Recompensas do clube de doadores Politize!
Olá! Obrigado por estar aqui. Isso significa que você já fez sua doação ou está
considerando a possibilidade. Com o seu apoio, podemos continuar caminhando em
direção a tornar o Brasil uma democracia plena.
Este documento tem por objetivo deixar transparente a sistemática das
recompensas. Lembrando que essas se acumulam conforme aumenta o plano.
Assim sendo, o "Transformador(a)" recebe todas as nove recompensas. O
"Engajado(a)" recebe duas recompensas específicas mais as que acumulam do
"Curioso(a). Já o "Ativista" recebe uma recompensa específica e as cinco anteriores.
Planos, valores e recompensas
Planos

Valor mensal

Recompensas associadas

Curioso(a)

R$ 5,00

1) Seu nome em nossa página de doadores;
2) Relatório mensal de resultados em seu
e-mail;
3) Relatório anual de atividades em seu
e-mail.

Engajado(a)

R$ 15,00

4) Uma peça de novo doador em nossas
redes sociais;
5) Sugestões de livro, filmes e séries sobre
política.

Ativista

R$ 30,00

6) Adesivos com a nossa logo e/ou frases
de impacto.

Transformador(a)

R$ 60,00

7) Um livro da Coletânea da Democracia do
Instituto Atuação OU uma camiseta do
Politize!;
8) Ser convidado(a) para uma formação de
Embaixadores Politize!;
9) Receber os novos cursos EaD antes de
todos.

Detalhes acerca de cada recompensa
Recompensa

Prazo

Formato de entrega

Seu nome em nossa
página de doadores

Ao completar 1
mês da doação

Postado
na
página
http://www.politize.com.br/parceiros/

Relatório mensal de
resultados em seu
e-mail

Nos primeiros
10 dias de cada
mês

No e-mail cadastrado no momento da
doação

Relatório anual de
atividades em seu
e-mail

Entre fevereiro e No e-mail cadastrado no momento da
março do ano
doação
posterior

Uma peça de novo
doador em nossas
redes sociais

Ao completar 1
mês da doação

Faremos uma peça conjunta com o nome
dos novos doadores do mês

Sugestões de livro,
filmes e séries sobre
política

Trimestralmente

No e-mail cadastrado no momento da
doação

Adesivos com a nossa
logo e/ou frases de
impacto

Ao completar 4
meses de
doação

Quando chegar a hora enviaremos
diretamente para sua casa ou você terá que
retirar em um parceiro local

Um livro da Coletânea
da Democracia do
Instituto Atuação OU
uma camiseta do
Politize!

Ao completar 6
meses de
doação

Basta nos enviar um e-mail indicando sua
preferência. No caso da camiseta não
esqueça de nos dizer o tamanho.
Enviaremos a você por correio ou por meio
de um parceiro local

Ser convidado(a) para
uma formação de
Embaixadores Politize!

De acordo com
oportunidades

Você será convidado via e-mail conforme
houver novas turmas

Receber os novos
cursos EaD antes de
todos

De acordo com
oportunidades

Você será convidado via e-mail a testar
nossos cursos antes de todos

Este documento foi elaborado em 25 de abril de 2018. Quaisquer alterações cabe ao
Politize! avisar os doadores atuais e atualizar o presente documento na página de
doações. Tem alguma dúvida? Escreva para contato@politize.com.br

