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INFORMAÇÕES GERAIS
A Rede do Bem é para aquelas iniciativas que já passaram por algum
programa do Hub Social e querem continuar fazendo parte da nossa rede.

SOLUÇÕES OFERECIDAS
- Captação:
Acesso à nossa plataforma interna de doações: NOZ;
Acesso à plataforma de captação: Cidade do Bem.

- Capacitação:
Consultoria de Marketing;
Consultoria de Gestão;
Consultoria de Captação.

- Benefícios:
Desconto em todos os produtos e serviços do Hub Social;
Acesso à Workshops do Hub Social;
Participação em Rodadas de Negócios ao longo do ano;
Participação no Desafio de Empreendedorismo anual.

RESULTADOS ESPERADOS
Nosso objetivo é continuar auxiliando a Instituição na captação de doações não
financeiras (através de todo tipo de doações) e doações financeiras (através da
Cidade do Bem) além de oferecer suporte com consultorias de diversos temas e
acesso à programações internas do Hub.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O grupo de WhatsApp deverá ser utilizado para informações importantes
relacionadas apenas à Rede do Bem, favor utilizá-lo com bom senso.

Noz é a plataforma utilizada pelo Hub Social para repasse de doações,
comunicação interna, produtos do Hub, avisos e informações importantes.

PAGAMENTO
O pagamento mensal deverá ser realizado via boleto com vencimento dia
8 de cada mês. Em caso de atraso, será imposta multa de R$ 5,00
referente à remissão do boleto.
As

notas

fiscais

deverão

ser

solicitada

via

e-mail

para:

lygia.barbosa@ohubsocial.com.br juntamente com cartão CNPJ anexado.

REGRAS DO HUB + INFORMAÇÕES GERAIS
1. Mantenha seu cadastro atualizado;
2. Todas as doações são impreterivelmente repassadas via NOZ, não fazemos
repasse caso a doação não seja resgatada via plataforma;
3. Cada instituição tem acesso à 1 (um) login e senha e o mesmo pode ser
usado por mais de 1 usuário, basta ambos usuários fazerem login com mesmo
login e senha;
4. No caso de uma Instituição efetuar resgate via NOZ, receber informações
da doação e não retirar a mesma, sem entrar em contato com antecedência
conosco para avisar, acarretará na eventual impossibilidade de um resgate
no mesmo mês.

Caso tenha alguma dúvida nos envie um e-mail:

milagros.isaia@ohubsocial.com.br
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