
Oferta de Parceiros 
para Alunos ComSchool



comschool.com.br

Aproveite as condições diferenciadas que os parceiros da ComSchool
oferecem aos alunos.

Para ter acesso aos bônus e descontos oferecidos, contate diretamente o
parceiro nos canais indicados na oferta, e mencione ser aluno ComSchool.

• As condições comerciais de ofertas, bônus e concessões especiais de descontos podem sofrer 
alterações sem prévio aviso, e são de inteira responsabilidade dos parceiros; 

• As ofertas estão listadas em ordem alfabética por nome da empresa e categoria;
• Consulte o site do parceiro para mais informações.
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Desconto de 10% na implantação de e-commerce nas plataformas VTEX, 
Magento, Loja Integrada, Sisecommerce ou Tray.

Eder Paes - ederpaes@admake.com.br 
14 99718-1806 / 11 3414-1806
https://www.admake.com.br/novosite/

Admake é uma agência digital especialista na criação e implantação 
de e-commerce multiplataforma. Com 7 anos no mercado digital, foi 
a primeira agência brasileira especialista em criação de layouts para 
e-commerce.
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Cupom e ou link do site:

A visão da Agência e-Plus é ser reconhecida como a agência verdadeiramente 
parceira dos lojistas em todos os pontos necessários, iniciando com a 
implantação da loja virtual e fornecendo todo o apoio pós lançamento, no 
suporte técnico, evolução e mais.

contato@agenciaeplus.com.br | (11) 2373-5471

Válido até 31/12/2021.

mailto:contato@agenciaeplus.com.br
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Mais de 90% de desconto no Combo de Cursos. Temos um LP exclusiva em 
parceria: https://lp.sunoresearch.com.br/pv/bundle-cursos-comschool/

Informações de contato
Cupom e ou link do 
site:

A Suno Research é uma casa de análise de investimentos focada em 
fornecer as melhores informações para o público interessado no mercado 
de capitais. Fornece essas informações tanto de forma gratuita, por meio 
de notícias, artigos, e-books, minicursos e guias, como de forma paga, com 
as nossas assinaturas de relatórios e carteiras recomendadas. Também 
organiza cursos e faz consultoria personalizada para clientes.

https://lp.sunoresearch.com.br/pv/bundle-cursos-comschool/%22%20/t%20%22_blank
mailto:contato@sunoresearch.com.br%22%20/t%20%22_blank
https://lp.sunoresearch.com.br/pv/bundle-cursos-comschool/%22%20/t%20%22_blank
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O Signashop é uma plataforma SaaS baseada em Magento (1 e 2), somos 
responsáveis pela tecnologia – hospedagem, suporte, atualizações e 
inserção de novos recursos – isso traz segurança ao cliente e permite que 
ele foque no que é importante para ele: o negócio dele. Estamos preparados 
para atuar em novos projetos e migrações de empresas que necessitam de 
resultados e estejam comprometidos com isso.

Válido para as 6 primeiras mensalidades

https://www.signativa.com.br/
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A Nuvemshop é a plataforma de e-commerce Líder na América 
Latina com +35.000 lojas ativas, ideal para marcas que buscam 
aumentar suas receitas através do posicionamento online e 
diversificação dos seus canais venda.

Válido até: 31/12/2021 

http://nuvemshop.com.br
https://nuvems.co/ComSchool2020
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O Bling é o sistema de gestão online com conta digital integrada que 
descomplica o dia a dia das empresas. São diversas ferramentas que 
possibilitam o controle total sobre as vendas, finanças, estoque, produtos, 
clientes, pedidos, comissões de vendedores e muito mais.

Válido até: 31/12/2021 

https://www.bling.com.br/planos-e-precos/comschool4
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Com mais de 20 anos de mercado, a JET é especialista em tecnologia para 
e-commerce, a suíte de soluções da JET apresenta tecnologia focada na 
conversão, e em modelo SaaS. 

Válido até: 31/12/2021 

http://jet.com.br
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O Tiny ERP cuida da rotina de sua empresa para que ela seja organizada, 
fluida e lucrativa. Os processos que fazem seu e-commerce faturar, desde a 
recepção centralizada dos pedidos e emissão das notas fiscais, até o pós 
venda, o catálogo de produtos publicados em múltiplos canais de venda, o 
controle financeiro e a gestão das compras estão em boas mãos.

Válido até: 31/12/2021

https://tiny.com.br/
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Crie Chatbots de forma fácil e intuitiva. Reduza custos, agilize processos e 
melhore a experiência dos clientes. Também achamos programação 
complexo, por isso, nossa plataforma foi desenvolvida para que qualquer 
pessoa criar chatbots.  

Válido até: 31/12/2021

https://hubs.la/H0Bg1700
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Atendimento ComSchool
11 3230-3225

Invista na sua carreira:  
www.comschool.com.br  
contato@comschool.com.br

11 97084-3186

Blog - news.comschool.com.br /ecommschool /comschoolbr/comschool /comschoolbr

https://www.comschool.com.br/agenda-cursos-comschool?utm_source=parceiro&utm_medium=email&utm_campaign=agenda-parceiros&utm_content=agenda-parceiros-100&utm_term=agenda-parceiros-100-agenda-202004
mailto:contato@comschool.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511970843186&text=Olá,%20gostaria%20de%20mais%20informações%20sobre%20os%20cursos%20da%20ComSchool.
https://news.comschool.com.br/
https://www.facebook.com/pg/ecommschool
https://www.youtube.com/comschoolbr
https://www.instagram.com/comschool
https://www.instagram.com/comschool/
https://twitter.com/comschoolbr

