
 

Este é um canal de comunicação semanal com o intuito de 
divulgar eventos, atividades esportivas e informações de interesse.

Você receberá o informativo às quartas-feiras.
Edição de 28  de Julho de 2021. 

INFORMATIVO AABB 

TV AABB é um canal de comunicação de nosso

Clube, inaugurado em 01 de setembro de 2017.

O Canal tem programação variada, com postagens

no Youtube, Instagram e Facebook com conteúdos

esportivos, sociais e culturais. Confiram nossas 

 Lives salvas no Youtube!

Canal de TV Youtube:   tvaabbbh  

Empresas parceiras aliam suas marcas à AABB e garantem

condições exclusivas de descontos para os associados. 

São muitas as possibilidades de divulgação e experiência

de marca, sejam pelas atividades esportivas, sociais ou

culturais que são oferecidas aos associados. O Clube

também conta com oportunidades de inserções e

divulgações comerciais em espaços publicitários

estrategicamente pensados para ajudar a transmitir sua

mensagem para os abebeanos.

Entre em contato com o Departamento Social, solicite o

Kit

Mídia e cadastre sua empresa!

E-mail: tatiane@aabbbh.com.br

(031) 3490-9923  / 99288-8856

Cadastre sua empresa e faça parte deste grupo!

As inscrições podem ser efetuadas até o
próximo sábado (31/07), no site da
Federação (fenabb.org.br), no banner
principal. Acesse o regulamento e garanta já
a sua vaga .
O Desafio será realizado entre os dias 1º e
30 de agosto, conforme a quilometragem
escolhida pelo participante, dentre as nove
categorias disponíveis.
Não deixe de participar e boa sorte!

Se encerra no dia  31 de julho de 2021 a promoção 80% off na taxa de

adesão. Novos (as) associados (as) que antecipem seis mensalidades no

cartão de crédito terão 80% de desconto na taxa de adesão.

Finaliza-se  também no dia 31 de julho a promoção Associado Amigo,

cujas principais regras são:

 

✅a indicação de cada novo associado familiar dará́ direito à isenção de

uma mensalidade ao associado indicante.

 

✅a indicação de dois novos associados individuais também dará́ direito

à isenção de uma mensalidade ao indicante. (veja mais: Associado

Amigo 2021 no site: www.aabbbh.com.br)

 

Obs.: A regra não contempla readmissão de ex-associados desligados

após 19/03/2020.

Mais informações pelo 3490-9900.

 Corre, que ainda da tempo de se associar com esses descontos !

CONFORME DETERMINAÇÃO DO PROTOCOLO DA PBH O
USO DA MÁSCARA É OBRIGATÓRIO DURANTE TODO
PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO CLUBE.

 

Faça uma aula experimental 

mailto:tatiane@aabbbh.com.br
https://belohorizonte.aabb.com.br/wp-content/uploads/sites/147/2021/06/Associado-Amigo-2021.pdf

