
Guia do Embaixador
da Educação

para conquistar
seus sonhos

CBA



Embaixador,
seja muito
bem-vindo!



O  trouxe para você o BoaBolsa
“ABC para conquistar seus sonhos’’ 

Assim, você poderá usar o aplicativo para

espalhar conhecimento de forma

simples justa acessível. , e 

Vamos lá!



AIndique e ganhe 
com as vendas 



BJunte pontos e
troque por
prêmios



CGanhe sobre a
venda dos
seus amigos



Queremos transformar pessoas através 
da educação levando ensino de qualidade,
com custo acessível, gerando
renda e oportunidade.

Uma grande causa



Aplicativo gratuito. Sem taxa de adesão.

Investimento

ZERO 



Empresa
sólida

Cursos de
qualidade

A melhor
causa

Suporte
Eficiente

A melhor oportunidade:



Ter o próprio negócio

Ter qualidade de vida

Ter tempo livre

Ter mais segurançaGanhar renda extra

Conhecer pessoas

Ajudar pessoas

Viver com mais liberdade

Ter uma aposentadoria digna

O que é 
VENCER?



Como funciona?
Sabia que até  do custo de um 40%
curso são  com publicidade? gastos

Seguindo a tendência mundial de 
divulgação social, o  divulga os BoaBolsa
cursos dos parceiros pela sua rede de 
embaixadores.

Com o trabalho de divulgação boca a 
boca, viabilizamos cursos com 
descontos atraentes e ainda geramos 
renda extra para os embaixadores.



1Recebeu um convite?
Baixe o app e torne-se

UM EMBAIXADOR
DA EDUCAÇÃO



2Indique cursos e 
compartilhe dicas. 

MANDA A BOA!



3 Convide seus
amigos pelo 
WhatsApp ou
redes sociais.

FORME SUA REDE!



4Faça missões, acumule
pontos e troque por prêmios.

GANHE DINHEIRO!



Academia 
BoaBolsa
Academia é o seu espaço
de aprendizagem como

.Embaixador da Educação

Nela você irá encontrar  dicas
para te ajudar nas vendas e na
comunicação,  de materiais
suporte para usar onde 
quiser e até . tutoriais



Parabéns!
Agora você é oficialmente

um Embaixador da Educação



Acesse a

Versão Web

Baixe o app!

www.boabolsa.com.br

Seu app de renda extra e educação

https://boabolsa.com.br/app/
https://boabolsa.com.br/app/
https://boabolsa.com.br/app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novapap.estudoparatodos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novapap.estudoparatodos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novapap.estudoparatodos
https://apps.apple.com/co/app/boa-bolsa/id1350782928?l=en

