
CONTEÚDO	EXCLUSIVO	DE	CONFIDENCIAL



Empreender na área esportiva tendo uma Escola 
de Esportes de qualidade e diferenciada é um

processo nobre, porém muito desafiador!



• Como controlar as turmas e o processo de inscrição de alunos?

• Como fazer a gestão financeira da sua escola de esportes 
monitorando tudo em tempo real?

• Como controlar a metodologia utilizada pelos professores?

• Como gerar e enviar relatórios de desempenho técnico e 
comportamental dos seus alunos?

• Como expandir seu negócio e controlar sua rede de franquias?

• Como controlar a distribuição de produtos e com isso aumentar 
sua receita?



O	única	Sistema no	mundo	que	integra	
administrativo, financeiro, 

metodologia de ensino, avaliação 
de alunos/atletas e	muito	mais.



RECONHECIMENTO

Empresa	vencedora	do	Edital	de	seleção	de	Startups	da	OI



NA MÍDIA
Fonte:	Escolinhas	Fla

Fonte:	Negócios	Disruptivos

Fonte:	Mobile	Time



CASES DE SUCESSO
Atuação grandes redes



AUMENTE SUA RECEITA 
COM CUSTO ZERO

Incremente seu negócio e potencialize 
sua receita sem incremento de custos.

Atuação grandes redes

§ Definição de Royalties e 
Licenciamento;

§ Controle de recebimento de 
Royalties mínimo ou variável;

§ Relatórios Financeiros de todos 
os seus núcleos licenciados;

§ Controle total de alunos pagantes 
de toda a rede.



CONTROLE GLOBAL DA 
METODOLOGIA DE ENSINO

Controle o processo de ensino em todo 
Brasil com apenas alguns cliques!

Atuação grandes redes

§ Exercícios em CG – computação 
gráfica; 

§ Controle de presença dos alunos;

§ Relatórios de desempenho para 
pais e alunos;

§ Controle montagem de aulas 
pelos professores.



CASES DE SUCESSO

UNIDADE CAMPO GRANDE

Escolas em crescimento



GESTÃO DE PONTA 
X

VIABILIDADE ECONÔMICA

Tenha a gestão completa do seu 
negócio sem gastar muito!

Atuação escolas em 
crescimento

§ Cadastro de turmas;

§ Agenda para controle de aulas e 
eventos;

§ Área de comunicação via e-mail e 
msg com pais e alunos;

§ Acesso direto pelo seu site.



TOTAL CONTROLE
FINANCEIRO

Seus problemas de pagamento e 
cobrança acabaram.

§ Emissão e baixa automática de 
pagamentos via boletos;

§ Planos com pagamento recorrente 
em cartão de crédito;

§ Emissão de nota fiscal eletrônica;

§ Relatórios Financeiros completo de 
pagantes, inadimplentes, taxas, 
descontos etc.

Atuação escolas em 
crescimento



ACESSO 
DISPONÍVEL

VIA WEB



APLICATIVO
GENESIS

A Genesis na palma da mão.



CONTATO:
+55	(21)	 3149-8103
+55	(21)	97103-7664
contato@genesis.training

DEPARTAMENTO	COMERCIAL
+55	(21)	99705-6439
comercial@genesis.training


