
www.kwigoo.com/apeoesp



É uma nova rede social para desenvolver 

comunidades profissionais e educacionais.

MULTI IDIOMAS & MULTI DISPOSITIVOS



Associados
www.kwigoo.com/apeoesp

APEOESP no KWIGOO

Lançamento em dezembro/2016



1. Qual a finalidade da comunidade APEOESP?  Promover a união, o intercâmbio e troca de experiências. Também oferecer 

capacitação através dos mais diversos cursos e conteúdos, serviços, aplicativos e notícias

2. Quem pode acessar a Comunidade APEOESP? O acesso à Comunidade APEOESP é exclusivo aos Associados.

3. Como o associado se cadastra na Comunidade APEOESP? Confira os passos aqui

Se for um novo associado ou não utiliza mais o e-mail existente no cadastro  confira aqui 

4. Como o associado faz para acessar a comunidade? Basta acessar www.kwigoo.com/apeoesp

5. E se o associado esquecer a senha? Na página da comunidade, clicar na opção login e então em “Esqueceu sua senha?” e 

seguir os passos indicados

6. Como o associado fica sabendo das novidades postadas na comunidade? Toda vez que um novo conteúdo é publicado o 

associado cadastrado na comunidade receberá uma notificação por email

7. Como o associado pode comprar o curso preparatório com desconto?  Confira os passos aqui

8. Não associados podem comprar o curso? Sim pode. Basta fazer o cadastro no Kwigoo em www.kwigoo.com e em seguida 

acessar o Catálogo de Cursos. O não associado não tem o desconto APEOESP

PERGUNTAS FREQUENTES

http://www.kwigoo.com/apeoesp
https://www.kwigoo.com/user/password/request/
http://www.kwigoo.com/


8. Não associados podem comprar o curso? Sim. Basta fazer o cadastro no Kwigoo em www.kwigoo.com e em seguida acessar o 

Catálogo de Cursos. O não associado não tem o desconto APEOESP

9. Como saber se a compra foi realizada com sucesso? O Paypal redireciona automaticamente para a tela de pedidos do usuário. 

Para acessar manualmente, clicar em Catálogo de Cursos no menu superior e depois em Pedidos. 

10. Como acessar o curso? O acesso ao curso pode ser feito na opção Meus Cursos disponível no menu superior

PERGUNTAS FREQUENTES

http://www.kwigoo.com/


Cadastro: Como o Associado se cadastra?

1. Acessar: www.kwigoo.com/apeoesp

2. Preenche o cadastro

3. O site solicita para acessar na caixa de entrada um email enviado para a 

ativação da conta. Verificar também a Caixa de SPAM

4. No e-mail o Associado clica no link para ativar o convite

5. Pronto! O Associado é membro da comunidade automaticamente*

Os e-mails dos associados cadastrados na 

APEOESP são pré-aprovados, então podem 

fazer o cadastro e acessar os conteúdos e 

serviços disponíveis

http://www.kwigoo.com/apeoesp


1. Enviar convite para o email dentro da comunidade na opção   Administrar > Convidar Membros. O e-mail convidado 

recebe uma mensagem com um link para se cadastrar. Aí é só a pessoa seguir os passos solicitados e se tornará 

automaticamente um membro da comunidade

2. Para pessoas que se cadastraram sem o convitea APEOESP fará a checagem e aprovação. Quando aprovada será 

enviado e-mail automaticamente avisando.

Para novos membros, recomendamos que periodicamente o convite / autorização seja enviado de forma pró-ativa, quando 

realizado o cadastramento como Associado, pois desta forma a pessoa sempre estará a par de todas as notícias e serviços 

fornecidos pela APEOESP!

Cadastro: E se for um novo Associado ou 

não tiver mais acesso ao email convidado?

Para e-mails que não estiverem pré-aprovados, por exemplo novos associados ou quem trocou de e-mail, há duas formas de 

adicionar o novo membro:



Como comprar o curso?
Os associados APEOESP tem 30% de desconto e ainda parcelam o curso em até 12x no cartão de crédito. 

1. Acessar :  

www.kwigoo.com/ap

eoesp e  fazer o 

login ou cadastro

2. Na página inicial da 

comunidade após o 

login, clicar no botão 

laranja

3. Clicar no botão 

comprar

4. Se Associado 

APEOESP, preencher 

o código e clicar em 

validar. 

Automaticamente 

será aplicado o 

desconto. 

Cupom aplicado: APE30 Desconto: 30,30%

5. Clicar no botão laranja e finalizar no Paypal 

digitando o cartão e parcelas

http://www.kwigoo.com/apeoesp


A comunidade se destina a promover maior união e intercâmbio 

entre associados e associadas.

Notícias e informações – cursos – serviços

Troca de conhecimentos e muito mais!

COMUNIDADE APEOESP

www.kwigoo.com/apeoesp

http://www.kwigoo.com/apeoesp
http://www.kwigoo.com/apeoesp


NO LANÇAMENTO DA COMUNIDADE, 

A PRIMEIRA VANTAGEM PARA O ASSOCIADO



NO LANÇAMENTO DA COMUNIDADE, 

A PRIMEIRA VANTAGEM PARA O ASSOCIADO


