
 

Um projeto 

 
  

  Programa de 

 Promotores 



 

Um projeto 

Programa de Promotores 
N2S Conference 

 

Um promotor... 

● É um aluno universitário que participe na N2S Conference; 
● É um aluno que ajuda a expandir a N2S Conference, através da 

divulgação do evento junto dos seus colegas. 

 

Quem pode ser promotor interno? 

● Qualquer aluno que esteja inscrito na NOVA Medical School | 
Faculdade de Ciências Médicas. 

 

Quem pode ser promotor externo? 

● Qualquer aluno que não esteja a estudar na Nova Medical School | 
Faculdade de Ciências Médicas; 

● Qualquer aluno que esteja inscrito num curso da área das Ciências 
da Vida e/ou Saúde.  

 

Qual a função do promotor? 

● Angariar estudantes interessados em participar na N2S Conference; 

● Partilhar todas as publicações feitas nas redes sociais da N2S 
Conference. 

 

Quais os benefícios dos promotores internos?  

Caso os promotores consigam angariar: 

● 10 participantes, terão um desconto de 50% no preço do bilhete; 

● 15 participantes, terão um desconto de 100% no preço do bilhete. 

(Ver considerações finais.) 



 

Um projeto 

 

Quais os benefícios dos promotores externos? 

Caso os promotores consigam angariar: 

● 5 participantes, terão um desconto de 50% no preço do bilhete; 

● 10 participantes, terão um desconto de 100% no preço do bilhete. 

(Ver considerações finais.) 

 

Como posso ser promotor? 

1. Deves preencher o formulário disponibilizado nas redes sociais da 
N2S Conference para o efeito; 

2. Aguardar o envio do Contrato, por parte da Comissão Organizadora, 
para o teu e-mail; 

3. Enviar o Contrato para n2sconference.parcerias@gmail.com, 
devidamente preenchido e assinado; 

4. Aguardar que recebas no e-mail o teu código promocional, bem 
como Contrato assinado por ambas as partes; 

5. Divulgar a N2S Conference o máximo que conseguires! 

 

Considerações Finais 

● O promotor terá que pagar inicialmente o valor do bilhete no ato da 
inscrição na N2S Conference. O reembolso será realizado após a N2S 
Conference, depois de ter sido aferido o número de participantes 
inscritos com o código de desconto de cada promotor; 

● Os participantes que utilizem código promocional no momento da 
inscrição não podem ser promotores; 

● Atenção: O valor do desconto será aplicado sobre o preço do bilhete, 
sem taxas de pagamento. Ou seja, não será reembolsado o valor da 
taxa retirada pelo provedor de pagamentos (entre 74 a 86 
cêntimos). 

 

https://forms.gle/4GXkeizu9DLpgPHb8
mailto:n2sconference.parcerias@gmail.com

