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Marco Gomes e Nandico contato@movamais.com
Chegou a hora de testar o Mova Mais e ganhar milhas ao fazer exercícios!
May 28, 2015 at 17:16
dalton.reis@gmail.com

Atenção beta-tester: O Mova Mais chegou para você!

Salve!
Nós somos Marco Gomes e Nandico, fundadores do Mova Mais.
Você entrou no nosso site há alguns meses e deixou seu e-mail para receber
mais informações, quando estivéssemos próximos do lançamento. Caso você
não se lembre, com o Mova Mais você vai ganhar milhas ao fazer
exercícios físicos.

Clique aqui e use a versão beta do Mova Mais!
Com o seu apoio, conseguimos conquistar mais de 20 mil pré-inscritos ao
longo de 1 ano, chamamos a atenção da mídia especializada com matérias na
Veja, Exame, Estadão e outros, conquistamos parceiros de negócios,
levantamos um investimento com o Flávio Augusto (T-BDH Capital, Geração de
Valor) e montamos um time incrível, que trabalhou arduamente nos últimos
meses na construção da plataforma.
Estamos trabalhando nos últimos detalhes de desenvolvimento e precisamos
da sua ajuda para coletar dados e calibrar os algoritmos do sistema. Você está
recebendo este convite em primeira mão, venha fazer parte da comunidade
de beta-testers da nossa plataforma! Como beta-tester, os pontos que você
acumular nesta fase já estão valendo e em breve poderão ser trocados por
passagens aéreas, diárias em hotel, equipamentos esportivos e muito mais.
Se você tiver qualquer comentário ou feedback sobre o Mova Mais, nós
queremos muito te ouvir! Lembre-se: você é um beta-tester, suas opiniões são
muito importantes para melhorarmos o produto. Para nos enviar seu feedback
basta responder este e-mail, mandar uma mensagem para
contato@movamais.com ou entrar em contato pelo formulário no site.
Mais uma vez, OBRIGADO!
Você foi essencial para o nascimento da empresa :)

Marco Gomes e
Fernando Aquino (Nandico)
Fundadores da empresa.

Fundadores da empresa.
O Mova Mais acompanha sua
rotina de atividades físicas e vai te
recompensar nos principais
programas de benefícios do
Brasil.
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