
Formas de Pagamento de

Eventos, Cursos e

Workshops

www.elisangelascremin.com/eventos

http://www.elisangelascremin.com/eventos


Já na Página Inicial de Eventos de nosso site

temos o botão para Inscrição, no topo da página e

logo abaixo também, qualquer um dos botões

leva ao mesmo local  que explica melhor os

temas do evento, Palestrantes, etc, clique sobre

o botão

www.elisangelascremin.com/eventos

http://www.elisangelascremin.com/eventos


Neste passo (* no meio da página temos

esta tela), vamos incluir, quantos ingressos

vamos adquirir, selecione o número que

deseja e clique em "Finalizar Pagamento"



Neste passo inserimos as informações

necessárias para a Inscrição, insira os

dados (lembrando que o CPF não é

obrigatório, mas recomendamos para o

cadastro ficar completo) e clique em

"Continuar"



Neste passo, seu cadastro já deve estar com

a seta de "Ok" e pronto para ir até a

plataforma de pagamento, se tudo estiver

correto, clique em "Compre Já"



Nosso site enviará você para esta tela de Pagamento

do PagSeguro, o valor já estará preenchido, caso já

tenha cadastro selecione o botão de "Compre com

minha conta PagSeguro" e continue sua compra

normalmente fazendo o login

Caso queira apenas efetuar o

pagamento sem fazer o cadastro

continue clicando em "Comprar sem

Cadastro", insira seu e-mail e clique em

avançar



Aqui, decidimos se vamos efetuar o

pagamento com Cartão de Crédito ou

Boleto, Caso queria continuar com

Cartão de Crédito, insira as informações

do cartão e desça um pouco para inserir

as informações pessoais



Aqui está, insira suas informações

pessoais, revise o valor no canto

superior direito e se tudo estiver Ok,

clique em "Confirmar Pagamento"

É de suma importância que todas as informações estejam preenchidas,

pois, o pagseguro faz a verificação das informações antes de aprovar o

pagamento junto a credenciadora dos cartões de crédito



Caso tenha optado por Efetuar o

Pagamento via Boleto, preencha as

informações de Nome, CPF e

Telefone para Gerar o Boleto e clique

em "Gerar Boleto", após isso é só

efetuar o pagamento em qualquer

Banco ou Casa Lotérica de sua

preferência ou ainda via aplicativos

como Pic Pay ou aplicativo de

Internet Banking do Banco de sua

Preferência



PRONTO !!
Sua inscrição está feita ! Assim que o pagamento for

confirmado você receberá o convite em seu e-mail.

Caso haja alguma dúvida ou divergência, por favor, nos

contate, para que possamos resolver o mais rápido possível

Caso tenha interesse em efetuar o pagamento com Depósito

ou Transferência, envie email para

contato@megaesteticashop.com.br para saber os passos e

fazer o cadastro manualmente



Você vai

participar do

MAIOR EVENTO

DE ESTÉTICA DE

LONDRINA !!! 

PARABÉNS !!



Contatos:

Para saber sobre Cursos,

Workshops e Eventos

(43) 98444 3644

Para saber sobre Produtos de

Estética e Aparelhos

(43) 99687-8946

Acesse nosso site e compre os

melhores produtos de Estética do

Brasil

https://www.megaesteticashop.com.br

Mire sua camera do celular aqui

https://www.megaesteticashop.com.br/


https://www.megaesteticashop.com.br/
http://www.elisangelascremin.com/eventos
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