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Nossos Contatos 
 

 
www.zoeintegrativa.com 

 
https://instagram.com/zoeintegrativa/ 

 

https://fb.me/zoeintegrativa 

 
zoeintegrativa@gmail.com 

 

+55 (81) 9.8422-2319 
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A quem pode interessar associar-se à Zoe Integrativa? 

 
Excelente oportunidade para: 
 

  Advogados 

  Analista Corporal 

  Coach de Emagrecimento 

  Coach em Geral 

  Consultor de Bem-Estar 

  Consultor Organizacional 

  Espiritualistas 

  Facilitador 

  Fisioterapeuta 

  Life Coach 

  Multiplicadores de práticas de Direito Sistêmico 

  Palestrante 

  Pesquisador 

  Professor 

  Psicanalista 

  Psicólogo 

  Psicopedagogo Clínico 

  Psicoterapeuta 

  Terapeuta Holístico 

  Terapeuta Ocupacional 
 
Assim como outros que se alinhem à proposta da Ecologia Humana Integrativa. 
 
 
Zoe Integrativa também é uma ótima oportunidade para profissionais de apoio a 
essa comunidade, tais como: 
 

 Proprietários de Espaços Holísticos 

 Agências de Marketing Digital 

 Fornecedores de material para terapias 
 
 
Esses dois segmentos são tratados com uma pequena diferença: 
 
Os colaboradores-profissionais apresentam-se aos clientes finais. 
 
Os colaboradores de apoio apresentam-se em espaço reservado apenas aos 
colaboradores-profissionais. 
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 O que é Zoe Integrativa? 

 
Zoe Integrativa propõe-se a ser uma rede de colaboradores e espaços dedicados à 
promoção da saúde humana integral.  
 
Unindo conhecimentos de áreas diferentes do saber a práticas complementares. 
Oferecemos experiências e produtos terapêuticos, formações em auto-conhecimento, 
assessoria pessoal e consultoria organizacional. 
 
Zoe é vida. Entendemos que as pessoas precisam de mais vida. Não basta sobreviver, é 
preciso vida em abundância, em plenitude. Mais vida em seu corpo resulta em mais 
saúde. Mais vida para tornarem reais os seus sonhos. Mais vida também é capaz de 
gerar relacionamentos saudáveis. Mais vida para realização profissional.  
 
As empresas também precisam de mais vida. Menos competição e mais cooperação. 
Sustentabilidade não é mais uma estratégia de marketing, é a razão de ser e o 
propósito de várias organizações. Nós da Zoe Integrativa podemos ajudar órgãos 
públicos, empresas privadas e organizações do Terceiro Setor a desenvolver projetos 
socioambientais. 
 
Em Zoe Integrativa seu cliente vai encontrar oportunidade de ser tocado e receber 
mais energia de vida, mediante a contribuição de outros seres humanos.  
 
Em Zoe Integrativa, profissionais, como você, sensíveis às causas humanas podem 
obter sustento financeiro mediante o compromisso de ser contribuição na vida de seus 
clientes. 
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Nossa missão 
 
Nossa missão é facilitar oportunidades de auto-conhecimento, cura e expansão da 
consciência, mediante práticas formativas e terapêuticas 
 
 
Nossa visão 
 
Estamos trabalhando ativamente para materializar o projeto que foi sonhado para a 
Zoe Integrativa: tornar-se uma rede ativa de profissionais da saúde e educação, 
gestores e executivos, pesquisadores e consultores, terapeutas e espaços holísticos 
capazes de juntos impactar a vida de muitas pessoas, assim como na transformação de 
organizações. 

 

 
 O que lhe é oportunizado ao associar-se à Zoe Integrativa? 

 
Entre vários benefícios, podemos destacar que o colaborador da Zoe Integrativa, tem 
direito a: 

 

 Modelo de cartão de visita personalizado; 
 Uma página dentro do nosso site, apresentando seu perfil e promovendo seus 

serviços; 
 Expor uma galeria de foto; 
 Colocar em seu perfil os links de suas redes sociais e seus contatos; 
 Alguns serviços de marketing digital: seja visto em nossas redes sociais, receba 

postagens visuais prontas para publicar nas suas redes; 
 Tornar-se autor de nosso blog; 
 Divulgar eventos, palestras, cursos e workshops; 
 Permitir agendamentos e inscrições on-line; 
 Receber pagamentos adiantados on-line, via cartão ou boleto; 
 Emitir fatura depois dos atendimentos para pagamento on-line; 
 Oferecer produtos na loja virtual; 
 Várias outras vantagens. 

 
 
Cartão de Visita 
 
Ao associar-se, você receberá via e-mail o modelo de um cartão de visita personalizado 
da Zoe Integrativa com seus dados para que você possa imprimir numa gráfica rápida e 
distribuir aos seus potenciais clientes. 
 
Caso deseje receber em casa, via Correios, os cartões já prontos, verifique nossa tabela 
de tarifas para 100, 500 ou 1.000 cartões. 
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Modelo cor verde Modelo cor roxa 
 

  
  

  
 
 
Aproveite ao máximo a interação da comunidade envolvida 
 
Com periodicidade programada, receberá informações úteis que lhe ajudarão no seu 
negócio e na sua formação. Aproveite as oportunidades geradas pela associação para 
fortalecer e ampliar sua rede de interações com profissionais de diversas áreas. 
 
 
Marketing Digital 
 
Será apresentado como colaborador em nossos espaços na Internet: site e redes 
sociais. 
 
Terá uma página, dentro do nosso site, informando seus contatos, um breve currículo 
e os serviços que oferece. Sua página ficará assim: www.zoeintegrativa/seunome. 
 
Poderá agendar eventos, como cursos e palestras e isso será exibido no site. 
 
Você terá direito a uma postagem quinzenal em nossas redes sociais, seguindo nosso 
padrão de cores, veicularemos uma divulgação sobre seu trabalho, uma chamada de 
evento ou simplesmente um pensamento para cativar seu público. 
 
Você poderá solicitar semanalmente um post personalizado para publicar em suas 
redes sociais. Para este fim, orientamos que crie perfis profissionais em suas redes 
sociais e se possível torne-as contas comerciais. 
 

http://www.zoeintegrativa/seunome
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Em nossa rede de colaboradores também há profissionais de marketing, aos quais 
teremos a satisfação de indicar. 
 
 
Torne-se um autor com legitimidade reconhecida em sua área 
 
Ao associar-se, você se torna autor-colaborador de nosso blog. Com direito a uma 
publicação mensal, devidamente revisada.  
 
Essas postagens lhe ajudarão a fidelizar seu público, apresentar seus conhecimentos e 
compartilhar experiências. Receba retorno do que escreveu, por meio de comentários. 
 
 
Agendamento on-line 
 
Permita que seus clientes possam agendar sessões, consultas ou inscreverem-se em 
cursos, palestras e workshops pelo próprio site. Aceite pagamentos antecipados on-
line. E receba aviso em sua agenda Google, por meio do smartphone ou do 
computador, sobre os agendamentos confirmados. 
 
Mande mensagens de cancelamento de sessão ou eventos diretamente para seus 
clientes. 
 
 
Comércio Eletrônico 
 
Por meio de nossas ferramentas digitais, você poderá oferecer seu produto ou serviço, 
com pagamento on-line e disponibilizar entrega via contratação de frete ou 
disponibilização de conteúdo on-line imediato. 
 
Aproveite para receber por diferentes formas de pagamento:  

 Cartão de Crédito; 
 Cartão de Débito; 
 Boleto Bancário; 
 PayPal; 
 PagSeguro. 

 

Assim como pode sinalizar a possiblidade de pagamento integral pessoalmente ou 
solicitar um adiantamento on-line e permitir o recebimento do restante pessoalmente.  

 

Você também pode solicitar a emissão de uma fatura, depois do atendimento. Nesse 
caso, o cliente recebe um e-mail com um link, pelo qual ele pode pagar com as formas 
já citadas. 
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Outros benefícios 
 
Obtenha mais benefícios além dos ofertados na associação padrão, mediante o 
pagamento de tarifas promocionais. Verifique nossa tabela no site. 
 
 
Como obter o seu próprio espaço? 
 
Está vinculado à Zoe Integrativa, não significa que não possa ter seu espaço dedicado 
na Internet. Nossos colaboradores de apoio estão prontos para ajudá-lo a montar seu 
próprio site e sua própria estratégia para mídias. 

 

 

 O que é preciso para formar um perfil de Colaborador em Zoe Integrativa? 
 
Primeiramente, você precisa ser convidado ou indicado por um dos membros. 
Sua associação pode ser por adesão voluntária ou aceite de convite. 
 
Quando se adere voluntariamente, após ser indicado por um dos membros, é preciso 
investir desde já no Plano Anual Básico e comprovar o pagamento. 
 
Quando se aceita o convite da equipe, trata-se de um acordo de parceria, o qual os 
termos do convite dizem como se dará a contribuição ou a troca entre os parceiros. 
Normalmente, começa-se a pagar a contribuição no segundo ano, ou quando se fazem 
demandas de Marketing Digital e atualização constante de conteúdo. 
 
Após essa etapa, é preciso que forneça algumas informações: 
 

 Foto de Perfil 
 

 Nome de Usuário, que será a referência para seu diretório: 
www.zoeintegrativa.com/nomedeusuário 
 

 Telefone (indicar se é Whatsapp) 
 

 Email 
 

 Breve Currículo, se possível link da plataforma Lattes 
 

 Terapias e serviços que oferece 
 

 Cursos, formações que recorrentemente oferece: 
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- Se já existe um site com as informações apontamos o link 
- Se ainda não tem o site próprio do curso, evento; diga-nos as 

informações básicas que criaremos uma chamada de destaque 
 

 Se quiser pode citar onde se formou, número de inscrição em Conselho, 
Associação ou outra entidade que confere selo de credenciamento 

 

 Links de suas redes sociais: 
 

- Facebook 
- Instagram 
- LinkedIn (opcional) 
- Twitter (opcional) 

 
 Onde atende, com os endereços (se quiser diga os horários) 

 

 

 Quanto custa associar-se à Zoe Integrativa? 
 
Nosso plano básico é anual. Você faz um pagamento ao se associar e renova a cada 12 
meses. 
 
Plano Básico Anual: De R$ 220,00 

 
Por R$ 110,00 (*) 

 
 
(No cartão de crédito, boleto 
bancário ou transferência bancária)  ou 2 x R$ 55,00 

 
 

(*) Para associações até 31 de dezembro de 2019. 

  
    

 
 


