Bem-vinda/o
à Oriflame!
INTRODUÇÃO AO PLANO DE SUCESSO
ORIFLAME
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MAIS DE

3 milhões
de Parceiros de Marca independentes
partilham, promovem e vendem
cosméticos e suplementos nutricionais
Oriflame, em todo o mundo

EMPRESA DE BELEZA

MAIS DE

50 anos

#1

de experiência a apoiar Parceiros de
Marca a desenvolverem o seu negócio
e a realizarem os seus sonhos

em venda direta na Europa

MAIS DE

100
cientistas no Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento a desenvolver
produtos inovadores
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Seja bem-vinda/o
à Oriflame
Acaba de dar os seus primeiros passos em direção ao sucesso,
ao tornar-se Parceiro de Marca Oriflame Independente, e agora
gostaríamos de lhe contar mais sobre quem somos, a nossa
filosofia de produto e como pode ganhar dinheiro com a
Oriflame.
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Uma empresa de beleza
como nenhuma outra
Somos uma empresa de beleza sueca e, ao longo de mais de 50 anos, temos dado a
oportunidade, a pessoas de todo o mundo, de celebrarem a sua beleza e realizarem
os seus sonhos.
De um pequeno escritório no centro de Estocolmo à nossa presença em mais de 60
mercados, a Oriflame é, hoje, a maior empresa de beleza de venda direta da Europa.
A nossa história começou em 1967, quando dois irmãos,
Jonas e Robert af Jochnick, juntamente com um amigo,
decidiram começar uma empresa que desenvolvesse
produtos de beleza de elevada qualidade, inspirados na
natureza sueca, disponíveis e acessíveis a todos. Robert e
Jonas af Jochnick tinham uma paixão e respeito pela
natureza, o que se tornou parte da nossa herança desde o
primeiro dia – fomos uma das primeiras empresas de beleza
de venda direta a desenvolver produtos com ingredientes
obtidos diretamente da natureza.
Hoje, continuamos a usar extratos vegetais, com base na
mais recente investigação científica, criando produtos
seguros, com ingredientes ecológicos e éticos. Como
empresa, assumimos um compromisso para com a
sustentabilidade e redução do nosso impacto ambiental.
A natureza da venda direta assenta no poder das relações
e recomendações pessoais. Acreditamos na partilha de
ganhos com as pessoas que recomendam a Oriflame, e
contamos com mais de 50 anos de experiência no
desenvolvimento de Parceiros de Marca Oriflame de todo o
mundo, dando-lhes as ferramentas necessárias para
realizarem os seus sonhos e construirem os seus próprios
negócios.

Beauty by Sweden
Como empresa de beleza sueca, acreditamos que quando
está e se sente no seu melhor, tem a oportunidade de
alcançar o seu máximo potencial. E, em conjunto com uma
comunidade global que partilha a mesma paixão e o/a
apoia, tudo é possível. Esta é a perspetiva de beleza sueca.
Para nós, beleza é uma forma de vida - ser saudável,
desfrutar de uma pele bonita, expressar-se e divertir-se. Ao
mesmo tempo, os nossos produtos devem ser seguros, de
confiança e proporcionarem os resultados prometidos. Esta
filosofia é o que nos leva a criar produtos nos quais confie e
pelos quais se apaixone.
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Inspirados na natureza
A nossa natureza sueca desempenhou sempre um
papel importante para nós. Fomos das primeiras
marcas a criar cosméticos com extratos naturais, tais
como o extrato de seiva de Bélula.
Continuamos a respeitar a eficácia e os benefícios
que os ingredientes naturais oferecem. Todos os
nossos extratos são provenientes da natureza e
cada ingrediente que utilizamos é submetido a
rigorosos testes ecoéticos a fim de assegurar a sua
qualidade, segurança e fonte.

Potenciados
pela ciência
Com décadas de experiência na indústria,
desenvolvemos produtos de elevada qualidade e
eficácia, criados com a mais inovadora ciência.
Os nossos cientistas e especialistas técnicos
cobrem um vasto leque de disciplinas e áreas de
especialização, incluindo Formulação de Produtos,
Testes Clínicos e Instrumentação. Em conjunto com
as nossas inovadoras instalações de Pesquisa e
Desenvolvimento, conseguimos criar produtos
melhores e mais seguros para os nossos consumidores.
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Ganhe dinheiro hoje
e realize os seus
sonhos amanhã
Acreditamos que começar um negócio próprio deve
ser acessível a todos. A nossa oportunidade de
negócio permite-lhe fazê-lo sem riscos, além de:
poder começar um negócio próprio, ganhando
dinheiro desde o primeiro dia, e fazer parte da nossa
comunidade global.
Você decide como pretende adaptar o seu negócio
Oriflame à sua vida e se pretende construir um
negócio em part-time ou full-time. Nós apoiamos com
as ferramentas e formações de que necessita para
alcançar o sucesso!
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Formação gratuita
Desenvolvemos programas de formação
especiais, com base nas melhores práticas,
para o/a ajudar a alcançar o sucesso em cada
passo que der connosco.
Com a Academia Oriflame, poderá continuar
a adquirir conhecimentos de beleza, saúde
e liderança - seja digitalmente, através dos
nossos cursos de e-learning e webinars, seja de
forma presencial.

Ferramentas digitais
Disponibilizamos-lhe o seu próprio "escritório
online" e aplicações de negócio, para que possa
gerir o seu negócio a partir do seu smartphone e,
assim, trabalhar onde quiser. As nossas apps de
cuidados do rosto e maquilhagem ajudam a fazer
aconselhamentos profissionais, a promover a sua
credibilidade junto dos clientes e a maximizar as suas
vendas!
A Business App ajuda a consultar o negócio e
comunicar com os parceiros de marca.
Como Líder Oriflame, poderá gerir a sua Loja Online,
uma loja de produtos Oriflame online, onde poderá
vender os produtos 24h por dia, 7 dias por semana.
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Veja o mundo
connosco
Com o crescimento do seu negócio, e
ao alcançar novos títulos no Plano de
Sucesso, poderá qualificar-se para
viagens Internacionais e ter a
oportunidade de participar em
conferências Oriflame.
Esta é uma excelente oportunidade
de viajar com a Oriflame para
destinos incríveis, desfrutar de hotéis
premium e viver experiências únicas.
Além disso, terá a oportunidade de
conhecer Parceiros de Marca de todo
o mundo e inspirar-se com as suas
histórias de sucesso.

Em 2019, 12,000 Parceiros de Marca viajaram com a
Oriflame para conferências internacionais.
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“O meu momento Oriflame
foi a entrega da viatura.
Foi vivido com muita alegria e
felicidade, onde pude contar
com a presença da equipa. Foi o
realizar de um sonho!
Foi mágico!”
Eduarda Camacho
Sapphire Director

“No dia em que embarquei
na minha 1ª viagem Oriflame,
tudo parecia um sonho!
Finalmente encontrei uma
empresa que dá valor ao meu
trabalho e dedicação! E é
nesta empresa que quero ficar
para sempre!”
Vera Silva
Diamond Director
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Como ganhar
dinheiro com a
Oriflame
O Plano de Sucesso Oriflame é o nosso plano de
recompensas e explica em detalhe como pode ganhar
dinheiro com a Oriflame.
Poderá começar a ganhar dinheiro hoje ao vender
produtos a clientes e construir um negócio ao convidar
outras pessoas a juntarem-se à sua equipa,
aumentando assim os seus ganhos.

Os exemplos que se seguem visam ilustrar a forma como calculamos os seus ganhos. Como Parceiro
de Marca Oriflame Independente, todos os cálculos são feitos por si de forma automática.
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Quatro formas de
ganhar dinheiro
Existem quatro formas de ganhar
dinheiro com a Oriflame. Através do
Desconto Imediato, Ganhos/Comissões,
Bónus Carreira - Grupo-mãe e Bónus
Carreira.
1. Desconto Imediato
O dinheiro que ganha
quando vende os produtos.

2. Ganhos/Comissões
Inscreva outras pessoas e crie a sua
equipa. A partir do momento em que se
torna chefe passa a ganhar comissões
sobre as vendas da sua equipa.

3. Bónus Carreira - Grupo-mãe
Bónus que pode receber por desenvolver
Líderes e ajudá-los também eles a
alcancarem sucesso.

4. Bónus Carreira
Bónus que recebe uma vez na carreira,
por se qualificar pela primeira vez a
um novo título no Plano de Sucesso a
começar no título de Chefe de Grupo.
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1. Desconto Imediato

Venda produtos e ganhe um Desconto
Imediato

Exemplo – vender um produto
Vende um Creme de Dia Wrinkle Power Ecollagen NovAge.
Preço de Cliente: €37
Preço de Parceiro de Marca: €28,49

Quando começa a carreira como Parceiro de Marca
Oriflame Independente, aprende sobre os nossos produtos
e o mundo da beleza, e utiliza os seus conhecimentos para
recomendar produtos à sua família, amigos, colegas e
conhecidos.
Disponibilizamos-lhe muitas ferramentas para o/a ajudar
a vender o catálogo Oriflame, guias de produtos, e as
nossas ferramentas digitais. Também poderá abrir a
sua Loja Online*, onde os seus clientes podem colocar
encomendas 24h por dia, 7 dias por semana, sendo que
todas as vendas ficarão ligadas a si.
Ganhe 23% ou 30% de Desconto Imediato sobre as suas
vendas aos clientes. Este desconto diz respeito à diferença
entre o preço ao qual vende o produto (Preço de Cliente) e
o preço que paga por ele (Preço de Parceiro de Marca).

Vender conjuntos
A venda de conjuntos oferece aos clientes uma solução
completa para as suas necessidades de beleza, nutrição
e cuidados do rosto. Os conjuntos de cuidados de rosto
NovAge oferecem também 20% de majoração de VP* e
vendê-los irá ajudá-lo/a a desenvolver o seu negócio mais
rapidamente.
*Disponível a partir da categoria de Chefe de Grupo.

Cálculos

Como Parceiros de Marca Oriflame, tem acesso aos seus ganhos na
sua Área Pessoal. Os cálculos são feitos por si de forma automática, o
que significa que nunca terá de os fazer, a menos que queira.

Desconto Imediato:
€37 - €28,49 = €8,51
Ou: €37 x 0.23 (23%) ≈ €8,51

Exemplo – vender conjuntos de cuidados do rosto
Vende um Conjunto Wrinkle Power Ecollagen NovAge.
Preço de Cliente: €109
Preço de Parceiro de Marca: €83
Desconto Imediato:
€109 - €83 = €25
Ou: €109 x 0.23 (23%) = €25
Imagine que vende quatro conjuntos num Catálogo – os seus ganhos
provenientes do Desconto Imediatio aumentariam para €100.

GRUPO

DESCONTO

V.P.

SIM

SIM

SIM

Grupo 2
Acessórios
Coleção Norrsken

SIM (1/2)
SIM (1/2)

SIM (1/2)
SIM

SIM (1/2)
SIM (1/2

Grupo 3
Motores de Vendas
(cosméticos)
(não cosméticos)

SIM
SIM (1/2)

SIM
SIM (1/2)

SIM
SIM (1/2)

Grupo 4
Eventuais esgotados

NÃO

NÃO

NÃO

Grupo 1
Cosméticos
e Wellness

V.C.

Os exemplos nesta brochura têm como objetivo ilustrar como
calculamos os seus ganhos. Tenha em conta que os ganhos e vendas
reais variam de pessoa para pessoa, e dependem das capacidades
do vendedor, do tempo dispendido e do esforço, entre outros fatores.
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2. Ganhos/Comissões
1 Multibónus
Comece por convidar os seus amigos e conquiste
o Multibónus
Nos seus 5 primeiros Catálogos, inscreva 5 pessoas
com o 1º passo do Programa de Boas-Vindas*,
e GANHE 150 oripontos para pedir prémios
fantásticos.
A sua Lista de Nomes deve estar sempre
preenchida com mais contactos para os desafiar a
seguirem o seu exemplo! Lembre-se da frase-chave:
“Quem é que conhece que possa estar interessado
em cosméticos?”
*Consulte o Programa de Boas-Vindas no nosso site
www.oriflame.pt na sua área pessoal em REDE Benefícios para Parceiros de Marca e Chefes
Nota: O nível 25VP-89VP do Programa de Boas-Vindas não é contabilizado para o Multibónus.

1º Passo: Chefe de Grupo
Inicie o período de qualificação para o nível de
Chefe de Grupo ao recrutar 5 pessoas diretas
ativas e atingir um total de faturação no seu grupo
de 1.000 VP, num catálogo. Confirme o nível de
Chefe de Grupo ao realizar um total de faturação
de 750 VP no catálogo seguinte e manter os 5
recrutas diretos ativos.
Este é um passo muito importante no seu caminho
para concretizar a oportunidade Oriflame
de ganhar dinheiro, já que passa a receber
Comissões, sobre os seus parceiros de marca
diretos e indiretos!

Ganhe €140*
Exemplo 1: Chefe de Grupo
Este exemplo mostra como convidar cinco pessoas para se
tornarem Parceiros de Marca e mostrar-lhes como vender
produtos pode aumentar os seus ganhos.
No exemplo abaixo, cada novo Parceiro de Marca vende 200 VP
e a sua encomenda pessoal é de 150 VP.

1 Venda pessoal de 150 VP.

200 VP = 9%

3 Percentagem comissionável
sobre Parceiros de Marca Diretos
200 VP = 9%

2

1 150 VP

200 VP = 9%

30% Desconto
+ 4,5%

200 VP = 9%

200 VP = 9%

A partir desta categoria, terá sempre direito a um
desconto de 30% nas suas vendas pessoais.
A partir desta categoria, passa a ter também
4,5% de comissões sobres as vendas pessoais, a
partir desta categoria, passa também a receber
comissões sobre as vendas pessoais e venda dos
parceiros de marca da sua Rede.

3

2 Percentagem sobre as suas vendas

Total do seu Grupo Central = 1.150 VP
*Comissão + Desconto
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Ganhe €508*

1 Venda Pessoal de 150 VP.

Exemplo 2: Chefe de Distrital

2 Percentagem sobre as suas vendas

Construa o seu negócio e adquira a qualidade
de Chefe Distrital
O seu êxito continua, tanto a recrutar Parceiros de
Marca, como a prepará-los para desenvolverem
os seus próprios Grupos. À medida que o número
de pessoas cresce, o seu ganho e o ganho de
todas as pessoas do seu Grupo também cresce.
Inicia o período de qualificação para o nível de
Chefe Distrital ao atingir um total de faturação no
seu grupo de 4.000 V.P., num catálogo, incluindo
Chefes de Grupo e Grupo Sénior da sua rede.
Atinge o nível de Chefe Distrital ao realizar um total
de faturação de 2.800 V.P. no catálogo seguinte.
Vai ter um aumento significativo nas suas
comissões, pois receberá mais 4,5% sobre a sua
Rede.

10,5%

Grupo
1.000 VP

13,5%

Parceiro de
marca
200 VP

(6% + 4,5%)

(9% + 4,5%)

1 150 VP

13,5%

Parceiro de
marca
200 VP

13,5%

Parceiro de
marca
200 VP

(9% + 4,5%)

2

30% Desconto +
9% (4,5% + 4,5%)

(9% + 4,5%)

10,5%

(6% + 4,5%)

Grupo
1.000 VP

x5
9%

(4,5% + 4,5)

500 VP

9%

(4,5% + 4,5)

200 VP

x5

Total do seu Distrito Central = 4.150 VP
*Comissão + Desconto

1 Venda pessoal de 150 VP.

13,5%

(9% + 4,5%)

13,5%

1 150 VP

30% Desconto +
9% (4,5% + 4,5%)

Parceiro de marca
200 VP

Parceiro de marca

9%

(4,5% + 4,5)

13,5%

Parceiro de marca

9%

(9% + 4,5%)

500 VP

12%

Distrital
3.000 VP

10,5%

10,5%

200 VP

200 VP

(4,5% + 4,5)

300 VP
6%
Grupo
1.000 VP

Grupo
1.000 VP

(6% + 4,5%)

Grupo
1.000 VP

12%

Distrital
4.000 VP

(6% + 6%)

Exemplo 3: Gold Director

300 VP

300 VP

(6% + 4,5%)

Total da sua Rede Central = 14.150 VP

*Comissão + Desconto

9%

(4,5% + 4,5)

(9% + 4,5%)

(6% + 6%)

2

Ganhe €1.508*

2 Percentagem sobre as suas vendas

6%
Grupo
1.000 VP

Aumente a sua força de vendas
e chegue rapidamente a Gold
Director!
Inicie o período de qualificação para
o nível de Gold Director ao atingir
um total de faturação na sua rede de
12.000 V.P., num catálogo. Atinge o
nível de Gold Director ao realizar um
total de faturação de 9.000 V.P. no
catálogo seguinte, incluindo 4 chefes
diretos na sua rede.
Existem muitos outros benefícios para
o nível de Gold Director. Examinemos
o que acontece com os seus ganhos,
no exemplo ao lado:

Grupo
1.000 VP

300
VP
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3. Bónus

Aumente os seus ganhos,
desenvolvendo novos Chefes
Ao qualificar-se a uma nova categoria pela 1ª vez, recebe um Bónus de Carreira. (Grupo)1
Ganhe também esse bónus por cada chefe direto seu que atinja também uma nova categoria. Pode ganhar este bónus
tantas vezes quanto o número de líderes diretos que desenvolver até à categoria de Gold Director! (Grupo-mãe)2
Veja a tabela abaixo, e saiba mais sobre bónus nos próximos capítulos.

Bónus Carreira

Bónus em Produtos Chefes

Categoria

Grupo1

Grupo-Mãe2

Chefe de Grupo

€100

€100

Chefe de Grupo a Chefe

Chefe de Grupo Sénior

€100

€100

Distrital

Chefe Distrital

€500

€500

Chefe de Distrital Sénior a

Chefe Distrital Sénior

€700

€700

Gold Director

€1.000

€2.000

Este programa não abrange requalificações.
O pagamento dos Bónus Carreira ao Grupo-mãe far-se-á
após 5 catálogos, depois da confirmação da manutenção
do novo Grupo (abrange as categorias de Chefe de
Grupo a Gold Director).
1) Bónus ao próprio Chefe
2) Bónus ao Grupo/Distrito/Gold-mãe

Categoria

President Director

VP no Grupo Central
1.500 VP
3.000 VP

Bónus

€140

Irá ganhar um bónus em produtos no valor de €140 ao
atingir os níveis de faturação no Grupo Central. Este bónus
tem a duração de 2 catálogos

Nota: É considerado o pagamento ao Grupo-mãe dependendo da categoria. Consultar página 19.
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4. Bónus
Carreira
Sempre que alcançar um novo
título no Plano de Sucesso,
recebe um Prémio em Dinheiro,
começando em
€100 (Chefe de Grupo) até
€100.000 (President Director)*.
Poderá saber mais sobre as
qualificações e requisitos para os
vários títulos e Prémios em Dinheiro
nos próximos capítulos.

*Consulte a Tabela quadro Resumo da página 19
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O Plano de Sucesso
CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO

CHEFE DE GRUPO - Inicia o período de qualificação para o nível de
Chefe de Grupo ao recrutar diretamente 5 pessoas ativas e atingir
um total de faturação no seu grupo de 1.000 VP, num catálogo. Atinge
o nível de Chefe de Grupo ao realizar um total de faturação de 750
VP no catálogo seguinte e manter os 5 recrutas diretos ativos. A partir
desta categoria terá sempre direito a um desconto de 30% nas suas
vendas pessoais, 30 dias de crédito e recebe comissões sobre a
sua Rede. Ao qualificar-se à categoria de Chefe de Grupo, poderá
receber um bónus de €100! E ao mesmo tempo o seu Grupo-Mãe irá
receber também €100
CHEFE DE GRUPO SÉNIOR - Inicia o período de qualificação para
o nível de Chefe de Grupo Sénior ao atingir um total de faturação no
seu grupo de 2.500 VP, num catálogo, incluindo Chefes de Grupo de
1º nível. Atinge o nível de Chefe de Grupo Sénior ao realizar um total
de faturação de 1.800 VP no catálogo seguinte e 750 VP no Grupo
Central. Ao qualificar-se à categoria de Chefe de Grupo Sénior,
poderá receber um bónus de €100! E ao mesmo tempo o seu GrupoMãe irá receber também €100
CHEFE DISTRITAL - Inicia o período de qualificação para o nível de
Chefe Distrital ao atingir um total de faturação no seu grupo de 4.000
VP, num catálogo, incluindo Chefes de Grupo e Grupo Sénior da sua
rede. Atinge o nível de Chefe Distrital ao realizar um total de faturação
de 2.800 VP no catálogo seguinte. A partir desta categoria, terá um
acréscimo às suas comissões de 4,5% sobre a sua rede. Ao qualificarse à categoria de Chefe Distrital poderá receber um bónus de €500! E
ao mesmo tempo o seu Distrito-Mãe irá receber também outros €500.
CHEFE DISTRITAL SÉNIOR - Inicia o período de qualificação para o
nível de Chefe Distrital Sénior ao atingir um total de faturação no seu
grupo de 8.500 VP, num catálogo, incluindo Chefes Distritais de 1º nível
da sua rede. Atinge o nível de Chefe Distrital Sénior ao realizar um total
de faturação de 6.000 VP no catálogo seguinte e 2.800 VP no Distrito
Central. Ao qualificar-se à categoria de Chefe Distrital Sénior, poderá
receber um bónus de €700! E ao mesmo tempo o seu Distrito- Mãe irá
receber também outros €700.
GOLD DIRECTOR - Inicia o período de qualificação para o nível de
Gold Director ao atingir um total de faturação na sua rede de 12.000
VP, num catálogo, incluindo Chefes Distritais e Distritais Sénior da sua
rede. Atinge o nível de Gold Director ao realizar um total de faturação
de 9.000 VP no catálogo seguinte e caso tenha 4 Grupos diretos.
Ao qualificar-se à categoria de Gold Director, poderá receber um
bónus de €1.000! E ao mesmo tempo o seu Gold--Mãe irá receber
€2.000. Como Gold Director (minímo de 200 Parceiros de Marca
Ativos), tem direito a conduzir um carro da frota Oriflame.
SENIOR GOLD DIRECTOR - Inicia o período de qualificação para
o nível de Senior Gold Director ao atingir um total de faturação na
sua rede de 18.000 VP, num catálogo, incluindo Gold de 1º nível da
sua rede. Atinge o nível de Senior Gold Director ao realizar um total
de faturação de 13.500 VP no catálogo seguinte e 9.000 VP na Rede
Central. Ao qualificar-se à categoria de Senior Gold Director, poderá
receber um bónus de €2.000! Como Senior Gold Director, tem direito
a conduzir um carro da frota Oriflame.
SAPPHIRE DIRECTOR - Inicia o período de qualificação para o nível
de Sapphire Director ao atingir um total de faturação na sua rede
de 24.000 VP, num catálogo, incluindo Gold de 1º nível da sua rede.

Atinge o nível de Sapphire Director ao realizar um total de faturação
de 18.000 VP no catálogo seguinte e 9.000 VP na Rede Central. Ao
qualificar-se à categoria de Sapphire Director, poderá receber um
bónus de €3.500! Como Sapphire Director, tem direito a conduzir um
carro da frota Oriflame.

Director ao atingir vendas no valor de 1.000.000 VP (incluindo Gold
Directors até 3º Nível) e ter no mínimo 12 Gold Directors 1º Nível. Ao
qualificar-se à categoria de President Director, poderá receber um
bónus de €100.000! Como President Director, tem direito a conduzir
um carro da frota Oriflame.

DIAMOND DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de Diamond
Director ao atingir vendas no valor de 48.000 VP (incluindo Gold
Directors de 1º Nível) e ter 1 Gold Director 1º Nível e 9.000 VP na Rede
Central. Ao qualificar-se à categoria de Diamond Director, poderá
receber um bónus de €5.000! Como Diamond Director, tem direito a
conduzir um carro da frota Oriflame.

NOTAS IMPORTANTES:
- Todos os líderes têm que fazer um pedido pessoal que conte para V.P.
e sem valor mínimo, pelo menos, a cada 3 catálogos. Caso contrário,
passará para a categoria de Parceiros de Marca.
- Na sua rede de vendas, o Líder tem disponível dados relativos
apenas aos líderes de nível igual ou inferior.
- Caso um Chefe de Grupo Sénior tenha um subgrupo ou um Chefe
de Distrito Sénior tenha um Subdistrito, para manter o nível, além
de realizar a manutenção do título de Sénior, tem que realizar a
manutenção do grupo ou distrito central, respetivamente.
- Denomina-se Região a toda a rede de um Director.
- Um Director terá que realizar a manutenção do nível segundo o
estipulado no capítulo “período de manutenção”. Este período
começa a contar desde o momento em que se adquiriu o
correspondente nível de Director.
- No caso dos Directors, além da manutenção correspondente a
cada um dos níveis de Director, é necessário realizar a manutenção
da região central. Se um Director (Senior Gold ou superior)
não conseguir manter o seu título e/ou se não cumprir com o
estipulado para a sua região central, passará ao título de Director
imediatamente abaixo do que ostenta.
- A ausência dos Gold Directors, e acima, na maioria do tempo do
catálogo ou, em especial, durante a semana do fecho, resultará
na perda do direito sobre as comissões por falta de apoio e
acompanhamento. Esta regra não será aplicada em 1 catálogo à
escolha do Gold Director (o das suas férias) desde que comunicado
antecipadamente à Companhia com um plano de assistência à Rede
indicando quem fará o “fecho”.
- É obrigatória a presença dos Gold Directors, e acima, nas reuniões
de trabalho organizadas pela companhia. Cada ausência dá
origem a uma carta registada. Com a saída da 3ª carta, o Gold
Director será desqualificado para o nível abaixo.
- O período de convalescença de comissões começa a contar a
partir do momento da promoção de um novo slip-out com a mesma
categoria e aplica-se apenas ao Grupo-Mãe. Neste período não
haverá ajustamentos nas comissões. Este período termina caso o
Grupo-Mãe se promova a uma nova categoria.
- Os ajustamentos referem-se apenas às comissões da categoria
atual. - Exemplo: Sendo Chefe Distrital, os ajustamentos são feitos
sobre as suas comissões do Distrito, ficando intactas as comissões de
Chefe de Grupo. Os ajustamentos relacionados com a encomenda
pessoal de no mínimo de 90 V.P. num catálogo específico perdem o
direito sobre as comissões do seu Grupo Pessoal desse catálogo.
- Período de convalescença para manutenção de títulos - Sempre que
houver um novo sub-Gold dentro dos níveis relevantes de cada título,
o período de convalescença será ativado por 8 catálogos (apenas
para efeitos de manutenção de título) de Gold Director até Gold
Executive Director.
- Ganharão Bónus de carreira os Gold Directors requalificados
(Chefes que tivessem um título inferior até ao C13/2013), nas seguintes
condições:

SENIOR DIAMOND DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de
Senior Diamond Director ao atingir vendas no valor de 72.000 VP
(incluindo Gold Directors de 1º Nível) e ter no mínimo 2 Gold Directors
de 1º Nível e 9.000 VP na Rede Central. Ao qualificar-se à categoria
de Senior Diamond Director, poderá receber um bónus de €7.500!
Como Senior Diamond Director, tem direito a conduzir um carro da
frota Oriflame.
DOUBLE DIAMOND DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de
Double Diamond Director ao atingir vendas no valor de 96.000 VP
(incluindo Gold Directors de 1º Nível) e ter no mínimo 3 Gold Directors
de 1º Nível e 9.000 VP na Rede Central. Ao qualificar-se à categoria
de Double Diamond Director, poderá receber um bónus de €10.000!
Como Double Diamond Director, tem direito a conduzir um carro da
frota Oriflame.
EXECUTIVE DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de Executive
Director ao atingir vendas no valor de 210.000 VP (incluindo Gold
Directors até 2º Nível) e ter no mínimo 5 Gold Directors 1º Nível e 9.000
VP na Rede Central.
Ao qualificar-se à categoria de Executive Director, poderá receber um
bónus de €25.000! Como Executive Director, tem direito a conduzir um
carro da frota Oriflame.
GOLD EXECUTIVE DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de
Gold Executive Director ao atingir vendas no valor de 420.000 VP
(incluindo Gold Directors até 3º Nível) e ter no mínimo 7 Gold Directors
1º Nível e 9.000 VP na Rede Central. Ao qualificar-se à categoria
de Gold Executive Director, poderá receber um bónus de €35.000!
Como Gold Executive Director, tem direito a conduzir um carro da
frota Oriflame.
SAPPHIRE EXECUTIVE DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de
Sapphire Executive Director ao atingir vendas no valor de 600.000 VP
(incluindo Gold Directors até 3º Nível) e ter no mínimo 9 Gold Directors
1º Nível e 9.000 VP na Rede Central. Ao qualificar-se à categoria de
Sapphire Executive Director, poderá receber um bónus de €50.000!
Como Sapphire Executive Director, tem direito a conduzir um carro da
frota Oriflame.
DIAMOND EXECUTIVE DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de
Diamond Executive Director ao atingir vendas no valor de 720.000 VP
(incluindo Gold Directors até 3º Nível) e ter no mínimo 11 Gold Directors
1º Nível. Ao qualificar-se à categoria de Diamond Executive Director,
poderá receber um bónus de €75.000! Como Diamond Executive
Director, tem direito a conduzir um carro da frota Oriflame.
PRESIDENT DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de President

19

a) Bónus pago a quem nunca tenha recebido Bónus Carreira
referente a este título.
b) A
 s requalificações ao título regem-se pelas mesmas condições
dos novos títulos. Para o pagamento de bónus, as requalificações
terão de fazer valores de faturação Q+Q+M e terão que ter um
mínimo de 200 Parceiros de Marca Ativos (FVA) no fecho do
Catálogo de Manutenção.
c) O
 Grupo-mãe não terá direito a Bónus Carreira nestas
requalificações
- Os cônjuges dos Gold Directors e acima, da Oriflame Portugal têm
TODOS os direitos e obrigações de qualquer parceiro de marca.
Isto quer dizer que poderão chegar ao título de Gold Director, ou
acima, recebendo todos os Prémios Carreira correspondentes,
ter todos os benefícios e obrigações, inclusive a viatura Oriflame,
participação nas Conferências Internacionais e participação
nas reuniões nacionais. O Grupo-Mãe não terá direito ao bónus
carreira.

President Director

€100.000
€75.000

Diamond Executive Director
Sapphire Executive Director

€50.000
€35.000

Gold Executive Director

€25.000

Executive Director

€10.000

Double Diamond Director

€7.500

Senior Diamond Director

€5.000

Diamond Director
Sapphire Director

€3.500

Senior Gold Director

€2.000

Gold Director

€1.000

Chefe de Distrital Sénior

€700

Chefe de Distrital

€500

Chefe de Grupo Sénior
Chefe de Grupo
Parceiro de Marca Elite
Parceiro de Marca

€100
€100

Legenda dos símbolos
Programa Carro Oriflame
Bónus Carreira
Qualificado para a
Executive Conference
Qualificado para a
Diamond Conference
Qualificado para a
Gold Conference
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Ferramentas Oriflame
Desenvolvemos ferramentas especializadas que o/a ajudam a
recomendar e vender produtos bem como a desenvolver o seu
negócio.
Ferramentas de vendas

2018

PRODUCT GUIDE
YOUR COMPLETE GUIDE OF WELLNESS BY ORIFLAME PRODUCTS

1

1

1

A Minha Loja Online
A sua própria loja na internet (exclusivo
a Chefes).

2

A minha àrea online
Imagens e textos para partilhar
nas redes sociais.

6

3

App Skin Expert
Aconselhamentos e recomendações
profissionais de acordo com as
necessidades de cuidados do rosto
dos clientes.

Apresentação Sessão Wellness
Material de apresentação para fazer
sessões Wellness, recrutar e vender
produtos Wellness.

7

Guia de Maquilhagem
Um guia de produtos de maquilhagem
Oriflame.

8

Guia de Cuidados do Rosto
Uma guia de produtos e rotinas de
cuidados do rosto Oriflame.

4

App Makeup Wizard
Recomende maquilhagem às clientes
de forma divertida e interativa.

5

Apresentação Sessão Cuidados do Rosto
Material de apresentação para fazer
sessões de cuidados do rosto, recrutar e
vender cuidados do rosto.

9

Guia Wellness
Um guia de produtos e rotinas
Wellness by Oriflame.

10

O Catálogo Oriflame
Onde pode econtrar novos produtos
e excelentes promoções.

YOUR COMPLETE GUIDE OF WELLNESS BY ORIFLAME PRODUCTS

PRODUCT GUIDE

2018
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Ferramentas de recrutamento

Ferramentas de Gestão de Negócio

Become
part of the
Oriflame
community

11
12

community
Oriflame
part of the
Flyer
de prospeção
Become
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Vídeos Oportunidade Oriflame
Vídeos para prospeção para despertar interesse em
inscrever-se como Parceiro de Marca

Área Pessoal
Onde pode gerir o seu negócio, aceder a notícias e
informações sobre programas, colocar encomendas,
inscrever novos Parceiros de Marca.

17

Oriflame App
Onde encontra informações sobre os produtos, colocar
e acompanhar encomendas.

18

Business App
Uma app que lhe permite desenvolver e gerir o seu
negócio em tempo real.

19

Conference App
App que o/a mantém atualizado/a durante uma
conferência, bem como lhe dá acesso a todas as
informações necessárias.

Utilizado para prospeção com novos Parceiros de Marca

13

Apresentação Oportunidade Oriflame
Apresente a Oportunidade Oriflame de forma inspiradora.

14

App Início Perfeito
Um guia passo a passo para começar a sua atividade
Oriflame

15

Ferramenta de Recrutamento
Permite a inscrição de novos Parceiros de Marca através
das redes sociais ou site

22

“Um bom líder é aquele que:
lidera pelo exemplo e Paixão,
anda no terreno, apoia, inspira
e faz acreditar que é possível. “
Hélder Pereira
Senior Gold Director

“Juntei-me a esta grande
empresa para ter uma vida
melhor e para poder dar essa
mesma possibilidade a todos
os que se cruzam no meu
caminho.”
Ana Cristina Santos
Double Diamond Director
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Desfrute do caminho
para o sucesso
com a Oriflame
Temos uma comunidade global grande e inspiradora. E queremos
partilhar experiências, conhecimentos e alegrias, porque acreditamos
que ajudar e apoiarmo-nos uns aos outros é a chave para o sucesso.
Como Parceiro de Marca Oriflame Independente, gere o seu negócio
nos seus próprios termos - mas nunca estará sozinho/a. Poderá contar
sempre com o apoio do seu Recrutador/a, Chefe superior e o staff
na Oriflame bem como, toda a comunidade Oriflame.

Contacte o seu Chefe e dê o próximo passo em
direção ao sucesso!

Os exemplos apresentados no presente documento são meramente ilustrativos. A
Oriflame não dá quaisquer garantias no que diz respeito a ganhos. Os resultados
reais variam de Parceiro de Marca para Parceiro de Marca, sendo influenciados por
fatores tais como as competências do Parceiro de Marca, experiência de negócio,
capacidade individual, bem como esforço e tempo investidos.
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