Senhores pais.
Em uma iniciativa pioneira em nossa região, o IACS passará a oferecer em seu portfólio
de produtos sugeridos para material escolar em 2018, uma linha exclusiva de calçados
escolares.
A partir de uma aliança estratégica com a Bibi, tradicional fabricante de calçados de
nossa região, serão oferecidas duas versões de produtos, entre as numerações 20 ao 35. Esses
produtos poderão ser adquiridos diretamente da Bibi, pelos pais interessados, dentro de um
ambiente específico de internet, junto ao site da escola (www.iacs.org.br).
Além de oferecer uma proposta de uniformização completa, estamos nos aliando a
Bibi, com a intenção de oferecer aos nossos alunos produtos de elevada qualidade e sem riscos
a sua saúde. A Bibi desenvolve todos os seus produtos utilizando somente materiais aprovados
dentro de rigorosos testes internacionais, que garantem a inexistência de substâncias tóxicas
em seus tênis.
Outra vantagem oferecida aos alunos de nossa escola será o valor dos produtos, que
terá uma oferta especial, podendo o responsável pela compra optar pelo pagamento via
boleto ou cartão de crédito/débito. Todos os pais que realizarem as compras destes produtos
via site, terão os produtos entregues na escola, segundo calendário abaixo:
Compras iniciais realizadas no Site até:
25/02/2018

Entrega no IACS em:
19/03/2018

Taquara (RS), Fevereiro de 2018

Diretor (a)

Passo a passo para compra do Tênis IACS.
1. Clique no Botão Tênis Escolar “BIBI” dentro do site www.iacs.org.br (você será
redirecionado para uma plataforma eletrônica de negócios onde estarão nossos produtos);
2. Escolha o produto adequado para seu filho (a);
3. Preencha os campos obrigatórios com o NOME DO ALUNO (a), DATA e a SÉRIE QUE SERÁ
MATRICULADO;
4. Escolha a numeração adequada para o aluno (a);
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5. Clique no botão COMPRAR;

6. Uma nova página se abre onde já se encontra marcado o frete grátis;
7. Adicione a quantidade de produtos na numeração escolhida;
8. Clique em finalizar compra;

9. Uma nova janela se abre. Caso já tenha feito compras no site da Bibi, clique em continuar
no quadro “já sou cadastrado”. Se for sua primeira compra no site da Bibi, clique em
cadastrar no quadro “quero me cadastrar”;

10. Para clientes que ainda não realizaram compras no site da Bibi, será necessário o cadastro
de dados, e-mail e senha dentro do site, conforme ilustração abaixo. Clientes já
cadastrados podem usar seu cadastro e senha convencional;
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11. Finalizado o cadastro, colocar seu endereço residencial. (Lembrando que os produtos IACS
serão entregues na instituição)

12. Clique no botão “continuar”;

13. Escolha a forma de pagamento (Cartão de Crédito, pagamento por boleto);
14. Siga as instruções de pagamento para cada modalidade e ao final, clique em “finalizar
compra”.
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15. Pronto seu produto exclusivo IACS foi comprado e será entregue diretamente na
Instituição na data combinada no pedido.

