O que é a ClickOnDance?
A ClickOnDance é um serviço que disponibiliza, online , sequencias de aulas de
dança permitindo aos assinantes assistir a uma ampla variedade de vídeos aulas com
grandes professores brasileiros e em diversas modalidades de dança. Acesso a
informações, blog, notícias, e outras novidades do mundo da dança. Além disto,
disponibilizamos aos nossos assinantes fazer parte de nosso banco de dados de
profissionais da dança através da publicação de seu portfólio, que será disponibilizado
a consultas, para produtores de espetáculos, produtores de comerciais entre outros
interessados em contratar profissionais da dança. Aqui o assinante sempre encontrará
novidades.

Nossos Demos
Assista de forma gratuita alguns demos de nossas aulas! Se você gostar, entre em
nosso link PREÇOS e aproveite nossas promoções de lançamento do Portal.

Planos
Escolha seu plano! A ClickOnDance disponibiliza planos para atender a sua
necessidade.

Nossas Aulas
Em várias modalidades (Jazz (jazz dance, jazz contemporâneo, Street jazz, Jazz Funk),
Contemporâneo, Street Dance (Dance Hall, Passinho, Hip Hop, video Dance), Ballet e

sapateado). Você encontrará aulas que com certeza irão lhe interessar no aprendizado
da dança. Cada sequência de exercício de aula, terá no mínimo 3 sub vídeos para
melhor assimilação e compreensão. Sequência do exercício com introdução em tempo
real, slow motion (câmera lenta), visão lateral, passo a passo (tutorial) e, dependendo
do exercício, outras mais. Outras modalidades de dança serão lançadas futuramente,
aguarde isto é só o começo!

Aparelhos de transmissão online
Assista nossas aulas pela internet em seu computador, no seu tablet ou mesmo, no
seu smartfone. Se seu celular for da APPLE ou tiver sistema operacional Android, você
poderá baixar o nosso aplicativo e assistir aonde e quando quiser as nossas aulas.

Comece a usar já!
Siga estas orientações para começar a assistir hoje mesmo nossas aulas e se tornar
um MEMBRO ASSOCIADO:
1.
2.
3.
4.

Crie seu LOGIN, com seu e-mail e senha.
Escolha o melhor plano para você.
Escolha uma forma de pagamento.
Opcionalmente, você poderá, depois de contrato algum de nossos planos,
preencher seu portfólio e ser nosso MEMBRO ASSSOCIADO.
5. E pronto. Agora é só dançar!

