
PERSONAL RUNNING COACH CLÁUDIA MELO 
 

MÉTODO CUSTOMIZADO 
 
 
O próprio nome já diz, nosso método é feito sob medida para você! Nosso diferencial é 

oferecer para você um plano de treino que se encaixe a sua real necessidade e 

possibilidade de execução. Para tanto, oferecemos planos desenvolvidos a partir da sua 

estrutura corporal, peso e restrições físicas, de forma flexível e adaptável aos imprevistos 

do dia-a-dia. 

 

Etapas do processo completo: 

 

1. Avaliação Diagnóstica 

 

Entrevista Online e orientação para diagnóstico de condicionamento físico e identificação 

de fatores de risco; e identificação do perfil global do aluno; e/ou 

 

Avaliação física presencial*, para diagnóstico mais preciso de condicionamento físico e 

fatores de risco, quando viável, sob consulta. 

  

(*) Esta modalidade não está inclusa nos planos apresentados abaixo e está condicionada 

a consulta. 

 

2. Elaboração de planilha de treino personalizado 

 

Entrega em 24 após o atendimento online e/ou presencial com métodos de treinamento 

desportivo, exercícios de percepção e integração de ritmo biológico e exercícios de 

percepção e otimização de movimento. 

  

3. Execução da planilha de treino 

 

Esta parte é com você! =D 

  



4. Reavaliação e reajuste de planilha 

 

Uma reavaliação e reajuste de planilha por mês, a partir de consulta online, devido à 

imprevistos do dia-a-dia. Disponível para o Plano Prata e Plano Ouro. 

 

5. Monitoramento do processo 

 

Monitoramento do processo ao longo de todo o mês vigente, reajustes de planilha de 

treino, sempre que se fizer necessário ao longo do mês. Disponível apenas no Plano 

Ouro. 

 

6. Reinício do processo 

A fim de que não haja interrupção na sequência do atendimento, o cliente deverá: a. 

manifestar o desejo de renovação do plano em até 5 dias antes do vencimento e agendar 

consulta online; e b. fazer a renovação do pagamento em até 24 horas antes do 

vencimento.  

 
 

PLANOS 
 

 
PLANO 

BRONZE 
PLANO 
PRATA 

PLANO 
OURO 

Investimento mensal R$ 50,00 R$ 70,00 R$ 100,00 

Inscrição, Retirada e entrega de kit mediante 
(pagando apenas o valor da prova) 

A partir de 
R$ 10,00 

por corrida 

A partir de 
R$ 10,00 

por corrida 

Serviço 
Gratuito 

Plano de treino mensal X X X 

Plano de treino com uma consulta online para 
reajuste de planilha 

 X X 

Plano de treino com monitoramento de todo o 
processo com consulta online e reajuste de 
planilha sempre que se fizer necessário 

  X 

BENEFÍCIOS RUN & VISIT RIO X X X 



Tour grupo aberto (Cidade do Rio de Janeiro) 10% OFF 20% OFF 50% OFF 

Tour grupo aberto (outras cidades) 10% OFF 20% OFF 30% OFF 

Tour grupo privativo (até 4 pessoas)  10% OFF 20% OFF 30% OFF 

Tour: Rio Running Tour & Pão de Açúcar 50% OFF 50% OFF GRÁTIS 

 

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TREINO CONFORME PLANO CONTRATADO 

 

- Plano Bronze: contempla 1 atendimento online, por mês, que é o da avaliação 

diagnóstica; sem reajuste de planilha até a próxima avaliação, no mês seguinte, após o 

pagamento de renovação. 

 

- Plano Prata: contempla 2 atendimentos online, por mês, que são o da avaliação 

diagnóstica e a consulta online para reajuste de planilha, quando solicitado pelo cliente 

durante o mês vigente. 

 

- Plano Ouro: contempla atendimentos online, com reajuste de planilha, sempre que se 

fizer necessário durante o mês vigente. Este é o mais indicado para quem nunca teve 

contato com a corrida de forma orientada, pelo menos, nos meses iniciais do treinamento. 

 

Os serviços de Avaliação Física Presencial e Atendimento Presencial, estão disponíveis 

para consulta, sendo mais viáveis de acontecer, em municípios do Rio e Grande Rio. 

 

A transição entre os planos é livre, bastando apenas o pagamento referente ao plano 

desejado. 

 

Se desejar, confira o Calendário de Corridas do Rio de Janeiro 

 

REGRAS DOS DESCONTOS NOS PASSEIOS DA RIO RUNNING TOUR 

https://www.riorunningtour.com.br/calendario-corridas-rio-de-janeiro


 

a. Grupos Abertos em tours na cidade do Rio de Janeiro: 

 

- 1 running tour ou caminhada em trilha por mês, pessoal e intransferível. Descontos 

conforme plano escolhido. (vide tabela) - Descontos aplicados sobre os valores 

anunciados e tour desenvolvidos conforme descritivo do tour no site Rio Running Tour. 

 

b. Grupos Abertos em tours fora cidade do Rio de Janeiro: 

 

- 1 running tour ou caminhada em trilha por mês, pessoal e intransferível.  Descontos 

conforme plano escolhido. (vide tabela) - Descontos aplicados sobre os valores 

anunciados e tour desenvolvidos conforme descritivo na página do tour. 

 

c. Grupos Privativos em tours na cidade do Rio de Janeiro ou em outras cidades: 

 

- 1 running tour ou caminhada em trilha por mês, para grupos de até 4 pessoas, inclusive 

o contemplando. Descontos conforme plano escolhido. (vide tabela) - Descontos 

aplicados sobre os valores anunciados e tour desenvolvidos conforme descritivo na 

página do tour. 

 

d. TOUR: RIO RUNNING TOUR & PÃO DE AÇÚCAR 

 

- Pessoal e intransferível, no mês da primeira adesão.  Descontos conforme plano 

escolhido. (vide tabela) - Descontos aplicados sobre os valores anunciados e tour 

desenvolvidos conforme descritivo na página do tour. 

 

Se quiser, confira o Calendário de Tours da Rio Running Tour 

 

COMO CONTRATAR 

 

1. Escolha seu plano e entre em contato, para o agendamento de pagamento para 

próximo ao dia de atendimento online. 

 

2. Enviarei por e-mail o documento com os dados do plano e a data de pagamento 

(transferência bancária ou cartão de crédito*) 

https://www.riorunningtour.com.br/calendario-de-tours


 

*Para pagamento em cartão de crédito será aplicada a tarifa da operadora. 

 

3. Após a confirmação do pagamento, iniciaremos o primeiro passo das etapas do 

processo, que é o atendimento online de avaliação. E a partir desta data você também já 

poderá usufruir dos descontos nos passeios da Rio Running Tour, conforme o plano 

escolhido. 

 

CANAIS DE ATENDIMENTO: 

 

Consulte gratuitamente por telefone ou WhatsApp 

 

Phone/WhatsApp: +55 21 968 557 955  

 

Email: runandvisitrio@gmail.com 

 

Cláudia Melo | CREF 18846-G/RJ 

https://www.riorunningtour.com.br/
https://www.confef.org.br/confef/registrados/
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