


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

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

MAIS COMPLETO

Conheça o método utilizado por 
centenas de profissionais, que 
se reinventaram, encontrando a 
independência financeira através 
da técnica de micropigmentação 
labial Alan Spadone. 



Deslize para cima para ver mais

TRABALHOS
RESPEITADOS

Mais de 25.000 alunos formados 
na Spadone Academy.

Conheça a técnica que ajudou 
mais de 25.000 alunos de 
forma presencial, a conquistar 
sua independência financeira e 
reconhecimento no Brasil e no 
mundo.



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

O QUE VOCÊ VAI 
APRENDER
Técnica

Certificação Master em lábios; 

Técnica AS Lip Tint & Gloss;

Técnica efeito Lip Tint;

Técnica efeito de revitalização;

Desenho e formato ideal para correção 
e aumento de lábios;

Lábios masculinos;

Transformação de lábios escuros em 
rosados com neutralização;

Velocidade de máquina e agulhas 
ideais para cada técnica;

Cuidados pré e pós-procedimento;

O que fazer e o que não fazer ao 
utilizar o anestésico; 

Como fixar o pigmento nos lábios;

Entenda o peso de mão;

Profundidade ideal na pele;

Colorimetria e misturas de cores para 
cada tipo de lábio;

Segurança em realizar seu trabalho;



Deslize para cima para ver mais

Fazendo marcação em modelo;

Demonstração em modelo ao vivo pelo 
Head Master Alan Spadone;

Prática em pele sintética;

Prática em modelo; revitalização sutil 
(entre alunos caso haja concordância).

O QUE VOCÊ VAI 
APRENDER
Técnica

Marketing

A importância do marketing pessoal;

Como ser a maior referência em sua 
região usando o Instagram de forma 
correta;

Ganhe mais clientes e aumente o 
valor de seu procedimento;

A arte de fidelizar suas clientes;

Domine sua inteligência emocional; 

Os passos para o reconhecimento 
mundial.



O QUE VOCÊ VAI 
APRENDER

Vendas

• Como vender se estou apenas 
começando?;

• Como encher sua agenda usando as 
redes sociais;

• Ganhe mais clientes e aumente o 
valor de seu procedimento; 

• Aumente sua renda usando técnica 
AS Lip Tint & Gloss.



Deslize para cima para ver mais

COMPROVADO!

“Passando aqui para agradecer 
mais uma vez pelo curso incrível 
de lábios. Fiz minha primeira 
micro labial hoje e ao final me 
deu vontade de chorar, pois fiquei 
orgulhosa de mim mesma. Não 
está perfeito o contorno, mas amei 
demais.”

@lilianolimpiomakeup



Deslize para cima para ver mais

COMPROVADO!

“É sobre isso que eu sempre falo, 
sutileza, elegância, menos é mais. 
Eu estou em êxtase com estes lábios 
que eu fiz hoje. Eu não poderia ter 
escolhido outra pessoa, a não ser o 
mestre @alanspadone!! 
Vocês sabem o quanto eu priorizo 
a delicadeza e a naturalidade nos 
meus procedimentos, e este não 
será diferente. Lembrando que essa 
corzinha irá clarear 50% ainda, vai 
ficar bem boquinha saudável, sem 
marcações.”

@loveforlashesandbrows



Deslize para cima 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



Deslize para cima 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, 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.

M É TO DO  AS  L I P  G LO SS



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

M É TO DO  AS  L I P  T I N T



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/



