PLANO DE EXPANSÃO
SOMENTE PARA VOCÊ QUE JÁ INVESTIU NO EQUIPAMENTO
DA NEUROMETRIA E ESTÁ FORMADO NO CTN, ESTAMOS
AUMENTANDO AS POSSIBILIDADES PARA SEU NEGÓCIO!

Com mais de 300 unidades utilizando nossa Tecnologia no Brasil, agora chegou o
momento de você Elevar sua Clínica a um Nível de Excelência.
Estaremos sempre Inovando e Criando Oportunidades para você!

LICENCIAMENTO DA MARCA
O Licenciamento é um modelo de Franquia que apresenta padronização nos atendimentos, com
produtos exclusivos e uma equipe de especialistas preparada para lhe ajudar.
Tudo no seu tempo e conforme sua necessidade!
LANÇAMENTOS EXCLUSIVOS PARA VOCÊ LICENCIADO: Exame Laboratorial para o cérebro,
Suplementos (marca própria), Indutores para Ressonância Neural, Neurophone, Neurovídeos,
Jogos Cerebrais (desenvolvido por cientistas) e TCO (treinamento cerebral online).
Tecnologias que também estarão disponíveis na Palma da mão do seu Paciente!
Nossa equipe vai treiná-lo com uma Manualização Fácil, Prática e Profissional. Imagine você
podendo entregar produtos e serviços de alta qualidade, com uma marca que já está dentro das
conformidades com os órgãos regulatórios como ANVISA, INMETRO, ABNT e ISO.

Conte com uma equipe especializada em lhe preparar para o mercado!












O IMPORTANTE DO CHECKUP CEREBRAL É SEU PODER DE INDIVIDUALIZAR O TRATAMENTO
FICA CLARO VER O QUE O PACIENTE DEVE SENTIR DURANTE O TRATAMENTO
COMO ELE DEVE SE COMPORTAR MEDIANTE AS SITUAÇÕES EMOCIONAIS
QUAIS SINAIS FÍSICOS E MENTAIS FICAM EVIDENTES DURANTE A EVOLUÇÃO DELE
O QUE ELE DEVE FAZER EM CASA PARA ACELERAR O TRATAMENTO DELE
COMO MUDAR O COMPORTAMENTO DE FORMA ASSERTIVA
REALIZAÇÃO DO AJUSTE COGNITIVO DURANTE O MONITORAMENTO EM 3D
A ALIMENTAÇÃO FUNCIONAL FICA MAIS CLARA DO QUE ELE PODE COMER NO DIA A DIA, PARA OS TREINAMENTOS NEUROMÉTRICOS
INSERÇÃO DE SUPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA NECESSIDADE NEUROFUNCIONAL
TREINAMENTOS E PROTOCOLOS MAIS ALINHADOS, FACILITANDO A ENGENHARIA NEUROMETRICA
ACESSO AO T.C.O. (treinamento cerebral online)

Nossa História
O sucesso ao seu alcance
 Com 20 anos de Experiência no segmento de
Análise e Treinamento Cerebral;
 Nossos ensaios são acreditados pelo
INMETRO e ANVISA;
 Supervisionado pelo cientista Dr. Nelson;
 Ponto Fixo: localizado na região do
Butantã/SP, conta com uma equipe de
profissionais competente no atendimento;
 Qualidade e excelência nos resultados;
 Tradição em atendimento personalizado aos
clientes e parceiros.

PRIMEIRA E ÚNICO
LICENCIAMENTO NO SEGMENTO

DO BRASIL!
Registro da Marca no INPI

Múltiplas Marcas e Patentes

Com o sucesso comprovado do negócio, a UPCerebral estende a mesma oportunidade para as
pessoas que buscam atuar em um mercado
ALTAMENTE CARENTE, com grande demanda,
fazendo parte de uma marca sólida e segura.
Temos um Know-how de anos de conhecimento
e
experiência,
oferecendo
facilidades
e
produtos a nível de excelência!

Nosso objetivo sempre foi proporcionar
melhorias profissionais para alcançar
uma independência sustentável, com
ferramentas e tecnologias de ponta!

Certificados e Selos de Excelência

Conheça nossos Produtos

VEJA TUDO O QUE É AVALIADO NOS ÍNDICES DAS ANÁLISES FUNCIONAIS:
Estresse Oxidativo

Depressão Nervosa

Desgaste Cognitivo

Neurotoxicidade

Alterações Neurológicas e Comportamentais

Reserva Funcional: Absortiva

Alterações Cardiovasculares

Reserva Funcional: Deficiência

Deficiência subclínica de Minerais

Déficit de Performance

Disbiose

Impulsos Nervosos

Envelhecimento Prematuro

Sensibilidade Alimentar

Hiperacidez Celular

Doenças Crônicas não Transmissíveis

Bruxismo

Fadiga Adrenal / Nível de Estresse

Imunodeficiência

Instabilidade Emocional

Distúrbios do Sono

Reserva Funcional: Estresse metabólico

A SEGUIR VEJA NOSSA NOVIDADE

Análise Funcional de Neurotransmissores

/

PACIENTES SOMENTE TERÃO ACESSO A PLATAFORMA,
ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS LICENCIADOS PELA SBN.

SISTEMA ONLINE GRATUITO DEDICADO AO TREINAMENTO CEREBRAL DO SEU PACIENTE!

Seu cliente terá muito
mais Resultados e
Satisfação.

Suas Sessões serão
mais completas e
maior adesão ao
Tratamento

Você ganhará mais
tempo de qualidade
com seu cliente

O Raciocínio
durante as sessões
será mais claro

Você terá mais cases de
Sucesso e Fidelização
do cliente e, assim,
maior Retorno.

OBJETIVOS SIGNIFICATIVOS:
 Plataforma Automatizada e Intuitiva, com Aplicativos Neurofuncionais
 Treinamentos Personalizados
 Fidelização do Paciente
 Aumentar a Performance Cerebral
 Maior adesão ao tratamento
 Ferramentas que funcionam
 Acesso 24 horas por dia
 Pontuação com índice Nacional, para o paciente ver sua colocação
 Todos os treinos Registrados
 Emissão de Certificado para comprovar a Terapia Domiciliar
 Meritocracia: Sistema de desconto para Pacotes

1ª A Ressonância Neural do GOC pode ser utilizada para
melhorar o Desempenho Físico e a Performance Mental. Dessa
forma, o cérebro percebe o pulso auditivo utilizado para ajustar
os ritmos neurais específicos, através da “frequency-following
response” (FFR), que auxilia as ondas do cérebro a entrar em
ressonância ou em sincronia. Com isso é possível utilizar essa
frequência cerebral personalizada, baseada em suas análises,
para aumentar seu potencial.

2ª A Respiração Profunda pode nos ajudar a reduzir o Estresse, a
Ansiedade, eliminar Toxinas, diminuir a sensação de Dor,
melhorar a Postura, estimular o sistema linfático/Imunológico,
melhorar o desempenho cardiovascular e a Digestão. Dessa
forma, baseado nos seus resultados clínicos, selecionamos uma
respiração específica e personalizada para seu treinamento e
performance.

3ª IOC (indutor de ondas do cérebro) é um Batimento Biauricular
individual que compreende todos os valores positivos que melhor
representa os pulsos nervosos do paciente, dentro daquele
período de treinamento realizado exclusivamente na clínica. Os
pulsos gerados são baseados no sucesso do treinamento do
paciente e que compreendem: Pulso Mínimo e Máximo, Tempo de
Evolução e Valores Graduais para gerar a Ressonância Neural.
Dessa forma, o sistema localiza o treinamento ideal para atingir a
Performance Cerebral.

4ª O Neurovídeo ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response)
pode gerar uma sensação prazerosa obtida, principalmente, pelas
respostas a estímulos visuais, auditivos e cognitivos. Entre os
objetivos está promover o sono, a concentração e a calma. Esse
Neurovídeo ASMR foi selecionado baseado nos resultados de sua
análise.

5ª Neuroplay® tem como objetivo aumentar o Desempenho Cerebral para Memória, Concentração,
Atenção, Intelecto, Aprendizagem, Controle de Ansiedade, Linguagem e Percepção. Contribui
Performance Cerebral, melhorando o dia a dia do seu Trabalho, Estudo, Esporte e Lazer. Os jogos
pelo sistema, baseado na condição fisiológica que seu Cérebro apresentou durante as consultas,
negativo promovido pelos jogos tradicionais.

Raciocínio, Foco,
no aumento da
são selecionados
sem o desgaste

Licenciamento produtos UP-Cerebral

INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL

DESENVOLVEMOS UMA FACILIDADE TECNOLÓGICA
PARA UM CHECK-UP CEREBRAL DE EXCELÊNCIA!

Para iniciar o licenciamento será necessário fazer a
compra de no mínimo 1(um) CHECKUP para o Curso:

A UP-Cerebral é uma ótima
oportunidade para quem busca ter ou
acrescentar em seu próprio negócio no
segmento de desempenho cerebral,
qualidade de vida, bem estar e
performance pessoal.
QUEM PODE ADQUIRIR?
Empreendedores, Investidores, Profissionais da área da saúde,
educação, esporte e performance.

Oportunidade de Expandir seu Negócio!
Com a adesão inicial, o licenciado poderá comercializar todos os
produtos e serviços com o apoio de um grupo Certificado.

É uma grande oportunidade de compartilhar um serviço
inovador, único e de sucesso dentro do seu espaço,
aumentando a lucratividade com ética e segurança.

DIFICILMENTE SOFRE COM PERÍODOS DE CRISE
ÚNICO EMPREENDEDORISMO NESSE SEGMENTO
AMPLO MIX DE PRODUTOS
ÓTIMOS GANHOS
RETORNO RÁPIDO
SUPORTE INTEGRAL

1 unidade
De 2 a 5
CHECKUP CEREBRAL
NEUROTRANSMISSORES: R$ 450,00 R$ 420,00

SUPLEMENTO
UP-CEREBRAL:

De 6 a 24

Acima de 24

R$ 390,00 R$ 360,00

1 unidade

De 2 a 3

De 4 a 49

Acima de 50

R$ 124,50

R$ 94,50

R$ 79,50

R$ 74,50

(*) valores sujeito a alteração de acordo com mercado externo.
INOVAÇÃO: NA PRÓPRIA ADESÃO ACIMA VOCÊ VAI
GERAR CONHECIMENTO E RENDA SUSTENTÁVEL!
O QUE ESTÁ INCLUSO NA ADESÃO:
- Atualização permanente de Softwares vigentes
- Webnários (periódicos) com profissionais altamente qualificados
- Revenda de Produtos e Serviços disponíveis da marca
- Transferência de Know-how e Padronização
- Tecnologia dedica em soluções rápidas
- Sistema totalmente informatizado e agilidade no acesso remoto
- Acesso ao sistema de gestão e envio de materiais para análise
- Retirada eletrônica das Análises Laboratoriais (RDC 30 ANVISA)
- Acesso as Marcas® e conformidades INMETRO, ANVISA e ISOs
- Suporte Técnico Online e Assistência Técnica (homologação)
- Fórum, Apoio ao aluno online e Comitê de Ética
- Treinamento WEB básico para acesso específico a plataforma
- Infraestrutura de TI interna para utilização dos serviços do site
- Participar AO VIVO do Grupo de Estudo em Neurometria (GEN)
- Submissão de artigos em nossa Revista Científica
- Clube de vantagens (descontos em cursos, congressos e produtos)
- Consultoria informativa para adequação do seu espaço conforme:
INMETRO e ANVISA
- Marketing: campanhas de ações globais e indicativo profissional
- Canal de CHAT AO VIVO proporcionando um atendimento
personalizado e comodidade ao licenciado que poderá tirar dúvidas
no conforto do seu local de trabalho.
CONSUMO MÍNIMO MENSAL: NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE.

Licenciamento produtos UP-Cerebral
Sistema acessível e um grande Potencial!

SIMULAÇÕES DE GANHO

Planejada para você ir além, a UP-CEREBRAL possibilita
que o licenciado tenha horários flexíveis, podendo dedicar o
quanto puder do seu tempo na atividade e operar seu
negócio, mesmo já tendo um consultório, emprego ou outro
empreendimento.

Pouco Investimento e grandes oportunidades!
O profissional terá acesso a um conjunto de ferramentas e
oferecer um leque de produtos e soluções da marca.
O ganho está totalmente ligado com sua dedicação e
empenho diário. No caso de investidores, poderão atribuir
os atendimentos a outros profissionais por ele contratado.
Dessa forma, o sistema fica integrado, onde um setor fica
focado no plano de negócios e o outro nos atendimentos de
forma organizada.
A OPORTUNIDADE DE ATINGIR O SUCESSO FINANCEIRO E A
REALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM RESPEITO E ÉTICA!
Veja algumas simulações de ganho da UP-Cerebral:
LUCRATIVIDADE MENSAL: de 53% a 70.5%
RETORNO MÉDIO: Após formação (média de 2 meses).

O licenciado dos produtos da rede UPCerebral conta com todo o nosso suporte
como: materiais, treinamentos e software.
Mesmo para quem não tem nenhuma
experiência, o dia a dia da operação se
torna fácil, intuitiva e agradável.

INDEPENDENTE DO GANHO VOCÊ TERÁ UM
DIFERENCIAL COMPETITIVO À CURTO PRAZO!

GANHOS COM A UP CEREBRAL
CENÁRIO 01
FATURAMENTO BRUTO MÍNIMO: R$ 5.620,00
DESPESAS: Baixa pelo fato do cliente poder pagar antecipadamente
5 Checkup Cerebral; 4 DLOs; Somente 3 pacientes/pacotes

LUCRO LÍQUIDO: R$ 3.010,00
CENÁRIO 02
FATURAMENTO BRUTO CONSERVADOR: R$ 13.380,00
DESPESAS: Baixa pelo fato do cliente poder pagar antecipadamente
9 Checkup Cerebral; 6 DLOs; Apenas 9 pacientes/pacotes

LUCRO LÍQUIDO: R$ 9.240,00
CENÁRIO 03
FATURAMENTO BRUTO MÁXIMO: R$ 22.400,00
DESPESAS: Baixa pelo fato do cliente poder pagar antecipadamente
15 Checkup Cerebral; 15 DLOs; Apenas 15 pacientes/pacotes

LUCRO LÍQUIDO: R$ 15.800,00

OBS: os valores acima são baseados na utilização de um
único equipamento e não foram computadas vendas sobre
outros produtos da marca.

/ faturamento quanto o lucro líquido apresentados nos enários, devem ser

avaliados somente como projeções.

- Treinamentos e reciclagens
Capacitação, cursos, grupo de estudos, fórum, Webnários, apoio e tudo
que for necessário para que você seja um profissional de sucesso e com
uma qualificação à nível de excelência.

Vantagens da UP-Cerebral
Veja porque a UP-Cerebral é uma ótima opção do mercado
- Licenciamento dos produtos da Marca inovadora
A UP Cerebral é a primeira e única do segmento que une grandes marcas para realizar
Analise Cerebral Computadorizada e laboratorial com Tecnologia de ponta, Equipamentos
para saúde, Suplementos e Cursos (tudo em português). Aqui você terá mais sucesso!
- Mercado com alta demanda e carente de opções
Encontrar técnicas que aliam procedimentos e resultados rápidos é o grande desafio de
qualquer profissional desse ramo. A UP-Cerebral apresenta produtos e serviços com
ótimas soluções para seu cliente e/ou paciente ter resultados mais rápidos.
- Transferência de know-how do segmento
Comece o seu negócio com anos de experiência, aumente as suas
chances de sucesso e tenha grandes vantagens competitivas.
- Baixo investimento
Oportunidade única para você fazer crescer seu próprio negócio, além de toda a
ajuda necessária que vamos lhe oferecer.
- Rápido Retorno
Com a sua dedicação é possível ter o retorno lucrativo logo nos primeiros meses.

.

- Soluções oferecidas pela Rede
Licenciabilidade, Treinamento, Estrutura tecnológica e Manualização.
- Sistema de Governança
Conselho Ético, Diretoria Executiva, Diretoria Administrativa e comercial,
Expansão e Implantação.
- Programa de Aceleração Informatizada
Plataforma online, sistema de TI, Inserção de Análises Laboratoriais,
Suporte, Site, Credenciamento na Rede e assistência técnica.
- Emissão de Laudo em conformidade: Vigilância Sanitária e INMETRO
Documentação emitida pelo nosso laboratório de ensaios dos produtos e
formações do profissional para fixação no seu espaço para fins de
fiscalização sanitária, aumentando a credibilidade com seus clientes.
- Credibilidade e Ciência
Será disponibilizada a revista científica com ISSN internacional,
aumentando ainda mais a credibilidade dos atendimentos com
seus clientes, além da oportunidade de submissão de trabalhos na
Revista Científica. Também poderão participar das conferências
científicas com apresentação de trabalhos para aumentar ainda mais a
sua credibilidade na imagem profissional.

- Baixo custo operacional
Através do nosso sistema, praticamente quem investe em seu negócio e insere capital de
giro é o próprio paciente e/ou cliente, que ao pagar pelo atendimento ou procedimento
dará início à compra de todos os nossos serviços.

- Produtos Exclusivos
Vai contar com produtos exclusivos da rede e, futuramente, também
com produtos de grandes marcas com preço especial para a rede.

- Análises e Protocolos exclusivos de alta qualidade e grande aceitação
Todos os itens que compõem o nosso mix de produtos da UP-Cerebral foram testados e
comprovados, acompanhando as necessidades e tendências do mundo atual.

- Seu negócio já começa grande
Seu estabelecimento poderá divulgar que utiliza produtos e está em
conformidade com registros de alto padrão em excelência como
INMETRO, ANVISA, ISSN, ISO e IEC, sob os produtos da marca.

ORIENTAÇÃO DO
PONTO COMERCIAL

COMPOSIÇÃO DE
PRODUTOS

CENTRAL DE
COMPRAS

Apoio informativo e
sugestivo na escolha
perfeita
do
ponto
comercial ou sugestões
para melhorias do local já
existente.

Composição inicial no
estoque de produtos, bem
como auxílio nas compras
que forem necessárias
para dar um start dentro
da sua realidade.

Acesso à central de
compras exclusiva ou
clube de vantagens, com
facilidades, condições
vantajosas e descontos.

CONTEÚDOS

Manuais,
grupos
de
estudo, videoaulas, fórum
e transferência de knowhow para melhorar os
atendimentos, além de
impulsionar as estratégias
de negócio no segmento.

SUPORTE PARA
O DIA-A-DIA

CAPTAÇÃO DE
CLIENTES

Suporte e assistência
técnica online, apoio
para dúvidas e sugestões
pertinentes ao negócio.

Marketing Global com
redirecionamento na
captação e fidelização
de clientes.

PRÓXIMOS PASSOS
Veja como é simples e rápido adquirir seu Licenciamento!

1

3

5

CADASTRO NO SITE

CONTRATO ONLINE

IMPLANTAÇÃO

Preenchimento do cadastro
profissional em nosso site
para liberação do seu
PERFIL DO ALUNO.

Acessar o contrato em
nosso site e, após ler
e concordar com os
termos, poderá clicar
em ACEITAR. Pronto o
licenciamento
estará
liberado.

Com o ingresso à rede, o
licenciado receberá apoio
informativo e Manualização,
para a implantação de sua
unidade e os treinamentos
iniciais.

2
ANALISE DE PERFIL
A UP-Cerebral fará a
análise do seu perfil,
para verificar se existe
alguma
necessidade
complementar.

4

6

REUNIÃO

INAUGURAÇÃO

A UP-Cerebral agendará
uma reunião virtual ou
presencial para tirar
dúvidas.

Parabéns!
Com o sistema implantado
o profissional estará apto a
iniciar as atividades em
sua unidade.

MISSÃO
• Prover serviços com confiabilidade, qualidade e valor agregado.
• Maximizar os serviços e exceder expectativas dos clientes.
• Atender com excelência, por meio de inovação e aplicação
tecnológica, tendo iniciativas proativas e muita segurança.
• Participar dos programas de atuação profissional responsável
nas comunidades onde atuamos.
• Gerar confiança, lealdade e empatia entre nossa equipe.
• Identificar, refinar, desenvolver e estimular os talentos dos
profissionais/alunos e suas qualidades, para que os apliquem
nos seus negócios pessoais e profissionais.

Sucesso do Grupo UP Cerebral nas Redes Sociais

MAIS DE

16.000 SEGUIDORES

NO FACEBOOK E INSTAGRAM
neurometria

@neurometriaoficial

O resultado disso não poderia ser outro,
atendimentos e vendas por todo o Brasil e uma
alta demanda a ser suprida.

VISÃO
• Ser um grupo forte e de referência nacional e internacional no
segmento de desempenho cerebral e performance humana.
• Ser grupo líder no mercado para nossos clientes, conquistando
efetivamente seus objetivos.
• Ser o provedor mais confiável e admirado, pelos seus serviços e
valores.
• Ser uma empresa de referência nos programas de prevenção e
diagnóstico.

VALORES
ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
CONFIABILIDADE
EMPATIA
ÉTICA
INOVAÇÃO
INTEGRIDADE
LEALDADE
RESPEITO
TRABALHO EM EQUIPE

Sucesso com nossas REVISTAS CIENTÍFICAS:

TRABALHOS, PESQUISAS E RECONHECMENTOS

CONFERÊNCIAS E GRUPOS DE ESTUDO

PLANTA BAIXA 3D – MODELO DO LOCAL PARA UP-CEREBRAL

MACA TAMANHO PADRÃO. Caso seus pacientes sejam altos ou
obesos, entre em contato com os vendedores de lojas hospitalares
ou de sites para lhe apresentar opções de macas, preços e marcas.

COMO FAZER O LICENCIAMENTO AGORA?
1º PASSO:
Se você já tem o equipamento e está formado(a) no curso CTN, então você poderá ir direto
para o contrato do licenciamento online: https://www.neurometria.com.br/licenciamento/
Obs: tem que estar logado no site.
2º PASSO:
Leia o contrato, insira o número de contrato (pegar o número na secretaria) e clique no
aceite do mesmo. Você será redirecionado para a página de atualização de cadastro.
3º PASSO:
Na página de atualização, você poderá atualizar seus dados pessoais, comercias e
profissionais. Também será permitido adicionar um auxiliar que pode ser alguém do
administrativo ou secretária que possa entrar em contato conosco caso você esteja em
atendimento ou ausente.
Após essa etapa, o administrativo analisará seus dados para liberar seu acesso ao curso
Checkup Cerebral com neurotransmissores (pode levar até 2 dias úteis). Lembrando que é
necessário adquirir pelo menos um exame para poder realizar a prática. O curso é online,
gratuito e a avaliação será feita no próprio site com orientações finais com nossa equipe.
O licenciamento é um modelo seletivo de profissionais!
Entre em contato conosco agora e peça o número do seu contrato e adquira o Exame
Checkup Cerebral com neurotransmissores e o Kit Auto Coleta para realizar seu curso.

Após concluir o Curso, entraremos em contato para agendar a reunião!

SE VOCÊ AINDA NÃO TEM O EQUIPAMENTO OU NÃO ESTÁ FORMADO NO
CURSO CTN, ENTRE EM CONTATO CONOSCO QUE IREMOS AJUDÁ-LO!

contato@upcerebral.com
contato@neurometria.com.br
11 3742-0455 (fixo)

Faça parte de uma rede inovadora e
altamente sustentável!

Whatsapp:
11 95836-2667
11 99711-7030

A Up-Cerebral preza pelo crescimento
dos seus licenciados pela excelência
em seus produtos e serviços.

Por isso, o projeto de expansão possui
um número limitado para entrada de
licenciados.
Entre em contato agora mesmo para
mais informações a respeito das áreas
disponíveis.

