
Ação Descrição Pontos

Adesão ao Programa  Pontuação de Boas-vindas. 100 pontos

Contato Telefônico Recebimento de ligação de prospects ou clientes. 200 pontos

Texto para Campanhas de Marketing* Depoimentos para divulgação em mídia online. 150 pontos

Vídeo para Campanhas de Marketing* Depoimentos para divulgação em mídia online. 300 pontos

Videoconferência Recebimento de chamadas de vídeo de prospects ou clientes. 450 pontos

Palestras em Eventos** Palestras em eventos ou feiras com a participação da Mega. 500 pontos

Visita de Referência Recebimento de prospects ou clientes na sede da empresa. 600 pontos

Teste de Versão (Homologação) Testar novas versões antes da liberação ao mercado. 300 pontos

Teste de Versão (Produção) Testar novas versões antes da liberação ao mercado. 700 pontos

Atestado Técnico Documentos que atestem as soluções da Mega. 150 pontos

Renovação Anual Bonificação pela renovação anual que é automática. 50 pontos

*O tema será enviado pela Mega, que também auxiliará na preparação e apresentação.
** Conforme cronograma.

Benefício Descrição Conversão

Horas de serviço de consultoria. Seviços remotos de atendimento em TI, consultoria e 
customização. Limite de utilização mensal 2.000 pontos.

1 ponto= R$ 1,00

Horas de treinamento.*** Treinamentos em EAD disponivéis na Universidade Mega. Limite
de utilização mensal 1.000 pontos.

1 ponto= R$ 1,00

Convite para eventos/feiras com a 
participação da Mega.

Voucher para participação em eventos e feiras. 500 pontos

Visita a Mega Visita a Mega com as despesas pagas para duas pessoas. 3000 pontos

Aquisição de Aplicativo Móvel Desconto na aquisição de licença para aplicativos móveis. Limite
de utilização para esta modalidade 500 pontos.

1 ponto= R$ 1,00

***  Benefício exclusivo para treinamentos gravados e  EAD (ensino a distância).  Quando a pontuação conquistada não for  suficiente  para troca do
benefício, a empresa poderá ressarcir a diferença do valor. Os cursos e os valores podem ser encontrados no site universidade.mega.com.br.Não estão
inclusos neste benefício os treinamentos presenciais ou que possuam mensalidade.


