
Campanha 

Recrute um NOVO SÓCIO 
para a Abendi  

 
Seja um Recrutador Abendi!  

Quanto mais sócios você filiar, mais 
vantagens você vai ganhar! 
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Quem pode se filiar à Abendi? 
 
A Abendi atua em vários segmentos. 
 
Seus clientes, parceiros, contatos do Facebook, conexões do LinkedIn, colegas de trabalho... 
Muitos profissionais podem ter interesse pela filiação à Abendi. 
 
A filiação à Abendi é uma oportunidade de conhecimento e networking, além de todos os 
outros benefícios que a entidade oferece. 
 
Seja um Recrutador Abendi e Ganhe Prêmios Especiais! 
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Por que se filiar à Abendi? 
  
DESCONTOS 
• Em exames de certificação 
• Em treinamentos e eventos  
• Na compra de publicações técnicas 
 
OPORTUNIDADES 
• Bolsas de certificação e de treinamentos 
• Participação em comitês e comissões técnicos 
• Acesso aos Simulados de Questões para auxiliar na preparação dos exames de certificação 
• Assinatura gratuita da Revista Abendi 
 
 
 



Sócio Recrutador 

RECRUITER INDIVIDUAL 
 
 
Quanto mais sócios você recruta para a Abendi, mais você ganha! 
 
• Cada novo sócio que você recrutar vale 1 ponto (exceto categoria aspirante) 
• Assim que atingir 5 pontos, você começa a ganhar prêmios! 
 
Veja abaixo e aproveite! 
 

5 pontos/ano 10 pontos/ano 15 pontos/ano 20 pontos/ano 

1 livro Abendi 
cortesia 

ou 1 Mochila Abendi 
1 tablet 

1 cortesia/ano para qualquer 
treinamento Abendi com material 

didático (exceto IEQ) 

1 crédito no valor de R$3.000,00 
em exames de certificação, 
renovação ou recertificação  



OT Recrutador 

RECRUITER OT 
 
 
Quanto mais sócios você traz para a Abendi, mais a sua empresa ganha! 
 
• Cada novo sócio que o OT recrutar vale 1 ponto (exceto categoria aspirante) 
• Assim que atingir 10 pontos, o OT se tornará uma empresa associada Abendi 
• A partir de 20 pontos, o OT ganha outros prêmios. 
 
Veja abaixo e aproveite! 

10 pontos/ano 20 pontos/ano 30 pontos/ano 40 pontos/ano 

Filiação PJ 
1 anúncio de ¼ na Revista 

Abendi 

1 cortesia/ano para 
qualquer treinamento da 
grade Abendi (exceto IEQ) 

Isenção no pagamento de 
certificados de 1 turma/ano 

por OT 



1. Apresentação 
- Sócio Recrutador apresenta a Abendi e os benefícios da filiação para sua rede de contatos 
- OT Recrutador passa um vídeo com a apresentação da Abendi sobre os benefícios de sócios  no início 
do treinamento 
 

2. Ficha de Filiação 
- Sócio e OT Recrutadores enviam a ficha de filiação para o novo sócio 
- Novo Sócio envia a ficha de filiação digital direto para a Abendi - socios@abendi.org.br  
 

3. Cobrança 
- Abendi entra em contato com o novo sócio para definir forma de pagamento (boleto bancário ou 
cartão de crédito). O Recruiter não estará autorizado a receber em nome da Abendi. 
 

4. Repasse 
OT Recrutador 
- Abendi vai enviar um relatório com as filiações fechadas até o dia 10 do mês subsequente 
- Será gerado um crédito no valor da premiação do OT (referente às filiações indicadas e pagas 
efetivamente). Este crédito poderá ser utilizado durante o ano corrente. 
 

Sócio Recrutador 
- Abendi fará um relatório das filiações fechadas por cada sócio mensalmente 
- Será gerado um crédito no valor da premiação do sócio (referente às filiações indicadas e pagas 
efetivamente). Este crédito poderá ser utilizado durante o ano corrente. 

DINÂMICA E REGULAMENTO 

mailto:socios@abendi.org.br
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Homenagens e Reconhecimentos 
 
Serão considerados Recruiters os Sócios que atingirem o mínimo  de 10 pontos/ano e para estes: 

 
- Ficarão relacionados no nosso site, na página de sócios, os OTs e os Sócios Recrutadores 
de todo o território nacional. 
 
- Serão homenageados em nossa Revista Abendi e na Solenidade anual de sócios. 


