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Pagamento confirmado!!!
O Faïzca recebe o Paszaporte para

aceszar o local do evento...
 (ou o link, cazo o seu evento seja online)

...para entregar 113% de energia e
excelëncia para que o momento

se torne um verdadeiro
ezpetäculo.

Se for um primeiro contato ezta etapa
servirä para o Faïzca conhecer a propozta
do seu evento e vocë receberä  uma
aprezentaçäo sobre o que ë sonoplaztia.
Por reuniäo, video conferëncia, ligaçäo ou
atë mezmo pelo whats app poderäo ser
realizadoz procedimentoz como: saber o
valor de emiszäo do Paszaporte, a data do
evento para conferir com a agenda do
Faïzca, contratar um enzaio, trocar dataz
porque o seu evento foi adiado... ou seja,
ezta etapa tambëm se encaixa para quem
jä emitiu um Paszaporte em outra vez.

www.faizca.com

GUIA PARA "FAIZCAR" O SEU EVENTO!!!

Ezta etapa ë o momento de fazermoz um
pacto, ou seja, aszinar o contrato que serä
mediado pela CODix (Cabine de Operaçöez
Jurïdicaz). Ezta etapa ë simplez e räpida.
Vocë receberä um @mail e com algunz
cliquez, atë mezmo pelo celular, teremoz az
aszinaturaz que a Dra. Giovana preciza para
validarmoz o contrato. Leia o pacto com
atençäo e se houver düvidaz sobre o
contrato, vocë pode tratar direto com a
Assessoria Jurídica da empresa, Dra.
Giovana.

com @dragiovanaviana

| JORNADA DE EMISZÄO DO PASZAPORTE |
Capitäo Faïzca de Luz
Empreza Galäxia Faizca.com

@mail: navefaizca@faizca.com
Whats App: +55 11 97697-9715

Instagram: @navefaizca
WWW.FAIZCA.COM/NAVEFAIZCA

Para inïcio e tërmino da emiszäo do paszaporte iremoz paszar
por 6 etapaz obrigatöriaz e uma 7ª opcional e colaborativa.

Vocë sabia que o Faïzca realmente ë de outra galäxia? Por izto, para que ele compareça
noz eventoz precizamoz antez emitir o Vizto  do Paszaporte:

Az etapaz näo levam muito tempo nem tomaräo seu ezforço,
porëm temoz que eztar atentoz para o prazo näo ficar

apertado, garantindo aszim uma experiëncia confortävel
para todoz durante a emiszäo do Paszaporte.

com @navefaizca

Contrato aszinado! Liberamoz o Faïzca para a
reuniäo de briefing  com duraçäo de 1[uma]
hora onde o artizta precizarä saber quaiz oz
momentoz e climaz do seu evento. Uma daz
habilidadez do Faïzca ë preparar previamente
um repertörio e improvizar ao vivo conforme
a temätica, cronograma do evento e o que foi
detalhado na etapa 3. Ezta reuniäo näo
caracteriza um enzaio e portanto sem cuzto.
Ver abaixo como contratar enzaio.

@navefaizca

COMO EMITIR
O

PASZAPORTE
em 6 etapaz:

ATENÇÄO: Para enzaio daz encenaçöez de dinämicaz ou vizualizaçöez ë neceszärio a contrataçäo
do enzaio com antecedëncia. Serä acrezcentado o valor de R$333,00 por enzaio onde o Faïzca fica
dizponïvel por 6 horaz para pontuar cada detalhe de sonorizaçäo do chronograma, ou seja, o
contrato de trabalho para roteirizaçäo sonora da empreza contratante.

com @pedrotecnico13

O tëcnico de som do evento receberä um
documento de orientaçäo tëcnica [Rïder
Tëcnico]. Ezta etapa serä guiada por
Pedrinho, o melhor tëcnico de mixagem de
som do Brasil que ficarä dizponïvel, para a
equipe de montagem de som do evento,
para detalhamento daz neceszidadez de
eztrutura sonora para antender o layout da
operaçäo do Faïzca e com izto poupar
impreviztoz de caräcter tëcnico.

"FAIZCAR" O EVENTOe5

e2

Para que encerremoz todaz az tranzaçöez
comerciaiz com segurança de que tudo o
que foi contratado foi entregue e o que foi
prometido para o contratado foi cumprido:
a Dra. Giovana te contatarä novamente
para o encerrar a validade do Paszaporte.
Ezte ë o momento em que vocë eztarä em
contato com o departamento de Assessoria
Jurídica da empreza Faizca.com cazo
precize entregar alguma "diztorçäo" entre o
que foi contratado e o que foi entregue. 

@navefaizca

VALIDAR PASZAPORTEe6
com @dragiovanaviana

ETAPA 7 - FECHAMENTO DE CICLO [opcional]
Provavelmente vocë receberä um ültimo @mail com o convite para participar da melhoria

contïnua do trabalho do Faïzca. No @mail exizte um link para que preencha a:
Pezquiza de Satizfaçäo do Reinado (cliente).

Ë tambëm nezta etapa que o Faïzca dezenvolve crizez de saudadez ezperando uma nova
convocaçäo para "faizcar" novamente o seu evento!!!

| JORNADA DE EMISZÄO DO PASZAPORTE |

WWW.FAIZCA.COM/NAVEFAIZCA

Ezte guia de contrataçäo foi feito para orientar vocë Reinado (cliente)
como realizar a contrataçäo da "atraçäo" que vai revolucionar

e encantar a entrega do seu evento!
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