Preços

A Lean Academy Portugal está comprometida a conseguir trazer ao nosso Summit um
número alargado de profissionais, quer por via dos oradores convidados, quer por via
dos momentos de network, para que valha integralmente o pequeno investimento que
terá de realizar. Como temos referido repetidamente:

“Não temos que ser muitos, mas queremos chegar a todos!”
É por isso que temos uma politica de preço justo que dá um efetivo estimulo à
participação de todos!

Preços
Summit | Dia 1 | 23 Setembro
300€

Workshop | Dia 3 | 25 Setembro
300€ | preço por workshop

Inclui:
• Entrada no Summit
• Livro temático
• Almoço volante & Coffee Breaks
• Networking
• Acesso ao Painel ‘Clinica Lean’

Inclui:
• Entrada no Workshop
• Almoço volante
• Networking
• Interação com o Sensei
• Materiais pedagógicos

Workshop | Dia 2 | 24 Setembro
300€ | preço por workshop

Gemba Walk | Dia 3 | 25 Setembro
90€ | preço único | sem desconto

Inclui:
• Entrada no Workshop
• Almoço volante
• Networking
• Interação com o Sensei
• Materiais pedagógicos

Inclui:
• Acesso à Organização
• Transporte de ida e regresso, desde o local
do Summit

Preços
Descontos
•

Há lugar a um desconto de 20% sobre inscrições pagas até dia 12 de Junho.

•

Participação Estudante(1)/Desempregado(2): Preço único/dia: 180€
(1) Preço/dia

aplicável mediante comprovativo Escolar; válido para estudantes até aos 25 anos.
Não aplicável a trabalhadores-estudantes.
(2) Preço/dia aplicável mediante comprovativo do IEFP.
Ficam reservadas para este fim, 10% da lotação de cada Evento (Summit, Workshops e Gemba
Walk)
•

Para Grupos com 5 ou mais pessoas da mesma organização, há lugar a um desconto de 10%.
Os descontos não são acumuláveis.

•

Para Grupos com 10 ou mais pessoas da mesma organização, há lugar a um desconto de 20%.
Os descontos não são acumuláveis.

Politicas do Summit
O Summit tem a capacidade para 300 participantes. São garantidos lugares para as inscrições
efetivamente pagas (ou com Ordem de Compra emitida no caso de empresa).
Cada Workshop terá uma capacidade máxima para 30 participantes. Apenas são garantidos
lugares para as inscrições efetivamente pagas (ou com Ordem de Compra emitida no caso de
empresa). Sujeito a disponibilidade de lugares. Inscrições por ordem de chegada.

Preços
Patrocínios & Apoios
• Apoio 2k€ | apoio Commited
Garante o vosso logotipo em toda a comunicação digital e escrita realizada na preparação e
divulgação do evento
Garante a oferta de 4 participações para o primeiro dia do evento (23 de Setembro)
• Apoio 3k€ | apoio Engaged
Garante o vosso logotipo em toda a comunicação digital e escrita realizada na preparação e
divulgação do evento
Garante a oferta de 6 participações para o primeiro dia do evento (23 de Setembro)
• Apoio 5k€ | apoio Enthusiastic
Garante o vosso logotipo em toda a comunicação digital e escrita realizada na preparação e
divulgação do evento
Garante a oferta de 5 participações para o primeiro dia do evento (23 de Setembro) e 5
participações para o dia 24 de Setembro (workshops)
• Apoio 10k€ | apoio Gold Partner
Garante visibilidade com um Roll Up vertical atestando o completo apoio da vossa organização
ao evento
Garante a oferta de 10 participações para o primeiro dia do evento (23 de Setembro) e 10
participações para o dia 24 de Setembro (workshops)
• Apoio 25k€ | apoio Sênsei
Garante visibilidade destacada em todo o evento. Garante no fardamento da equipa , o logotipo
da empresa m lugar de destaque.
Garante a oferta de 30 participações para o primeiro dia do evento (23 de Setembro) e 20
participações para o segundo dia do evento (24 de Setembro), para cada um dos vários
workshops ou um workshop exclusivo com um dos vários Sênseis, à vossa escolha (sujeito a
reserva).

Registo & Inscrições
Inscrições e informações:
Apartir de dia 13 de Maio
eventos@lean.org.pt
tlf.: 21 7983104
tlm.: 925 401 412

Formalização da inscrição
•

Caso pretenda inscrever participantes por via de Empresa,
utilize o link em baixo (formulário criado via Google):

https://docs.google.com/forms/d/1jXqZxwEZ9Lpm14gRp2IN5x6UFLgbwUcfjBuNXzJJiY/viewform?usp=send_form
•

Caso pretenda inscrever-se como Particular, utilize o link em
baixo (formulário criado via Google):

https://docs.google.com/forms/d/1Vvo1M6d0rO_rySX5WpFXDJsTi
GqNtJnZQs-S4aYvuro/viewform?usp=send_form

Para outras questões entre por favor em contato connosco.

