CONDIÇÕES PARA TERAPEUTAS SER+FELIZ

Se é terapeuta e vai começar a prestar serviços no Ser+Feliz conheça os termos para que a
nossa colaboração seja tão harmoniosa quanto possível:

1 - INFORMAÇÃO A FORNECER PELO TERAPEUTA
Deve ser entregue a seguinte informação:
a) Bio com email e telefones de contacto pessoal e ao público, em word;
b) Uma descrição dos serviços e terapias que presta em word ou outro formato aberto
(não enviar em PDF);
c) Uma foto, de preferência de meio corpo;
d) Preços e tempos de consulta ou sessões;
e) Toda esta informação deve ser enviada para o email
divulgaçãosermaisfeliz@gmail.com ou entregue em pen caso não seja possível o email.

2 - PREÇOS DOS SERVIÇOS
O objetivo da associação Ser+Feliz é o de proporcionar às pessoas, sócios e não sócios, o
acesso a terapias e eventos com preços substancialmente mais reduzidos. Pelo facto, também
cobramos ao terapeuta uma percentagem mais baixa do que praticada por outros centros.
a) Os sócios têm de beneficiar de um desconto de pelo menos 20% face aos preços
praticados para não sócios;
b) A associação Ser+Feliz cobra a percentagem de 25% sobre o valor das consultas,
sessões, workshops ou qualquer outro evento;
c) O pagamento desta percentagem é efetuado pelo terapeuta após a consulta e a
quantia é colocada no envelope com o seu nome com o impresso de registo de
consultas que deve preencher.
2.1 Condições para períodos promocionais
a) Sempre que os terapeutas façam ações promocionais quer enquadradas em períodos
festivos ou meramente promoções o Ser+Feliz cobrará apenas 20%;
b) Esta condição promocional deve ser referida no impresso onde habitualmente
registam as consultas e valores.

3 - DIVULGAÇÃO DO TERAPEUTA PELO SER+FELIZ
O Ser+Feliz divulga o terapeuta no seu espaço da seguinte forma:
a) Afixação da ficha de terapeuta no placard de entrada com nome, foto, terapia(s) que
disponibiliza e número de telefone;
b) Publicação no Booklet de Terapeutas da bio e descrição das terapias que se encontra
na entrada para consulta livre de todos os interessados;
c) Colocação de toda a informação no website do Ser+Feliz na categoria Terapeutas;
d) Apresentação do terapeuta por newsletter para toda a base de dados do Ser+Feliz.

4 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERAPEUTA
4.1 Informação a prestar pelo terapeuta

Condições para Terapeutas Ser+Feliz_ V3Novembro2016

Página 1 de 4

CONDIÇÕES PARA TERAPEUTAS SER+FELIZ

Sempre que o terapeuta queira efetuar atividades tais como workshops, conferências, cursos
nas instalações do Ser+Feliz deve enviar para o email: divulgaçãosermaisfeliz@gmail.com a
seguinte informação:
a) Breve resumo do que pretende fazer; valores que pretende cobrar; indicação de datas
preferenciais, carga horária, recursos e sala que possa necessitar. Indicar se precisa de
utilizar a copa e em que horário;
b) O Ser+Feliz fará a análise e caso seja aceite serão acertados todos os detalhes.
4.2 Após aprovação pelo Ser+Feliz o terapeuta tem de enviar por email a seguinte
informação:
a) Word com Título/tema, descrição, dia e hora combinados com o Ser+Feliz, valor e
número de pessoas expectável e contactos para inscrição.
b) Cartaz em formato A4 ou formato inferior em imagem ficheiro jpeg, png ou gif para
divulgação do evento.
c) Todos os eventos devem ser divulgados com pelo menos 15 dias de antecedência, pelo
que o terapeuta deve fazer chegar o material de divulgação antes desse período.
4.3 Divulgação do evento pelo terapeuta
Sugerimos que o terapeuta utilize os seus próprios meios para divulgar a sua atividade,
nomeadamente envio de emails para a sua base de dados, publicação no Facebook, publicação
em sites de divulgação de terapias alternativas e outros meios que ache adequados.
Disponibilizamos o nosso logotipo para colocação nos vossos materiais.
4.4 Divulgação pelo Ser+Feliz
O Ser+Feliz compromete-se a fazer a seguinte divulgação:
a) Impressão do cartaz A4 a cores e afixação no placard da associação;
b) Comunicação do evento no website do Ser+Feliz;
c) Comunicação no Facebook do Ser+Feliz e colocação de posts variados antes do evento;
d) Comunicação dos eventos através da nossa newsletter quinzenal que é distribuída a
associados, não associados e terapeutas;
e) Colocação no site de divulgação de Terapias Alternativas www.taoki.pt, beneficiando
de um destaque, e envio na newsletter pelo menos durante uma semana;
f) Impressão de 50 folhetos em formato A5 e 100 A6 a preto e branco para distribuição
junto dos associados, nas universidades sénior com as quais o Ser+Feliz tem protocolo
e nalguns postos de divulgação perto da Associação, caso seja solicitado aquando a
entrega do material para divulgação;
g) No caso de workshops, cursos ou palestras o Ser+Feliz fornece água, chá, guardanapos
e copos. A alimentação deve ficar ao vosso cuidado;
h) O Ser+Feliz tem dois projetores, uma tela fixa e uma transportável que devem ser
solicitados sempre que necessário.

5 - SERVIÇOS QUE O SER+FELIZ PODE PRESTAR
Caso o terapeuta não tenha condições para preparar os materiais de divulgação o Ser+Feliz
pode prestar os seguintes serviços, pelos quais cobrará:
Tarefa
Desenho do cartaz A4
Criação e adaptação do cartaz para imagem
do evento do Facebook e posts
Condições para Terapeutas Ser+Feliz_ V3Novembro2016

Preço
4,00€ por unidade
3,00€

Página 2 de 4

CONDIÇÕES PARA TERAPEUTAS SER+FELIZ

Nota: a conceção do cartaz pode levar 2 a 3 dias.

6 - MARCAÇÃO DE SALAS PARA CONSULTAS e ATIVIDADES
O Ser+Feliz dispõe para consultas de 2 salas e 1 espaço que pode ser adaptado para consultas.
Dispõe ainda de 2 salas para workshops e outras atividades, sendo que uma delas pode
também se adaptada para consulta. A sala Coragem, a sala Gratidão e os espaços Amor e Paz.
Para efetuar a marcação o terapeuta deve proceder da seguinte forma:
a) Contactar por email (divulgaçãosermaisfeliz@gmail.como) Ser+Feliz indicando o dia e
hora para o qual vai necessitar da sala;
b) Excecionalmente, casos urgentes, pode telefonar ou enviar SMS com esse pedido para
os seguintes números: 963 985 362 | 967 547 362;
c) O Ser+Feliz responderá com a indicação se está vaga. Se não estiver será acordado
entre ambos outro dia ou hora.

7 - UTILIZAÇÃO DAS SALAS E ESPAÇOS
O Ser+Feliz tenha proporcionar excelentes condições e compete a cada um dos terapeutas
observar uma utilização cuidada e harmoniosa dos espaços e equipamentos.
7.1 Locais de prática de terapias
a) As salas ou os espaços têm como tempo de utilização máxima 1h30m à exceção da
Hipnoterapia e 1ªs sessões que são 2h;
b) Se achar que tem necessidade de mais tempo refira isso no momento da reserva;
c) Os espaços para palestras, workshops e cursos beneficiam de 30 minutos extra antes
da hora marcada para inicio da atividade e 30 minutos extra após a hora marcada para
conclusão.
d) Depois de marcado se souber que não vai comparecer avise para que se liberte esse
horário;
e) Deixe o espaço que utilizou em harmonia;
f) Deixe a sala limpa e arrumada;
g) Não encoste a marquesa ou as cadeiras à parede;
h) Abra um pouco a janela caso tenha fechado;
i) Não deite no caixote de lixo produtos orgânicos, (restos de comida, cascas…) temos
um caixote próprio para este lixo junto às casas de banho.
7.2 Locais de utilização comum
Uma série de espaços são partilhados por todos e é necessário que sejam observadas regras
de utilização para uma partilha equilibrada.
a) As instalações sanitárias devem ser utilizadas com cuidado, deixando o local limpo e
repondo o papel higiénico sempre que necessário;
b) Sempre que decorrer mais do que uma atividade na associação, informar as pessoas
para utilizarem as instalações sanitárias o mais silenciosamente possível;
Condições para Terapeutas Ser+Feliz_ V3Novembro2016

Página 3 de 4

CONDIÇÕES PARA TERAPEUTAS SER+FELIZ

c) Zelar para que as torneiras fiquem sempre bem fechadas e as luzes apagadas;
d) Disponibilizamos uma copa com todos os utensílios que pode ser utilizada desde que
seja efetuada a limpeza e arrumação após a sua utilização e não estejam a decorrer
atividades junto à copa.
e) Dispomos de uma máquina de café da qual podem usufruir mediante donativo;
f) Nos intervalos das atividades se alguém desejar fumar, informe para utilizar o cinzeiro
disponível para o efeito. Não deite beatas para a rua. A Natureza agradece.

QUE A LUZ E A PAZ ESTEJAM SEMPRE NOS NOSSOS CORAÇÕES!
A Direção

Entrada em vigor no dia 1 de Janeiro de 2017
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