


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 e fundador e 
criador dos maiores eventos da 
micropigmentação. 

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

ALAN SPADONE



COMO GANHAR MAIS 
DE R$45.000 POR 
FINAL DE SEMANA 
ENSINANDO O QUE 
VOCÊ AMA FAZER



Deslize para cima para ver mais

FP Formando Professores Master 
PMU por Alan Spadone 
Intensivo de 2 dias

S e você não possui as habilidades, 
ferramentas e segredos, pode ser 

uma luta perdida, uma catástrofe, onde 
muitos bons artistas não conseguem 
ganhar dinheiro com suas aulas.

Chegou a hora de sair sabendo como 
ganhar umwa fortuna, ensinando o 
que você ama e ajudando milhares 
de pessoas a serem melhores. No 
programa FP Formando professores 
você aumentará sua confiança 
centenas de vezes e saberá o que 
fazer para ter resultados, tornando-se 
referência na sua região e no mundo, 
como Alan Spadone.



CRONOGRAMA
• Como montar o seu curso do zero:  

cronograma, apostila, didática, materiais etc;

• Como planejar sua aula;

• Como perder a timidez; 

• Como lidar com perguntas e respostas;

• Como ser claro e saber passar o que você 
sabe de uma forma simples;

• Como fazer com que seus alunos aprendam 
mais;

• Aprenda como ter alunos e turmas todos os 
finais de semana, se promover e vender seu 
curso;

• Como ser uma líder e mentora;

• Como montar sua equipe;

• Dinâmicas habilidades e todos os segredos;

• Além de o Alan te ensinar como criar todos 
os materiais do seu curso do zero, você 
também ganhará as apostilas que ele usa 
nos cursos dele. Todas prontas, para você 
personalizar com seu logo e ministrar os seus 
cursos.

Você sairá 
compl eta & pronta!



VOCÊ SERÁ COMPLETA!

O úni co t reinamento ond e 
você terá as  apost i l as 
prontas  para já  começar a 
minis t rar.

Sendo:
• Micropigmentação Labial
• Micropigmentação Shadow
• Fios no Tebori e Dermógrafo
• Design de Sobrancelhas



@studioclaudiamendeslashstylist

@virginiatorrentartist

DEPOIMENTOS



@elainelessa.esteticista

DEPOIMENTOS

@robertacastroartist



Resul tad os  d e
ALUNOS



Resul tad os  d e
ALUNOS



Local  d o evento

Data

HOTEL HOLIDAY INN 
Rua Professor Milton 
Rodriguez, 100 - Parque 
Anhembi, São Paulo 
CEP: 02009-040 
Telefone: (11) 2107-8844

Para participar do treinamento o 
aluno precisa ter sua técnica, não será 
abordado nada relacionado a técnicas de 
micropigmentação

Dias 26 e 27 de setembroDias 26 e 27 de setembro
Das 9h da manhã sem horário determinado Das 9h da manhã sem horário determinado 
para término para término (Não será permitido atrasos)(Não será permitido atrasos)

IMPORTANTE!



Dad os bancári os 

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 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.

Pol í t i ca d e cancel amento

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



Clique para ver mais

Para efetuar sua matrícula é necessário enviar 
o comprovante de depósito ou transferência 
do valor da matrícula pelo WhatsApp de 
contato com os seguintes dados:

DADOS DA INSCRIÇÃO 
Nome, celular, CPF, email, endereço, cidade, 
CEP, valor total, data do curso

A inscrição será enviada para o seu email pelo 
setor financeiro. Não é necessário imprimir.
Você preenche digitalmente pelo celular.

Para sua segurança, é necessário preencher 
os campos e concluir.

Vestuário: roupa preta social.

Informações  d e mat r í cul a

asloja.com.br alanspadone

TELEFONE
(11) 3963 0134

(11) 94304 0176 

(11) 956502254

(11) 930467006

WHATSAPP

Contato

http://asloja.com.br
https://www.instagram.com/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



