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Tenha seu próprio portal de cursos e infoprodutos totalmente personalizado com seu domínio e identidade visual.

A sua plataforma já acompanha + de 200 cursos virtuais 100% em vídeo aulas, todos com avaliação e certificado.

Crie seus próprios cursos virtuais, infoprodutos e materiais digitais nos mais diversos
formatos de forma fácil e dinâmica, você terá ainda um acervo com milhares de 
vídeo aulas para montar seus cursos sem precisar gravar nada.

Tenha 100% de tudo que vender caindo direto na sua conta sem ter
 que pagar nenhuma comissão pelas mesmas.

Distribua os cursos virtuais/produtos digitais pelo preço que 
desejar e até gratuitamente se quiser para usar como iscas 
para venda de outros produtos.

Não tem mensalidades, comissões, royalties e nenhuma 
pegadinha para ter todos estes benefícios com 
praticamente 100% do que faturar e nenhum custo de 
manutenção mensal.
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Comece a trabalhar agora sem precisar de ser pessoa jurídica e sem se preocupar com conhecimentos 
técnicos para lhe dar com toda parte de TI, além de um site moderno e otimizado você tem uma 

equipe técnica de suporte para auxiliá-lo em que precisar enquanto for associado.

Todos os certificados são válidos como cursos 
livres e servem para comprovação de prova de 

título de educação continuada, para apresentar 
como título em concurso público ou processo

seletivo simplificado.

Treinamento via tutoriais e cursos virtuais para 
uso dos recursos da plataforma, além de auxílio 

de técnicos sempre que precisar.
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A franquia 
digital disponibiliza 

uma estrutura completa que 
acompanha plataforma EAD + site 

de vendas + acervo com mais de 200 
cursos virtuais + treinamento de uso da 
plataforma + hospedagem + acervo de 

mídias + suporte técnico. Tudo isso com 
um investimento baixíssimo sem nada 

similar no mercado. A plataforma de 
cursos da Franquia Digital é ideal para 

quem deseja ter uma renda extra 
pela internet em um mercado 

que cresce a cada dia de 
forma acelerada.

Tenha 
uma renda 
extra com 

baixo custo de 
investimento e de 

manutenção.

Novos 
Cursos virtuais 

são disponibilizados 
de forma periódica assim 
como atualizações com

novos recursos para 
a plataforma.

Disponibilizamos 
um acervo com centenas 

de mídias para usar em suas 
postagens nas redes sociais, 
podendo editá-las se quiser 

para personalizá-las 
com sua marca.
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Totalmente integrada as redes sociais, 
google analytics e meios de recebimento 

de pagamentos como Pagseguro para 
que possa receber seus pagamentos 

direto em sua conta via cartão e boleto.

Crie facilmente seus próprios 
cursos virtuais, infoprodutos e 
materiais digitais utilizando 
os mais variados formatos de 
conteúdo como vídeos, áudios, 
PDF, PPT, exercícios e muito mais.

Certificado gerado automaticamente e personalizado com sua
 marca para todos os cursos que acompanham a plataforma 
e também para os cursos que você criar e quiser certificar. 

Cada certificado ainda acompanha um código de autenticidade 
e você define se irá cobrar ou não pela emissão.

Plataforma responsiva 
para que seus clientes/
alunos tenha acesso de 

qualquer dispositivo 
com acesso a internet.
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Crie planos de assinatura para acesso aos cursos e infoprodutos, defina as 
vantagens de cada plano, como por exemplo, o tempo de acesso aos produtos, 
quais serão acessados, qual valor será cobrado pela assinatura e muito mais. 
Você poderá também definir o período que o plano deverá ser renovado e a 
cobrança será feita de forma automática e recorrente no cartão de crédito de 
seu cliente/aluno.

Dashboad robusto com tudo que precisa para gerenciar de forma eficiente 
seus clientes, produtos, vendas, afiliados, professores e produtores de conteúdo. 
Além de poder facilmente personalizar praticamente todo o template deixando 
a plataforma do seu gosto.

Controle manual para liberação de acesso a seus produtos digitais, venda e 
recebimento de forma presencial.

Além de produtos digitais como cursos, infoprodutos e materiais diversos você 
também poderá vender seus cursos presenciais e semi-presenciais na 
plataforma. Você também consegue usar a plataforma como vitrine para vender 
cursos que é afiliado em outras plataformas.



Você possui 5 modalidades de vendas diferentes para trabalhar na plataforma, são elas, venda 
por assinatura, venda individual, venda por pacote/combo, venda externas e venda gratuita.

Personalize sua plataforma com domínio próprio, logomarca, suas cores, textos, imagens,
banners e diversos formatos de estrutura para cada repartição de seu layout.

Defina os níveis de acesso de cada colaborador, tendo ainda controle total das  
ações de cada um realizadas dentro da plataforma.

A plataforma possui sistema para impedir o acesso do mesmo login por mais de um 
usuário de forma simultânea, dificultando o acesso por quem não adquiriu o mesmo.

Todos os certificados gerados acompanham um código verificador que ao ser 
consultado informa se o certificado é válido e a quem pertence.

Crie exercícios avaliativos para liberação de certificado apenas se o aluno 
obtiver nota suficiente.
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Todos os vídeos dos produtos disponibilizados na plataforma são armazenados no Youtube ou Vimeo, desta forma a 
plataforma não limita a quantidade de materiais neste formato, podendo inserir grande quantidade de vídeos sem 
prejudicar o desempenho do servidor.

Área do aluno onde seu cliente pode ter acesso a seus produtos, emitir certificados, visualizar seu histórico de 
pagamentos ou realizar a renovação de suas assinaturas entre diversos outros recursos.

Liberação automática do acesso aos cursos virtuais/infoprodutos e certificados onde você só se preocupa com a 
captação de clientes/alunos.

Sistema de afiliados para poder recrutar vendedores e aumentar as vendas, e cada afiliado terá sua própria vitrine 
para vender os produtos que quiser de seu acervo, além de painel para gerenciar suas vendas, 
pagamentos etc.

Transforme a página de apresentação de seu curso/produto em uma landing page completa,
onde poderá utilizar recursos individuais para cada curso com links exclusivos de redes 
sociais, depoimentos, whatsapp, cronômetro de oferta, blocos de textos e imagens 
personalizadas com menu onepage. Você poderá também definir a landingpage de um 
curso como página inicial do seu site sempre que quiser.



Venda cursos presenciais e 
semi-presenciais (híbrido) 
com sistema de turmas, 

horários e vagas, e também 
por agendamento, 
podendo vender 

treinamentos particulares, 
congressos, webnários, 

palestras online e 
presenciais, e qualquer 
tipo de curso presencial 

com pagamento
virtual ou no ato.

Sistema para envio de 
mensagens entre alunos e 

professores de forma 
particular, ideal para o 

aluno tirar dúvidas junto 
ao tutor responsável pelo 

curso, além do tutor 
interagir com seus alunos
particulamente, podendo 
inclusive oferecer outros 

cursos etc.

Possibilite que terceiros 
(professores) disponibilizem 

seus cursos em sua 
plataforma,  fazendo com 

que você ganhe um 
percentual nas vendas, 

podendo também
definir comissões para 

tutores pelos cursos
vendidos em que for 

responsável.

Crie Salas de aula onde 
poderá definir os cursos /

produtos e alunos que 
terão acesso a mesma

e poderão interagir entre 
eles, sendo passível 

agendar a liberação de 
cursos em datas

específicas.
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Relatórios completos para gerir suas vendas 
e também para medir o desempenho de seus 
alunos nos cursos realizados e em andamento.

Ofereça aulas com transmissão ao vivo através de 
integração com o Youtube.

Copie aulas de um curso para outro, podendo disponibilizar 
uma mesma aula em vários cursos e assim criar novos cursos 
usando conteúdo de cursos já existentes.

Opção para disponibilizar fórum de discussão nos cursos e produtos 
que desejar.

Venda também pelo Whatsapp podendo ativar a opção de pagamento para 
abrir interação para o aplicativo e assim poder enviar links de pagamentos, receber 
comprovantes etc.

Área administrativa do professor/tutor separada da área administrativa geral.
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NÍVEIS DE  ACESSO

Admin
(Você)

Alunos
(Clientes)

Instrutores/Autores
(Opcional)
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Painel do Administrador
Gestão completa de seus cursos/produtos, alunos, 
instrutores e afiliados;
Personalizar o portal com as suas configurações;
Criar cursos/produtos, vender e receber pagamentos;
Criar cupons, definir níveis de acesso, acessar relatórios.

Painel do Aluno
Criar conta e pesquisar cursos;

Gerenciar seus certificados e suas faturas;
Adicionar cursos ao carrinho e comprar;

Começar a aprender na página do curso;
Enviar mensagens para o instrutor do curso;

Discutir no fórum do curso com outros alunos.

Painel do Instrutor
Criar cursos;
Administrador aprova o curso para venda;
Alunos compram o curso e o valor cai na 
conta do Administrador;
Administrador paga comissão ao instrutor.
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ALGUNS RECURSOS

Gerenciador de 
Cursos Avançados Afiliados Painel do 

Professor Área do Aluno

Venda de cursos 
e infoprodutos

Player de 
Curso Intuitivo Vídeo de ResumoExercícios 

avaliativos
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Navegar no Portal e 
Pesquisar Cursos

Os alunos navegam no portal e escolhem o que querem
 aprender.

Meus Cursos / 
Meus Produtos

Os cursos e produtos adquiridos pelos alunos estão 
listados na página "Meus Cursos" e “Meus Produtos”. Eles 
podem ter acesso imediatamente e continuar a qualquer 
momento.

Player de Aulas
Página de player do curso avançado e bem organizado, 
com aulas e módulos. Visualização do tipo de curso, 
duração, exibição em tela cheia, marcação de conclusão 
da aula.
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Progresso do Curso 
e Avaliação

O progresso para conclusão pode ser 
acompanhado individualmente para cada 

curso de cada aluno. Na aba produtos é 
possível visualizar os conteúdos extras 

anexos aos cursos ou infoprodutos.

Questionário 
para Alunos

O aluno pode responder questionários 
para testar seu conhecimento.

Carrinho de 
Compras

O aluno pode colocar vários cursos no 
carrinho e comprar todos de uma vez.
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Relatório de compras com 
fatura para impressão
Os alunos podem obter todo o histórico de compras e 
fazer filtro diversos.

Painel dedicado ao 
Instrutor e Afiliados

Os instrutores e afiliados possuem um painel separado 
para gerenciar os cursos e visualizar o status de 
pagamento, controlar suas comissões, solicitar saques, 
montar sua vitrine etc.

Gerenciador de Cursos
A grade do curso pode ser organizada em módulos e 
aulas. A organização é fácil com a opção de organização 
de ordem. Os cursos podem ser vendidos de forma
individual, por assinatura, em pacotes e até distribuídos 
gratuitamente ou com descontos.
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Painel dos 
Cursos/Produtos

O administrador gerencia todos os cursos/
produtos. Aprova cursos/produtos 

pendentes de instrutores e vende os 
próprios cursos/produtos diretamente.

Faturamento do 
Instrutor e Afiliado

Os instrutores e afiliados são pagos pela 
venda de cada curso. A porcentagem é
definida pelo administrador do portal.

Lista de 
Alunos/Clientes

O administrador tem recursos para a 
gestão completa de todos os alunos.
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Cadastro manual
Além da compra on-line, o administrador pode 
cadastrar um aluno em um curso/produto
por sua própria escolha e fazer vendas 
presenciais.

Gestão de Vendas dos
Cursos/Produtos

Receita de venda do curso e receita de comissão 
do instrutor ou afiliado mostradas separadamente.

Configurações da Plataforma
O administrador pode configurar tudo. Taxa de 
comissão dos instrutores e afiliados, tempo de 
liberação do saldo, formas de pagamento, 
personalizar layout, política de privacidade, 
temos e condições, e muito mais.
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Plataforma EAD 
profissional + completa 

do mercado

Mais de 200 
cursos inclusos

Criação e 
venda de cursos/

infoprodutos

Venda e liberação 
Automática de 

acessos

Acervo de 
conteúdo para 

criação de 
cursos virtuais

100% dos 
ganhos de todas 

as vendas

Suporte técnico 
ilimitado

R$ 200 para 
renovar licença 

semestral
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TAXA DE ADESÃO

R$ 2.500,00 
sendo R$ 1000,00

de entrada 
+

 10x de R$ 150,00

R$ 2.200,00
sendo 

10x de R$ 220,00

R$ 2.000,00

Boleto Cartão À vista
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Você poderá ter acesso ao site modelo pelo endereço:

DEMONSTRAÇÃO

  demo.cursosmania.com.br

Para acesso a área do aluno acesse:

demo.cursosmania.com.br/site/area_usuario

Login: 
aluno@cursosmania.com.br

Senha: 
12345

Para acesso a área do administrador acesse:

demo.cursosmania.com.br/login

Login: 
admin
Senha: 
12345



franquiadigitalnet
franquiadigitalnet
franquiadigital.net
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