS!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511930467006
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511959001303&text=Quero%20One
https://www.asloja.com.br/
https://www.instagram.com/alanspadone/



