
Planos Empresariais



A Escola Online Kaiut Yoga é uma plataforma de educação 

à distância que tem como base a prática do yoga com foco 

na saúde natural. O nosso objetivo é entregar, de maneira 

tangível, resultados reais para nossos alunos através de 

transformações físicas e emocionais.

Escola Online 
            Kaiut Yoga
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Por que 
oferecer 
aulas de Yoga 
para seus 
colaboradores?

Nos últimos anos, muitas empresas popularizaram a 

prática de oferecer aulas de Yoga para seus colaboradores. 

Além de ser uma maneira de refletir o cuidado e valorização 

do funcionário em si, é uma forma de estimular o 

desenvolvimento de equilíbrio emocional, gerando maior 

concentração e produtividade.

Com a rotina agitada e a carga de trabalho elevado, 

sintomas de estresse e ansiedade são comuns entre 

colaboradores de diferentes empresas. Quando 

essas questões não são tratadas, podem apresentar 

consequências não apenas na vida pessoal, como 

também na produtividade, criatividade e motivação 

dentro do ambiente de trabalho.
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Entenda quais os 
benefícios em  
oferecer aulas da  
Escola Online  
Kaiut Yoga para 
seus funcionários.

• Metodologia simples, acessível e adaptável de acordo com as 

necessidades do aluno, independente de sua idade.

• Promoção de saúde de forma natural e valorização do colaborador. 

• Aumento de produtividade, foco e energia entre os colaboradores,

melhorando o clima organizacional.

• Promoção de bem-estar e diminuição de estresse e ansiedade na 

vida dos funcionários.

• Prevenção de doenças e diminuição de gastos da empresa com 

saúde à longo prazo.

• Oportunidade de receber aulas com o criador do método, além de 

conteúdos complementares sobre qualidade de vida e longevidade.

• O colaborador tem liberdade para escolher o horário e local mais 

conveniente para fazer as aulas. 

• Suporte de professores sobre o desempenho e evolução na prática.
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A Kaiut Yoga estruturou três tipos diferentes de planos para empresas que desejam agregar maior 

saúde e bem-estar para seus colaboradores, aumentando assim sua eficácia e produtividade. 

Nos próximos slides, entramos em detalhe sobre as diferenças entre os pacotes empresariais da 

Escola Online Kaiut Yoga. 

Modalidades de planos empresariais
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Franquia 
de Acessos 

ESSE PLANO EMPRESARIAL OFERECE: 

• Até 65% de desconto por mensalidade.

• Acesso integral à plataforma Escola Online Kaiut Yoga para o 

número de planos contratados (livre escolha da contratante). 

• 1 professor à disposição da empresa, realizando plantão para 

dúvidas e atendimento aos alunos através do Whatsapp (com 

hora marcada).

• 1 live por mês com professores do método Kaiut Yoga para troca 

de experiências e discussão de temas relacionados ao universo 

da saúde e longevidade.

Ideal para empresas que desejam subsidiar integralmente a 

experiência de aulas online para seu público interno. Nesse caso, a 

empresa realiza a compra de acessos e realiza o pagamento da fatura 

diretamente à Kaiut Yoga.
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Coparticipação 
Nessa modalidade de plano, a empresa contratante oferece os 

benefícios das aulas online para seu público interno, dividindo a 

mensalidade das aulas com os alunos. 

Portanto, a instituição parceira deve estipular um percentual pré-

definido a ser pago por ela mesma, enquanto o colaborador interessado 

nas aulas deverá cobrir o restante do valor da mensalidade. Nessa 

modalidade, a empresa também é responsável pelo pagamento da 

fatura diretamente à Kaiut Yoga. 

Esse plano empresarial oferece acesso integral à plataforma da 

Escola Online Kaiut Yoga, assim como aos conteúdos complementares 

sobre longevidade, saúde e bem-estar.
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Descontos 
diretos e 
parcerias 

A última modalidade de plano empresarial foi pensada para 

as instituições que desejam agregar valor no relacionamento 

com seu público interno (e externo também), a partir de dois 

cenários possíveis:

• Clube de Vantagens - descontos para membros de clubes de 

vantagens da empresa e outras instituições parceiras 

• Benefícios para funcionários - descontos diretos para os 

colaboradores de empresas e outras instituições parceiras 

ESSE PLANO EMPRESARIAL OFERECE: 

• Até 35% de desconto por pessoa 

• Acesso integral à plataforma da Escola Online Kaiut Yoga 

• A cada 10 alunos ativos no mês, a instituição parceira ganha 

um acesso de um mês free para usar como desejar
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Mensalidade paga pela empresa.

de desconto

Até

de desconto

Até

Mensalidade compartilhada entre a 
empresa e o funcionário.

Descontos em forma de Clube de 
Vantagens para membros.

de desconto

Até

Benefício gratuíto ao funcionário

Acesso para os funcionários à escolha do contratante

 

Acesso para os funcionários que entrarem no programa

1 professor à disposição da empresa

1 live por mês com professores

Descontos e 
parcerias Coparticipação Franquia de 

Acessos 
Vantagens

de cada plano
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A adoção e prática do método Kaiut Yoga proporciona melhorias no 

clima organizacional, produtividade e foco entre seus colaboradores. Conte 

com a segurança de mais de 30 anos de experiência do método, e inclua 

mais saúde e bem-estar na cultura da sua empresa. 

Fale com um de nossos consultores de planos empresariais e descubra 

o que a Kaiut Yoga pode fazer por sua empresa e seus colaboradores hoje.

Benefícios de 
        dentro pra fora!

Com qualquer idade.

Em qualquer dia. 

De qualquer lugar.

Saiba mais em: escola-online.kaiutyoga.com
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https://escola-online.kaiutyoga.com/


escola-online.kaiutyoga.com

onlineschool@kaiutyoga.com

 Atendimento empresas: 

Curitiba (PR): Luciana Lima - 41 9 9114 1382

Porto Alegre (RS): Luciana Costa - 51 9 9965 9166

Gramado e Canela (RS): Camila Moscarelli -  54 9 9669  0069

Rio Grande do Sul - Noroeste do Estado (RS): Rafaela Berger - 55 9 9614 0134

São Paulo e Demais Regiões: Renata Costa - 11 9 9179 7955

https://escola-online.kaiutyoga.com/
https://online-school.kaiutyoga.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541991141382&text=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511991797955&text=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5554996690069&text=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5551999659166&text=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5555996140134&text=

