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Liberação da nossa agenda automatizada pelo site Pal G Studio! 

Informamos que a partir do dia 18.04.2022 estará liberada nossa agenda automatizada para 
agendamentos de Ensaios. 
Dessa forma você não precisará ligar para nós para marcar seus ensaios, basta entrar no Site 
(www.palgstudio.com.br) , ir para o Menu "Agendamentos", fazer seu Login, usar sua Senha e 
clicar no sub menu "Ensaios" e dai seguir fazendo seu agendamento no dia e horário desejado. 
O sistema é bem auto explicativo, porém tendo algum problema, ajudaremos! 

Caso você não tenha o Registro no Site, você não conseguirá agendar. 

Para isso, clique em Registrar e seguindo as instruções você obterá o login. 

Novidades! 
Nesse mesmo Menu você também encontrará dois novos serviços que vamos oferecer: 

-Agendamento para Banda Mensalista 
Fizemos um sistema tipo Cupom-crédito, onde você paga adiantado um mínimo de 4 ensaios 
de 2 horas, e nós forneceremos um cupom-código que você utilizaria cada vez que desejar 
ensaiar.  
A novidade aqui é que você não é obrigado a fazer os ensaios dentro do mês, mas sim quando 
você e a banda puder; esse esquema é como se você tivesse um "Cartão de crédito sem parar", 
e esse cupom será válido dentro do ano da compra. 
Esse sistema dará mais flexibilidade para as Bandas, compatibilizando os horários e dias dos 
seus músicos para agendar os ensaios. 

-Ensaio após Meia Noite 
Esse é outro serviço que estamos oferecendo, onde você poderá agendar ensaios após Meia 
Noite com limite até às 3 horas da madrugada. 
As vezes por diversas razões a Banda só pode ensaiar, por exemplo das 23:00 até á  1h da 
manhã. 
Nesse novo esquema você poderá agendar no menu "Ensaio" um horário das 23:00h até 
0:00h, e no menu "Ensaio após Meia Noite" um horário das 0:00h até 1:00h. 

Ou, você quer Ensaiar por 5 horas, das 21:00 até as 2:00 da madrugada. Sem problema, você 
agenda no menu "Ensaio" das 21:00 até 0:00h, e no menu "Ensaio após Meia Noite" você 
agenda das 0:00h até as 2:00h. 

Ou então, a Banda só pode ensaiar de Meia Noite as 3:00h, tudo bem, agora será possível! 
Você entra no menu "Ensaio após Meia Noite" e agenda direto das 0:00h até as 3:00h! 
Maravilha! 

Então, se você não tem ainda Registro no nosso Site, vai lá rapidinho e em minutos faça seu 
Registro e receba seu Login acessando então essa facilidade de agendar seus ensaios sem ter 
que esperar pelo telefone, ou WhatsApp! 
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