


Será um grande prazer contar com a sua
presença no dia 7 de março no Hotel Bourbon

em Atibaia (SP).
 

O objetivo da convenção é criar conexões para
que stakeholders potencializem seus negócios. 

 
Para participar, você terá acesso a dois pacotes,
sendo que um deles contempla a participação
na imersão completa do dia 6 a 8 de março e o

outro, ida e volta no dia do evento.
 

Convidamos você para essa jornada
inesquecível que vai mudar, de uma vez por

todas, o ritmo dos seus resultados. 

Run, Justa Run!
Boas-vindas à 4ª Convenção Justa: 



06
Mar

17h00 Início de check-in

19h00 Jantar de boas-vindas

07
Mar

09h00 Abertura com Eduardo Vils 
e Thiago Teixeira

09h30 Painéis Conexão 

12h00 Almoço

13h15 Painéis Tech e Inovação

14h45 Painéis Mercado

16h35 Painéis Gente

18h20 Encerramento 

19h00 Happy Hour

08
Mar

11h00 Check-out

• Todos os painelistas serão anunciados até a data do
evento pelos canais oficiais de comunicação.
• Em caso de alterações na agenda, avisaremos com
antecedência.

http://justa.com.vc/run-justa-run


Pacote 1 - Imersão Completa
Quarto Individual 2 diárias: R$2.440,00
Quarto Duplo 2 diárias: R$2.840,00

R$2.100

Hospedagem no Hotel Bourbon em Atibaia (SP);
Business Center com acesso à internet Wi-Fi; 
Equipe room service 24h;
Uso dos espaços de lazer e academia;
Jantar de boas-vindas;
Café da manhã;
Almoço;
Happy hour de encerramento;
Transfer saindo de São Paulo;
Estacionamento no local;
Equipe de apoio exclusiva.

Pacote 2 -  Ida e volta 
no dia 7 de março
R$1.280,00

Café da manhã;
Almoço;
Happy hour de encerramento;
Transfer saindo de São Paulo;
Estacionamento no local;
Equipe de apoio exclusiva.

Os pacotes não incluem passagem área, que pode ser adquirida
com desconto junto à FlyTour, agência parceira no evento;
Condições especiais para grupos.



As empresas parcerias do Plug Justa que
distribuem as nossas soluções financeiras
regionalmente  através de vendas
presenciais ou integração tecnológica com
nossas APIs, possuem condições especiais
além de possibilidade de isenção ou
reembolso do investimento. Consulte seu
ponto focal do time de Gente Justa.

Benefícios para parceiros 

Pix;
Boleto;
Crédito em até 12x.

Com o Linkou, link de pagamentos da
Justa, você terá até três formas de
pagamento para escolher:

Consulte com seu ponto focal do time de
Gente Justa a disponibilidade de cupons
de desconto para a sua compra.

Forma de pagamento



Para garantir a sua vaga, confirme 
a sua participação e a escolha do
pacote ideal: clique aqui.

Para compra de passagem com desconto, entre em
contato com a Agência FlyTour, parceira oficial do
evento: eventos.fp@flytour.com.br.

Em caso de dúvidas, entre em contato através do
convencao@justa.com.vc.

http://justa.com.vc/run-justa-run
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