Programa de indicações do Google Workspace
Perguntas frequentes sobre a expansão das indicações
___
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Quem eu posso indicar?
Se você é membro do Programa de indicações do Google Workspace em um dos países listados nesta
página da Web em "Américas" ou "Ásia-Pacífico" ou "Europa", é possível indicar clientes que residam em
qualquer um dos países listados na respectiva região.
Por exemplo: se você se inscreveu nos EUA, agora poderá indicar clientes que residam nos países
listados na região "Américas" (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, México ou Peru).

Quem eu posso indicar se me inscrevi em mais de um país de várias
regiões?
Como você se inscreveu no programa em mais de um país, poderá indicar clientes que residam em
qualquer um dos países listados nas regiões correspondentes: "Américas" e "Ásia-Pacífico".

For more information visit workspace.google.com

Por exemplo: se você se inscreveu nos EUA e na Índia, poderá indicar clientes que residam nos
países listados na região "Américas" (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, México ou Peru)
usando seu link de indicação dos EUA.
Também será possível indicar clientes que residam nos países listados na região "Ásia-Pacífico"
(Austrália, Hong Kong, Japão, Nova Zelândia e Cingapura) usando seu link de indicação da Índia.

Quem eu posso indicar se me inscrevi em mais de um país da mesma
região?
Só será possível indicar clientes que estejam n
 a mesma região.
Por exemplo: se você se inscreveu nos EUA e no Chile, só poderá indicar clientes que residam nos
países listados na região "Américas" (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, México ou Peru).

Quanto posso ganhar?
Quando alguém se inscreve no Google Workspace usando seu link de indicação, você ganha um bônus
para cada um dos cem primeiros usuários dos clientes indicados. Como não há limites para o número de
indicações que você pode fazer, é possível indicar as pessoas na sua rede sempre que você quiser.
Seu bônus por indicação será baseado no país de residência da pessoa que você indicou. O bônus será
depositado diretamente na sua conta bancária de acordo com o valor e a moeda listados nesta p
 ágina da
Web. Entre em contato com seu banco e esteja ciente das taxas de câmbio aplicáveis.
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AMÉRICAS
Por exemplo: se você se inscreveu nos EUA e indicou um cliente com 10 usuários no Chile, ganhará
USD 150.

ÁSIA-PACÍFICO
Por exemplo: se você se inscreveu na Austrália e indicou um cliente com 10 usuários em
Cingapura, ganhará SGD 200. O valor de SGD 200 será depositado na sua conta e convertido em
dólares australianos pelo banco.

ÍNDIA
Por exemplo: se você se inscreveu na Índia e indicou um cliente com 10 usuários na Índia, ganhará
USD 75. O valor de USD 75 será depositado na sua conta e convertido em rupias pelo banco.
Se você indicou um cliente com 10 usuários em Cingapura, ganhará SDG 200. O valor de SDG 200
será depositado na sua conta e convertido em rupias pelo banco.

EUROPA
Por exemplo: se você se inscreveu na Espanha e indicou um cliente com 10 usuários em Portugal,
você ganhará 12 EUR.
*Se os participantes do programa indicarem clientes localizados na Índia, o bônus por indicação para essas pessoas será ajustado
com base no menor custo de assinatura do Google Workspace. Consulte a p
 ágina da Web para saber mais detalhes.
** Se os participantes do programa na Índia indicarem clientes localizados em outros países participantes da região Ásia-Pacífico, o
bônus por indicação será baseado no bônus do país em questão.

Quais são as próximas etapas?
Essas alterações entram em vigor hoje, então não será preciso tomar nenhuma providência. Você só
precisa de uma conta bancária no país onde se inscreveu para receber depósitos bancários diretos. Caso
já tenha nos fornecido as informações da sua conta bancária, você está pronto para indicar.

Como posso indicar em outra região?
Caso queira indicar em várias regiões, inscreva-se no Programa de indicações do Google Workspace no
país desejado. Para receber seu bônus por indicação, será preciso fornecer uma conta bancária para
cada região onde você se inscrever.

Como faço para ganhar cupons nesses novos países?
Envie-nos um e-mail caso precise oferecer cupons de desconto de 10% para seus clientes nesses novos
países.
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Mais alguma dúvida?
Envie um e
 -mail e nós o responderemos assim que possível.
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