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 COMO SE CADASTRAR. 



Passo a passo do cadastro:

1º Baixe o aplicativo ou 
acesse nosso site e 

clique em :
“Não é usuário? 

Cadastre-se grátis.

2º Preencha com o 
dado de acesso e 

clique em:
“Continuar”



Passo a passo do cadastro:

3º Complete os dados 
solicitados e clique em:

“Finalizar cadastro”



       7 dias grátis!*
    Vamos começar?

* Válido para a primeira compra no Gympass.
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BUSCANDO ACADEMIAS



Buscando academia :

 1º Clique no Ícone 
escrito ‘’Buscar”, após 
você irá encontrar dois 
métodos . 



Buscando academia pelo nome :

 3º Você será 
direcionado para a 
página da academia 
parceira, onde irá 
encontrar todas 
informações desejadas. 

 2º coloque o nome da 
academia e após 
selecione a opção 
desejada . 



Buscando academia por Modalidade :

 5º Pronto, agora você 
irá visualizar todas as 
academias da sua 
região que possuem a 
modalidade desejada . 

 4º Escreva no campo 
de busca o nome da 
modalidade e em 
seguida selecione a 
opção desejada.
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INDICANDO UM 
FAMILIAR



INDICANDO UM FAMILIAR:

1ª Selecione a seta que está 
ao lado do seu nome, após 

clique na opção “ 
Dependente”.

2º Escolha o plano para o 
seu dependente.



INDICANDO UM FAMILIAR:

3º Preencha com os dados 
do dependente que você 

deseja incluir.

4º Selecione ‘’ Pagar o 
plano” e efetue o 

pagamento,
automaticamente  seu 

dependente irá receber 
um email de confirmação .
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FAZENDO A ADESÃO



Passo a passo para adesão:

1º Selecione o plano que 
você deseja ativar.

2º Clique em ‘’Escolher 
método de pagamento”.



Passo a passo para adesão:

3º Escolha o Método de 
pagamento .
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INDICANDO UMA ACADEMIA



Passo a passo de indicação de academias:

1º Selecione  a seta ao lado 
do seu nome, após 

selecione “Indique uma 
academia”. 

2º Clique em “ Indicar 
agora”. 



Passo a passo de indicação de academias:

3º Preencha com os dados 
da academia que você 
deseja indicar e após 

clique no botão “Indicar”. 
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COMO ACESSAR UMA LIVE CLASSES.



2º .Nessa opção, todas 
as aulas ao vivo do dia 
irão aparecer na tela. 1º clique em “buscar 

aulas” na página 
inicial do app, 

conforme imagem .

Como acessar uma aula ao vivo:



3º clique no ícone  
“buscar”.

4º escreva o nome 
da academia 

desejada”.

Como acessar uma aula ao vivo :

1ª Opção



5º Selecione a 
opção desejada”.

6º As aulas ao vivo 
disponíveis irão 

aparecer no calendário 
na página da academia, 

escolha sua aula e 
clique no botão 

“Reservar”.

Como acessar uma aula ao vivo:

2ª Opção



1º Clique em 
“Confirmar 

reserva”.

2º Após a 
confirmação você 

pode adicionar 
sua aula ao seu 

calendário .

Como acessar uma aula ao vivo:



Como acessar uma aula ao vivo:

3º No dia e horário 
agendado, você 

poderá acessar a aula 
clicando no botão 

“Participar” dentro 
aplicativo.

4º Você poderá 
assistir também,  

clicando no link que 
chegará no seu e-mail  

.
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COMO ACESSAR O GYMPASS 
WELLNESS.



1ºClique no banner do 
Gympass Wellness

2º Escolha o 
Aplicativo que você 

deseja utilizar

Como acessar os aplicativos do Gympass Wellness:



3º Clique no botão 
“Ativar”. 

Como acessar os aplicativos do Gympass Wellness:

4ºVocê será direcionado 
para a página do 

aplicativo parceiro, onde 
irá criar uma conta 

usando o mesmo E-mail 
que você se cadastrou 

no Gympass. 

E-mail



Pré-Natal e Pós-Natal

YOGAIASWORKITWKT FROM 
TECHFIT

Saúde Emocional e Atenção Plena

MINDSHINEROOTDVITALK

Nutrição

TECNONUTRI MEAL PREP 
PRO

DIETA ZONA 
FACILE

WELLNESS 
COACH

ZEN CHILL 
ANYWHERE

Terapias

ZENKLUB GUIA DA 
ALMA

iFEEL HEALING 
CLOUDS

Atividade Física

Finanças

MOBILLS

ANIMO AUTORIDADE 
FITNESS

BTFIT FE QUEIROZ FIZZUP GYMLIFE RUNCOACHWEBURN TRINCA EM 30 AURO

PREZENCE

SMARTLIV

Crianças & Família

BURNALONG NEOUNOOTRIC

COMMUNE SYNCTUITION

Gamificação

RADARFIT

PSICOLOGIA 
VIVA

CALM

Crônicos e Ortopédicos

BURNALONG EXI

Parar de Fumar

MINDCOTINE
VITTUDE

KWIT

N2

Aplicativos do Gympass Wellness:
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COMO UTILIZAR O PERSONAL 
TRAINER.



1ºClique no botão 
“buscar aulas” na 

página inicial do app. 2ºSelecione o botão 
“Aulas com Personal”.

3º Escolha o seu 
personal e reserve 

sua aula. 

Como utilizar o Personal Trainer :
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COMO UTILIZAR O WELLNESS COACH.



1ºClique no botão 
“buscar aulas” na 

página inicial do app. 2ºSelecione o botão 
“Wellness Coach”.

3º Escolha o seu 
Wellness Coach e 

reserve sua sessão. 

Como utilizar o Wellness Coach



1ºClique no Link para 
abrir o formulário.  

3º No dia e horário 
agendado você poderá 

fazer sua sessão  
clicando no link que 

chegará no seu e-mail  
.

 

Como utilizar o Wellness Coach

2º Preencha o 
formulário  para que o 
seu Wellness Coach se 

prepare para a sua 
sessão.  
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NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO



E-mail: 
contato@gympass.com

Número do Whatsapp: 
(11)93002-7809

Nossos canais de atendimento

Qr-Code Whatsapp

mailto:contato@gympass.com


Atendimento via Chat

1º Selecione a seta que 
está ao lado do seu 

nome, após clique na 
opção “Central de 

ajuda”.

 

3º clique no ícone 
escrito “Como posso te 

ajudar” e você será 
encaminhado  ao Chat 

para  conversar com 
um de nossos 
atendentes. 

2º você pode 
encontrar suas 

respostas no 
campo “Principais 

Dúvidas”.
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COMO PAUSAR O PLANO OU 
CANCELAR.



1ºClique na seta ao 
lado do seu nome e em 

seguida, clique e,” 
Gerenciamento de 

plano”.

2ºSelecione a opção 
desejada.

Como pausar o plano ou cancelar :
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COMO TROCAR DE  PLANO 



1ºClique na seta ao 
lado do seu nome e em 

seguida, clique e,” 
Gerenciamento de 

plano”.

2ºSelecione a opção 
desejada.

Como pausar o plano ou cancelar :
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FAZENDO A ADESÃO DO 
FREE PLAN



Passo a passo para adesão:

1º Selecione o Free Plan que 
você deseja ativar.

2º Clique em ‘’Escolher 
método de pagamento”.

Free Plan

0,00
R$ 69,90
R$ 0,00

R$0,00



Passo a passo para adesão:

3º Escolha o Método de 
pagamento, porém 
você não irá  pagar 

nada .

 


