
Cancelamento da Convenção C7 BRASIL AND FRIENDS 2021

(Edição presencial)

Olá, Família RE/MAX,

Esperamos que vocês e todos na sua casa e na sua agência estejam bem!

Devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 e à falta de previsibilidade de
retorno das atividades normais no Brasil, decidimos pelo cancelamento da super
convenção em 2021. Trata-se de uma decisão dolorosa, mas inevitável, pois a saúde
de todos é nossa principal prioridade.

Inscritos

Todos aqueles que não optarem pelo reembolso dos pagamentos efetuados terão:

1. INSCRIÇÃO SEM ACRÉSCIMO: Transferência automática da inscrição para
super convenção de 2022, sem nenhum acrescimo de valor adicional;

2. 50% DESCONTO SUMMIT: 50% de desconto na inscrição do Summit de 2021;
3. WORKSHOP GRÁTIS: Gratuidade na participação no workshop de gestão

financeira pessoal, com Ben Zruel, com duração de 8 horas, que ocorrerá nos
dias 28 e 29 de maio deste ano - o valor original é de R$699,00.

Já os que optarem pelo cancelamento e por eventualmente fazerem a inscrição com
os novos preços, e sem os benefícios acima, basta enviar um e-mail para
convencao@remax.com.br informando seus dados e solicitando o reembolso.

Grandes eventos

Abaixo, segue a agenda de alguns dos eventos que realizaremos nos próximos
meses:

Maratona "The Region of The Year"

Uma série de palestras online e gratuitas sobre como ter sucesso no mercado
imobiliário. A maratona ocorrerá entre os dias 5 de abril a 5 de maio.

C7 BRASIL AND FRIENDS online

A versão online da nossa convenção nacional continua. Ela acontecerá nos dias 24,
25, 26 e 27 de maio deste ano.

Workshop Gestão financeira pessoal, com Ben Zruel

O workshop ocorrerá nos dias 28 e 29 de maio com o autor e palestrante israelense
Ben Zruel. O investimento para inscrição será de R$699,00. Todos os que estiverem
inscritos na Super Convenção C7 de 2022 terão gratuidade no evento.

mailto:convencao@remax.com.br


Summits 2021/2022

A quinta edição dos summits da RE/MAX Brasil está imperdível. Possivelmente será o
primeiro grande evento que faremos presencial pós-pandemia. Já marque na sua
agenda e programe-se.

● Regional Summit Brazil: 01, 02 e 03 de dezembro de 2021
● Agent Summit Brazil: 05 e 06 de dezembro de 2021
● Broker Summit Brazil: 07 e 08 de dezembro de 2021
● Top agents / Premier Brokers Summits (viagem internacional)

○ Ida: 9 de dezembro
○ 10, 11 e 12 de dezembro - evento
○ Retorno: 13 de dezembro

Super C7 BRASIL AND FRIENDS presencial

A super convenção ocorrerá no Rio de Janeiro, no mesmo local e com show do
Cidade Negra.

● Pré-Convenção: 25 a 27 de abril de 2022
● Convenção: 27 a 30 de abril de 2022

Por fim, desejamos que 2021 seja um ano ainda melhor do que 2020 para os negócios
e que todos se cuidem conforme as orientações dos órgãos de saúde. Estamos
contando os dias para que tudo isso passe e para que possamos nos encontrar
pessoalmente. Afinal de contas, somos movidos a gente!

Um super abraço e contem sempre com a gente!

Peixoto Accyoli

Presidente e CEO

RE/MAX Brasil


