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Parabéns

chegou a Chefe e começou a construir
o seu negócio Oriflame.
Faz parte da nossa comunidade global muito especial, e gostaria de o/a felicitar
pessoalmente e agradecer-lhe por todo o esforço colocado até agora.
Como empresa, temos uma visão única de beleza que provém da nossa herança sueca.
Para nós, beleza não é apenas a aparência, é também a forma como vive e se sente. Ser
saudável, desfrutar de uma pele bonita, expressar-se e divertir-se fazem parte da forma de
vida Oriflame. E, naturalmente, todos estes aspetos fazem parte da nossa forma de trabalhar.
O que tem nas suas mãos é um guia para o Plano de Sucesso Oriflame – o seu Plano de
Sucesso. Este guia inclui quase tudo o que precisa de saber para ser bem-sucedido/a no
seu papel de Chefe, construir um negócio sólido e alcançar novos patamares – poderá ir tão
longe quanto quiser. Tudo depende de si. Na sua jornada com a Oriflame, irá desfrutar dos
benefícios do Plano de Sucesso logo desde o início. E quanto mais desenvolver o seu negócio
e alcançar novos títulos, mais benefícios, você e a sua família, terão.
.
Lembre-se, estaremos sempre ao seu lado para o/a apoiar e celebrar as suas conquistas
consigo.
Vamos fazer juntos esta caminhada até ao sucesso e desfrutar de cada passo!

Magnus Brännström
Chief Executive Officer (CEO)
e Presidente da Oriflame
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“Foi na Oriflame que
me encontrei pessoal e
profissionalmente, ajudando
outras pessoas a realizar os
seus sonhos.“

“A oportunidade que a
Oriflame me oferece dá-me
a certeza de que o futuro dos
meus filhos está assegurado e
que eu estou sempre presente
na vida deles.”

Ana Catarina Varela
Diamond Director

Nuno Canuto
Senior Gold Director

Porque é que
se inscreveu na
Oriflame?

“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

“Quando olhava o céu em
criança sonhava ser uma
estrela, não imaginava que
na Oriflame isso era possível.
Obrigada Oriflame por me
tornares uma Estrela e ajudares
a realizar os meus sonhos!!!”
Nancy Pereira
Chefe de Grupo
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CAPÍTULO 1

A nossa história
Temos uma verdadeira paixão por beleza,
pelo nosso negócio e, o mais importante,
pelas nossas pessoas – pessoas como
você, que começam o seu próprio
negócio, mudam as suas vidas e lutam
pelos seus sonhos!
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Beauty by
Sweden
Por sermos suecos, temos uma visão diferente sobre beleza. Para
nós, beleza não é apenas a aparência, mas também a forma como
vive, se sente e age. É uma forma de vida; ser saudável, desfrutar
de uma pele bonita, expressar-se e realizar os seus sonhos e
ambições. É sentir-se confiante na sua própria pele e conseguir
encontrar um equilíbrio na sua vida.
...é ter um estilo de vida saudável

...é a sua expressão individual

Quando se sente bem, isso vê-se por fora. Acreditamos que
uma boa nutrição e uma vida social ativa são essenciais para
se sentir bem. Foi por isso que criámos a gama de suplementos
nutricionais Wellness, produtos que cumprem o que prometem.
Também acreditamos que ao fazer pequenas alterações
no seu estilo de vida, todos podem alcançar uma vida mais
saudável.

Celebramos a sua beleza individual e ajudamo-lo/a a
expressar-se como deseja. É por isso que os nossos produtos
seguem as mais recentes tendências e são desenvolvidos
para se adaptarem a todos os estilos e orçamentos. Porque a
beleza não deve ser detida, apenas partilhada e apreciada.

...é ter uma pele bonita
Acreditamos que uma pele saudável, radiante e luminosa
todos devem poder ter. Por isso, pesquisamos e aproveitamos
o melhor que a natureza tem para oferecer, e potenciamo-lo
com tecnologias científicas inovadoras para criar cuidados do
rosto seguros e eficazes para todos os tipos de pele.

CAPÍTU LO 1: ESTA É A ORI FL A ME
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MAIS DE

3 milhões
Parceiros de Marca em mais de
60 países partilham, promovem e vendem
cosméticos e suplementos
nutricionais Oriflame.

FUNDADA EM

#1

EMPRESA DE BELEZA

1967

na Suécia pelos irmãos af Jochnick, a
Oriflame conta com mais de 50 anos
de experiência na indústria da beleza
em venda direta

em venda direta na Europa

MAIS DE

100

cientistas no Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento a desenvolver
produtos inovadores

CAPÍTU LO 1: ESTA É A ORI FL A ME

Uma empresa de beleza
como nenhuma outra
De um pequeno escritório no centro de
Estocolmo à nossa posição como empresa
de beleza global presente em mais de 60
mercados, o modelo de venda direta da
Oriflame ganhou terreno, sendo,hoje, a
maior empresa de beleza de venda direta
da Europa.
Tudo começou em 1967, quando dois irmãos, Jonas e Robert af Jochnick,
juntamente com um amigo, Bengt Hellsten, fundaram uma empresa que
produzia 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.

União, Espírito e Paixão
Desde o início, a comunidade global Oriflame assumiu como
valores essenciais a União, Espírito e Paixão. Acreditamos que
quando as pessoas trabalham em equipa e partilham os mesmos
objetivos, alcançam melhores resultados. A nossa comunidade é
constituida por pessoas determinadas e com um desejo de fazer a
diferença, tanto nas suas vidas como nas vidas de outros.

Juntos, podemos fazer a diferença
Valorizamos a responsabilidade social na forma como atuamos
e para com os nossos consumidores, Parceiros de Marca e
fornecedores.
Também acreditamos em estender a nossa responsabilidade
social para lá da nossa rede direta, apoiando crianças e jovens
desfavorecidos, para que estes possam ter a oportunidade de
realizar os seus sonhos.

Reunimos todas as nossas ações sociais e
de solidariedade sob uma só organização,
a Oriflame Foundation. A Oriflame é
também cofundadora da World Childhood
Foundation, uma organização que ajuda
as crianças mais carenciadas em todo o
mundo.
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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!

Produtos inovadores
Porque somos suecos, acreditamos numa beleza
responsável e em produtos seguros e eficazes –
inspirados na natureza e potenciados pela ciência.
Trabalhamos com técnicas inovadoras para produzir uma
vasta gama de cosméticos e suplementos nutricionais da
máxima qualidade, independentemente do orçamento
ou estilo pessoal. Todos os nossos produtos são
maravilhosamente apresentados nos nossos atrativos
catálogos – tanto em formato papel como digital.

CAPÍTU LO 1: ESTA É A ORI FL A ME

Formação gratuita
Por sermos suecos, acreditamos que a formação deve
ser acessível a todos, com vista ao desenvolvimento
profissional e pessoal. Com a Academia Oriflame,
poderá continuar a adquirir conhecimentos de
beleza, nutrição e liderança. Estas formações são
disponibilizadas pessoalmente e online.

Programas de incentivo
Comece já o seu negócio e mantenha a rede ativa com
o apoio dos nossos programas de incentivo e prémios
fantásticos.
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The Oriflame apps
1. Oriflame app
2. Business app
3. Cuidados do Rosto app
4. Makeup Wizard app

Ferramentas digitais
Disponibilizamos-lhe o seu próprio “negócio
digital”, para que possa gerir o seu negócio a
partir do seu smartphone e, assim, trabalhar
onde quiser. Use as nossas apps digitais, incluindo
a Oriflame App e a Business App, para gerir e
controlar o crescimento do seu negócio. 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!
Como Líder Oriflame Independente, poderá gerir
a sua Loja Online, que é, essencialmente, a sua
loja de produtos Oriflame online. Em conjunto com
as apps, esta é uma excelente forma de integrar o
catálogo com uma plataforma de vendas online.
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Veja o mundo connosco
Com o crescimento do seu negócio, poderá qualificar-se para viagens Internacionais e ter a oportunidade
de participar numa conferência Oriflame. Esta é uma
excelente oportunidade de viajar com a Oriflame para
destinos incríveis, desfrutar de hotéis premium e viver
experiências únicas.
Conheça Líderes de todos os cantos do mundo
que partilhem dos seus interesses e celebre as suas
conquistas bem como as de outros Líderes. Faça novos
amigos e partilhe histórias que o/a inspirem a elevar o
seu negócio a novos patamares!

Faça parte da
nossa comunidade
global
Como Líder, tem um papel fundamental na
nossa comunidade global – somos uma empresa
internacional composta por pessoas simpáticas,
solidárias e divertidas de todo o mundo.
O que todos temos em comum é a paixão pela
beleza, negócio e por fazer a diferença.
Conheça pessoas novas, assistam, em conjunto, a
eventos e formações Oriflame, partilhe dicas de
beleza e celebre as suas conquistas.
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Nós apoiamo-la/o
Orientamos e apoiamos Parceiros de Marca e Líderes há mais
de 50 anos, pelo que asseguramos que está em boas mãos –
nas nossas e nas dos nossos Líderes independentes – iremos
dar-lhe o apoio e orientação em cada passo do caminho,
para que desenvolva o seu negócio e lute pelos seus sonhos.
Vejamos agora as diferentes formas de ganhar dinheiro
com a Oriflame!
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“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!”

“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
Gold Director

Vera Silva
Diamond Director

Qual o seu
momento
Oriflame
preferido?
“Quando recebi o meu
primeiro Carro Oriflame,
primeiro a ser entregue
em Portugal, senti que
estava na empresa certa!
Foi um momento único
e o iníco de uma linda
história!”
Lúcia Matos
Diamond Director

“As comemorações dos
25 e 50 anos da Oriflame
Internacional, foram sem
dúvida os momentos altos,
entre muitos outros,
da minha carreira!”
Natália Afonso
Senior Diamond Director
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CAPÍTULO 2

Como ganhar
dinheiro com a
Oriflame
Conheça os aspetos fundamentais
da Oportunidade Oriflame e as quatro formas
de ganhar dinheiro connosco
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CAPÍTU LO 2: COMO GAN HAR COM A ORI FL A ME

Ganhe dinheiro hoje e construa
um negócio para o futuro
Antes de entrarmos em detalhes sobre como ganhar dinheiro com a Oriflame,
vejamos as quatro formas de ganhar dinheiro.
1. Desconto Imediato

3. Bónus

O dinheiro que ganha
quando vende os produtos.

Bónus que pode receber por
desenvolver Líderes e ajudá-los
a alcançarem o sucesso.

2. Ganhos/Comissões

4. Bónus Carreira

Poderá receber Comissões
com base nas suas Vendas Pessoais
e nas Vendas da sua Rede.

Recebe um Prémio sempre
que alcançar um novo título
no Plano de Sucesso, a partir
de Chefe de Grupo.

Cálculos
Na folha de comissões, estes são explicados ao pormenor. quanto recebe e de quem.
Os exemplos neste capítulo e capítulos seguintes visam ilustrar
a forma como calculamos os seus ganhos. Tenha em atenção
que os ganhos e vendas variam de pessoa para pessoa e irão
depender das vendas, no tempo e esforço dedicado, entre
outros fatores.
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Recomende
e venda
produtos
1. Desconto
Imediato
Ganha a diferença entre o Preço
de Cliente (o preço que está
no catálogo ou online) e o Preço
de Parceiro de Marca (o que
este paga pelos produtos).

Quando começa a carreira como
Parceiro de Marca, aprende sobre os
nossos produtos e o mundo da beleza,
e a recomendar produtos à sua família,
amigos, colegas e conhecidos.
Disponibilizamos-lhe várias ferramentas para o ajudar
a vender – o catálogo Oriflame, guias de produtos, e as
nossas muitas ferramentas digitais.

Calcular o Desconto Imediato
Existem duas formas de calcular o Desconto Imediato.
Poderá subtrair o Preço de Parceiro de Marca ao Preço de
Cliente, ou multiplicar o Preço de Cliente por 23% ou 30%
dependendo do valor da sua encomenda. Os próximos
exemplos mostram ambos os métodos.

CAPÍTU LO 2: COMO GAN HAR COM A ORI FL A ME

Exemplo – vender um produto
Vende um Creme de Dia Wrinkle Power Ecollagen NovAge.
Preço de Cliente: €37
Preço de Parceiro de Marca:
€28,49
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 mais de €100.

Quanto mais alto for o valor da sua encomenda,
mais poderá ganhar!

Portes de
envio
€4,25 (Ilhas
€5,25)
+
Desconto
imediato
23%
Encomenda
ATÉ 49 V.P.

Portes de
envio
GRÁTIS
ou

Portes de
envio
€3,00 (Ilhas
€4,00)
+
Desconto
imediato

+
Desconto
imediato

Encomenda de
50 V.P. - 89 V.P.

Encomenda de
90 V.P. - 139 V.P.

23%

23%

Portes de
envio
GRÁTIS
+
+
Desconto
imediato

30%

Encomenda de
140 V.P. ou mais

Nota: Nos últimos 3 dias de vigência do catálogo, acresce €0,50 ao valor dos portes de envio

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 oferecem também
20% majuração VP extra e
vendê-los irá ajudá-lo a ganhar mais dinheiro.
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Ganhos Oriflame:
1 Multibónus

2. Ganhos/
Comissões
Quando convida outras pessoas
a tornarem-se Parceiros de
Marca e os ajuda a vender
e ganhar dinheiro, aumenta
também o seu potencial de
ganhos.
Poderá ganhar Comissões
até 13,5% nas suas Vendas
Pessoais e Vendas da sua Rede.

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.
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.
Performance Discount

CAPÍTU LO 2: COMO GAN HAR COM A ORI FL A ME
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1º Passo:
Chefe de Grupo

Veja crescer
os seus
ganhos com
as Comissões
Os três exemplos nas próximas
páginas mostram como pode
ganhar Comissões sobre as suas
próprias vendas e sobre as vendas
da sua Rede.

Inicie 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. Atinja 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!
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.

CAPÍTU LO 2: COMO GAN HAR COM A ORI FL A ME

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.

3

2 Percentagem sobre as suas vendas

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%

Total do seu Grupo Central = 1.150 VP
*Comissão + Desconto
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Ganhe €508*
Exemplo 2: Chefe de Distrital
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.

1 Venda Pessoal de 150 VP.
2 Percentagem sobre as suas vendas

10,5%

(6% + 4,5%)

13,5%

(9% + 4,5%)

1 150 VP

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

Parceiros de Marca
200 VP

13,5%

Parceiros de Marca
200 VP

(9% + 4,5%)

10,5%

(6% + 4,5%)

Grupo
1.000 VP

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

x5

Parceiros de Marca
200 VP

13,5%

(9% + 4,5%)

2

Grupo
1.000 VP

9%

(4,5% + 4,5)

500 VP

9%

(4,5% + 4,5)

200 VP

x5

300 VP

CAPÍTU LO 2: COMO GAN HAR COM A ORI FL A ME
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EXEMPLO 3:

Ganhe €1.508*
Exemplo 3: Gold Director
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
abaixo:

1 Venda pessoal de 150 VP.
13,5%

2 Percentagem sobre as suas vendas

(9% + 4,5%)

13,5%

(9% + 4,5%)

13,5%

(9% + 4,5%)

1 150 VP

12%

(6% + 6%)

2

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

10,5%

(6% + 4,5%)

10,5%

Parceiros de Marca
200 VP
Parceiros de Marca
300 VP
Parceiros de Marca
500 VP
Distrital
3.000 VP

Grupo
1.000 VP

12%

Distrital
4.000 VP

Total da sua Rede Central = 14.150 VP
*Comissão + Desconto

300 VP
9%

(4,5% + 4,5)

200 VP

200 VP

9%

(4,5% + 4,5)

300 VP
6%
Grupo
1.000 VP

Grupo
1.000 VP

(6% + 4,5%)

(6% + 6%)

9%

(4,5% + 4,5)

6%
Grupo
1.000 VP

Grupo
1.000 VP
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Aumente os seus ganhos,
desenvolvendo novos Chefes
Ao qualificar-se a uma nova categoria, 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
vezes sem conta! (Grupo/Distrito/Gold/Grupo-Mãe)2
Veja a tabela abaixo, e saiba mais sobre bónus nos
próximos capítulos.

3. Bónus
Os Bónus são recompensas em
dinheiro pelo trabalho que faz ao
apoiar, formar e desenvolver Chefes.
Os Chefes podem também receber
Bónus em Produto de acordo
com a sua categoria e faturação
no Grupo Central.

Bónus Carreira
Categoria

Grupo1

Grupo-Mãe2

Chefe de Grupo

€100

€100

Chefe de Grupo Sénior

€100

€100

Chefe Distrital

€500

€500

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).

Bónus em Produtos Chefes
Categoria
Chefe de Grupo a Chefe
Distrital
Chefe de Distrital Sénior a
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

CAPÍTU LO 2: COMO GAN HAR COM A ORI FL A ME

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.

*Consultar Tabela quadro Resumo da página 108 à 111
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Ferramentas
para o
sucesso
As nossas ferramentas e programas
de formação são especialmente
desenvolvidos para o/a ajudar a
desenvolver os seus conhecimentos
e competências a fim de alcançar
o sucesso em cada passo da sua
carreira Oriflame.
Revemos e atualizamos
constantemente as ferramentas
existentes e criamos novas. Por isso,
é sempre fácil – e sem qualquer
custo – manter as suas competências
atualizadas e relevantes.
Veja nas páginas seguintes a lista
completa de ferramentas
e formações.

Venda de produtos
Existem muitas ferramentas para apoiar
as suas atividades de vendas, desde
guia de produtos e o catálogo online
à sua própria Loja Online (Exclusivo
Chefes).

CAPÍTU LO 2: COMO GAN HAR COM A ORI FL A ME

Gestão do
negócio
Temos ferramentas
especializadas que o/a
ajudam a planificar,
organizar e desenvolver o
seu negócio.

Recrutamento
As ferramentas Oriflame
permitem-lhe convidar e
inscrever novos Parceiros de
Marca de forma simples e
conveniente.
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E-learning

A nossa plataforma de e-learning
pode ajudá-lo/a a desenvolver-se mais
rapidamente, enquanto aprende onde e
quando quiser e lhe for conveniente.
Os cursos são curtos, interativos e acessíveis
nos dispositivos móveis – e abrangem um
vasto leque de áreas, desde trabalhar com
o cliente e tornar-se recrutador à criação
de conteúdo para redes sociais.

Academia Oriflame

A Academia Oriflame é o nosso Sistema
especialmente desenvolvido de módulos
de formação, baseados na experiência de
Líderes Oriflame de sucesso.
Esta inclui métodos e ferramentas para o/a
ajudar a desenvolver as suas competências
profissionais e alcançar novos níveis no
Plano de Sucesso.
Formação certificada pela DGERT.

CAPÍTU LO 2: COMO GAN HAR COM A ORI FL A ME

No bom caminho
A Oportunidade Oriflame é muito mais do que
apenas o seu trabalho e esforço – é também
divertir-se enquanto o faz.
Ao alcançar novos títulos, terá a oportunidade
de conhecer pessoas novas em emocionantes
eventos e conferências Oriflame, obter reconhecimento,
e qualificar-se, inclusive, para viagens internacionais.
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“Iniciei a minha carreira
de líder Oriflame para
ganhar um rendimento
extra, ganho neste
momento e em part-time
acima do salário mínimo
nacional.”

“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

Verónica Leite
Distrital Sénior

Qual a melhor
parte de ser
Chefe?

“Acredito no trabalho em
equipa e no contributo
que cada um pode dar.
Ser chefe é juntar o melhor
de todos e construir uma
segunda família.”
Andreia Carrilho
Chefe Distrital Sénior

“Ser Chefe Oriflame
é acreditar que os nossos
sonhos são possíveis
de serem realizados!”
Ana Rodrigues
Chefe Distrital
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CAPÍTULO 3

Clube Chefe
Recrute Parceiros de Marca e construa o seu negócio
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Títulos no
Clube Chefe

Chefe de Grupo

Chefe de Grupo Sénior

Requisitos de qualificação:
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.

Requisitos de qualificação:
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.

Benefícios:
- Bónus Carreira €100
- 30% Desconto imediato
- Acesso a eventos/formação exclusiva

Benefícios:
- Bónus Carreira €100
- 30% Desconto imediato
- Acesso a eventos/formação exclusiva

CAPÍTU LO 3: CH EFE ORI FL A ME
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Apoie os seus Parceiros de Marca
e alcancem, juntos, o sucesso
O nível de Chefe é um passo importante
na sua carreira Oriflame, uma vez que
passa de um trabalho essencialmente
individual a recrutar outras pessoas e
ajudá-las a alcançarem os seus objetivos
e sonhos.
Você ajuda os seus novos Parceiros de Marca a começarem,
dá--lhes formação e apoia-os no seu trabalho, e inspira-os
a alcançarem objetivos mais elevados. Mas é importante
liderar dando o exemplo, continuando você próprio/a a ser
ativo/a – a vender e a recrutar novos Parceiros de Marca. O
seu objetivo é que os seus Parceiros de Marca repliquem tudo
o que faz, desde vender a fazer prospeção e recrutamento,
porque ao serem bem-sucedidos, também você o será.
Lembre-se sempre que o seu Recrutador e Diretor estão
disponíveis para o/a apoiar no seu papel enquanto Chefe
Oriflame, tal como todos os funcionários da Oriflame.

Benefícios de ser um Chefe
Existem muitos benefícios em ser um Chefe Oriflame. Para
além de aumentar o seu potencial de ganhos, poderá
conhecer colegas na comunidade de beleza Oriflame,
assistir a formações para adquirir novas competências
profissionais – e receber todo o apoio de que necessita para
continuar a ser bem-sucedido/a e a alcançar resultados
ainda melhores.
O que pode esperar:

–– Ser reconhecido/a em palco para celebrar o seu novo título e
receber um diploma.
–– Ser elegível para participar em programas de formação
profissionais, tais como a Academia de Liderança, programas
desenvolvidos para o/a ajudar a aprofundar os seus
conhecimentos do negócio e avançar como empreendedor/a e
Chefe.
–– Também se poderá qualificar para participar em Eventos de
Chefes e Viagens de Incentivo Oriflame, entre outros programas
de incentivo disponíveis.

Chefe Distrital

Chefe Distrital Sénior

Requisitos de qualificação:
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.

Requisitos de qualificação:
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.

Benefícios:
- Bónus Carreira €500
- 30% Desconto imediato
- Acesso a eventos/formação exclusiva

Benefícios:
- Bónus Carreira €700
- 30% Desconto imediato
- Acesso a eventos/formação exclusiva
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Exemplo 1

Ganhos
enquanto chefe
Quando chega a Chefe Oriflame, os seus ganhos
já não dependem unicamente do seu Desconto
Imediato que recebe das suas Vendas Pessoais.
Agora, pode começar por ganhar Comissões que podem ir até
13,5%, de acordo com as vendas do seus Parceiros de Marca
e Chefes.
É importante saber que a estrutura da sua Rede irá influenciar
as suas Comissões. Para maximizar as suas Comissões,
construa uma Rede eficiente.

Exemplo 2

Uma Rede Eficiente
O que é importante
Equilibrar a divisão de grupos em horizontal e vertical, para
rendimentos mais elevados eficazes e duradouros.
No Exemplo 1 é uma Rede eficiente e no Exemplo 2 é uma Rede
menos eficiente, pois a maioria dos seus Parceiros de Marca e
Chefes são indiretos.

CAPÍTU LO 3: CH EFE ORI FL A ME

Três atividades-chave
para Chefes de sucesso

1

Fazer prospeção e recrutamento

2

Fazer acompanhamento e ativação

3

Formar e liderar um Equipa Base

Saiba mais sobre
estas atividades nas
próximas páginas
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1 Fazer prospeção e

ATIVIDADES-CHAVE PARA CHEFES DE SUCESSO

recrutamento

Desenvolver boas competências de prospeção e recrutamento é essencial
para o sucesso e irá ajudá-lo/a a desenvolver o seu negócio.

Aumente a sua Lista de Nomes e peça
aos novos Parceiros de Marca que
criem as suas próprias listas durante
a Formação Início Perfeito. Diga aos
Parceiros de Marca para começarem
pelos contactos de telemóvel, redes
sociais e recomendações de amigos – e
diga-lhe para se questionarem, “Quem é
que conheço que gostaria de ver os novos
produtos Oriflame e saber mais sobre as
excelentes oportunidades de ganhos?”

CAPÍTU LO 3: CH EFE ORI FL A ME

Fale com um mínimo de três pessoas novas,
todos os dias. Quantas mais, melhor, mas
nunca menos de três. Fale--lhes sobre a
Oriflame, os produtos e a Oportunidade.
Faça destes três contactos diários um
objetivo em toda a sua rede, treinando
os seus Parceiros de Marca a fazerem o
mesmo. Lembre-se – você é o exemplo a
seguir, e se você fizer prospeção todos os
dias, os seus Parceiros de Marca também
o farão.

Dica para apresentar a
Oportunidade Oriflame e reforçar a
sua Equipa Base
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Organize Apresentações da Oportunidade
Oriflame (AOO) 2–3 vezes por semana. É
importante realizá-las regularmente para
que os seus Parceiros de Marca saibam
quando e onde trazer os seus potenciais
Parceiros de Marca. Faça a formação Início
Perfeito aos novos Parceiros de Marca.
Ative os novos inscritos, incentivando-os a
colocarem as suas primeiras encomendas e
assegure-se que os convida para a próxima
reunião ou sessão de formação.
Envolva a sua Equipa Base nas Apresentações da Oportunidade Oriflame.
Poderá convidar alguns dos seus Parceiros de Marca a participar na
apresentação ou a preparar as exposições dos produtos. Esta é uma
excelente forma de partilhar os seus conhecimentos e treinar a sua Equipa
Base a realizar as suas próprias Apresentações da Oportunidade Oriflame.

40

CAPÍTU LO 3: CH EFE ORI FL A ME

2 Dar seguimento e ativar
ATIVIDADES-CHAVE PARA CHEFES DE SUCESSO

É importante que os seus Parceiros de Marca estejam ativos e coloquem
encomendas todos os Catálogos.

Mantenha-se em contacto com os seus
Parceiros de Marca – pergunte-lhes sobre
as suas vendas e recrutamento. Mencione
novos produtos e promoções, e convideos para eventos e sessões de formação.
Contacte os Parceiros de Marca que
não tenham colocado encomendas no
Catálogo anterior, perceba por que
motivo não têm tido atividade. Informe-os sobre as promoções e programas de
incentivo e convide-os a juntarem-se ao
seu grupo nas redes sociais.

Promova módulos de e-learning que irão
ajudar os seus Parceiros de Marca a
desenvolverem as suas competências de
vendas e recrutamento.
Crie grupos nas redes sociais. Use-os
para reconhecer as conquistas dos
seus Parceiros de Marca, tais como:
parabéns pela sua primeira encomenda,
recrutamento e conquista de novos
títulos. Também poderá partilhar histórias
de sucesso para manter a motivação, e
postar informações interessantes sobre
os produtos e promoções. Considere
criar grupos também para os clientes.
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3 Formar e liderar

ATIVIDADES-CHAVE PARA CHEFES DE SUCESSO

uma Equipa Base
Uma Equipa Base consiste de um mínimo de cinco Parceiros de Marca que
tenham tomado a decisão de ir para além da oportunidade de ganhos
através da venda, e pretendam tornar-se Líderes.

O trabalho de equipa faz com que o trabalho seja mais
divertido e eficaz e a experiência tem-nos mostrado que
usar o conceito de Equipa Base para desenvolver Líderes
ajuda-o/a a crescer mais rapidamente.
Para formar a sua Equipa Base, explique os seus planos
aos seus Parceiros de Marca e convide todos os que
estiverem interessados em crescer a fazerem parte da
sua Equipa Base. Explique os benefícios de trabalharem
e desenvolverem-se juntos, tais como fazer prospeção
e recrutamento em conjunto, participar em formações,
participar e/ou organizar eventos, Workshops e, não menos
importante, apoiarem-se mutuamente e ajudarem-se uns aos
outros para alcançar objetivos individuais.
É importante saber que os membros da sua Equipa Base
podem vir de qualquer nível do seu Grupo Pessoal, não só
de inscrições diretas. A motivação e compromisso devem
ser os únicos critérios.

Cada Equipa Base decide as suas próprias regras e
responsabilidades. Cabe a si discutir e defini-las em
conjunto com os restantes membros, numa reunião com a
Equipa Base, e deve assegurar-se que todos os membros
concordam com as mesmas. O objetivo é deixar claras as
atividades e responsabilidades, e assegurar-se que todos
trabalham em conjunto para o mesmo objetivo continuando
a crescer e alcançar o sucesso.
Lembre-se sempre de liderar dando o exemplo e de
realizar as atividades que estabeleceu com a sua Equipa
Base. Isto irá preparar a sua Equipa Base a, eventualmente,
liderarem as suas próprias Equipas Base e replicar todas
as atividades essenciais que realizou enquanto Chefe.
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O que ter em conta ao liderar a sua Equipa Base:
Partilhar a sua visão, objetivos e
compromisso.
Formar a Equipa Base nas competências
essenciais para o crescimento do negócio,
tais como a prospeção, recrutamento, apoiar
/Formar os seus Parceiros de Marca
e realização de apresentações.
Realizar atividades de prospeção e
recrutamento em conjunto com os restantes
membros da Equipa Base, delegando tarefas
a cada membro.

Estabelecer, em conjunto, objetivos a
curto e longo prazo, e dar seguimento
aos resultados e progresso.
Reconhecer conquistas. Os membros
da sua Equipa Base fazem parte da
sua Equipa Base porque também eles
querem crescer e ter sucesso com
a Oriflame, e todas as conquistas
merecem ser celebradas!
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Assistir à Academia de
Liderança - Formação Certificada
Saiba como desenvolver o seu negócio e aperfeiçoar as suas competências
enquanto Chefe - Formação Liderança e Gestão de Equipas.
Funções e Responsabilidades de um Chefe

Desenvolver a Equipa Base

ACADEMIA DE LIDERANÇA

Funções e
Responsabilidades
de um Chefe

Métodos de Recrutamento

ACADEMIA DE LIDERANÇA

Desenvolver a
Equipa Base

Apresentação da Oportunidade Oriflame

ACADEMIA DE LIDERANÇA

ACADEMIA DE LIDERANÇA

Métodos de
Recrutamento

Apresentação
da Oportunidade
Oriflame

CAPÍTU LO 3: CH EFE ORI FL A ME

Avançar na
Carreira Oriflame
Continue a focar-se na sua Equipa Base e mostre-lhes os
benefícios de recrutar e construir as suas próprias equipas.
Quando a sua Equipa Base começar a ter as suas próprias
Equipas Base, a sua rede crescerá muito mais rapidamente e
você avançará no seu caminho para alcançar novos títulos.
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“Um bom líder é alguém
apaixonado pela equipa,
procurando conduzi-la
em direção a um objetivo
comum, onde todos
evoluem enquanto pessoas
e profissionais.
É alguém que inspira,
partilha e reconhece.”

“Ser um bom líder não
é só mostrar o caminho
do sucesso é também
acompanhar!”
Ana Neves
Double Diamond Director

Sandra Miranda
Diamond Director

O que é
para si um
bom Líder?

“Um bom líder é ser
cúmplice na realização
dos sonhos da equipa!
João Rêgo
Chefe Distrital Sénior

“Liderar é incentivar o
outro a superar-se e a
descobrir em si todo
o potencial que tem. É
inspirar com empatia e ser
um exemplo de trabalho,
resiliência e energia
positiva!”
Patricia Silva
Sapphire Director
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CAPÍTULO 4

Clube Director
Eleve o seu negócio a um novo patamar
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Título de Director
– um marco
importante
A conquista da categoria de Director é marcada por
um número de marcos importantes. Esta é a primeira
categoria que lhe permite ter um carro Oriflame e ser
convidado/a para Seminários de Diretores e conferências
internacionais. Tudo isto enquanto trabalha com outras
pessoas, inspirando-as a tornarem-se Líderes e motivando
a darem o seu melhor e a alcançarem objetivos mais
elevados.

Títulos do
Clube Director

Gold Director
Requisitos de qualificação:
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. 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.
Benefícios:
–– Bónus carreira de €1.000
–– Possibilidade de se qualificar para a Gold Conference
internacional
–– Carro da Frota Oriflame

Senior Gold Director
Requisitos de qualificação:
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.
Benefícios:
–– Bónus carreira de €2.000
–– Possibilidade de se qualificar para a Gold Conference
internacional
–– Carro da Frota Oriflame

CAPÍTU LO 4: CLU BE DI RECTOR

Sapphire Director
Requisitos de qualificação:
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.

Benefícios:
–– Bónus carreira de €3.500
–– Possibilidade de se qualificar para a Gold Conference internacional
–– Carro da Frota Oriflame
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CAPÍTU LO 4: CLU BE DI RECTOR

Os benefícios
de se tornar
Director
Como Diretor Oriflame, não só
começará a desfrutar de mais ganhos
com o desenvolvimento do seu negócio
como também terá a oportunidade de
viajar até destinos de sonho e receber
Bónus de Carreira.
O que pode esperar:
–– Ser reconhecido pelo título de Director.
–– Prémios em Dinheiro – de €1.000 a €3.500 – por cada novo
título alcançado no Clube Director.
–– Ganhos de mais 1,5% sobre Directores de 1º Nível.
–– A possibilidade de se qualificar para a Gold Conference
internacional.
–– Possibilidade de participar nas reuniões de Directores e
formações.
–– Possibilidade de participar em eventos e conferências
locais.
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Programa Carro Oriflame
Carro Oriflame
A partir da categoria de Gold Director, e tendo um mínimo de 200 parceiros de marca ativos passará a ter direito a participar
no programa de carro Oriflame e conduzir um fantástico Mercedes Classe A. Ao tornar-se Diamond, a sua viatura passará a ser
o Mercedes CLA, e ao tornar-se Executive Director poderá conduzir um fantástico Mercedes Classe C / GLC. Ao atingir o topo
de carreira, tornando-se President Director, poderá conduzir um Mercedes Classe E.

Mercedes Classe C / GLC

Mercedes CLA

(Coupé / Shooting Brake)

Mercedes Classe A

CAPÍTU LO 4: CLU BE DI RECTOR

Manutenção da Categoria:
–– 9.000 VP na Rede Central (ao 5º catálogo tem de fazer)
–– Um Novo Chefe de Grupo ao ano na Rede Central

Critérios Gerais

–– Faturação Pessoal de 90 VP por catálogo

Saiba mais sobre Comissões e Níveis de Ajustamento no Quadro Resumo
da página 108 à 111.
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Três atividades-chave
para Diretores de sucesso

1

Fazer prospeção e recrutamento

2

Ativar a sua rede

3

Desenvolver a sua Equipa Base
e Chefes

CAPÍTU LO 4: CLU BE DI RECTOR

1 Fazer prospeção

ATIVIDADES-CHAVE PARA DIRETORES DE SUCESSO

e recrutamento

O recrutamento é a essência do seu negócio e deve ser o seu principal
foco. Continue também você a recrutar novos Parceiros de Marca – e
realize atividades de prospeção e recrutamento juntamente com a sua
Equipa Base.

Atividades específicas:
Lembre-se de ser um exemplo a seguir
– promova o recrutamento como hábito
diário, dando o exemplo.

Contacte os seus Chefes para se
assegurar que estes replicam os
seus esforços, fazendo prospeção e
recrutamento regularmente com as suas
Equipas Base.

Trabalhe com a sua Equipa Base para
estabelecer objetivos de recrutamento
para cada Catálogo, discutir planos de
ações de recrutamento e apoiar as suas
sessões de recrutamento.
Lembre os Recrutadores e Líderes de
fazer a formação Início Perfeito com os
seus novos Parceiros de Marca, após
cada sessão de recrutamento, e promova
o Programa de Boas-vindas e Multibónus.
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ATIVIDADES-CHAVE PARA DIRETORES DE SUCESSO

2 Ativar a sua rede

Eventos, reuniões e formações são formas importantes de manter os
Parceiros de Marca ativos e motivados, o que pode ter um grande impacto
no sucesso do seu negócio.
A maioria dos Parceiros de Marca juntam-se à Oriflame sem quaisquer
competências especiais ou conhecimento prévio por isso, identificar as
necessidades de formação dos seus Parceiros de Marca é crucial no seu
papel enquanto Director.
Realize estas atividades regularmente para o seu Grupo Pessoal:
Lançamento de Catálogo
Realize lançamentos de catálogo offline
ou online na última ou primeira semana do
Catálogo. Use-os para apresentar novos
produtos, campanhas, promoções especiais
e reconhecer os Parceiros de Marca pelas
suas conquistas.
Formações
Assegure-se que todos fazem as formações
de produto e negócio que necessitam para
progredir e ter sucesso na Oriflame.

Eventos de Beleza e Wellness
Organize eventos para os seus Parceiros
de Marca e os seus clientes, e use-os para
apresentar novos produtos, promover as
rotinas de beleza e Wellness, reconhecer
clientes e Parceiros de Marca fiéis.
Grupos em redes sociais direcionados para
públicos específicos
Crie grupos nas redes sociais para partilhar
informações especificamente relevantes para
os diferentes grupos de Parceiros de Marca.
Um exemplo é um grupo “Como Começar”
para os novos Parceiros de Marca.

CAPÍTU LO 4: CLU BE DI RECTOR

Dica – Envolva os seus Chefes
em todos os seus eventos…

…esta é uma excelente oportunidade para eles praticarem
as suas competências e “aprender fazendo”. Discutam
o plano de ação do evento e delegue tarefas tais como
organizar a receção, preparar a lista de reconhecimentos e
ofertas, participar na apresentação de novos produtos ou
Oportunidade Oriflame, dando os seus testemunhos ou fazer
uma parte da formação.
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CAPÍTU LO 4: CLU BE DI RECTOR

ATIVIDADES-CHAVE PARA DIRETORES DE SUCESSO

3 Desenvolver a sua Equipa
Base e Chefes

Continue a aumentar a sua Equipa Base, trazendo novos Parceiros de
Marca nos quais veja potencial de crescimento. Já sabe como formar e
liderar uma Equipa Base – agora o seu papel é ser um Líder de Chefes e
desenvolver novos Diretores.

Atividades específicas:
Mantenha os seus Chefes motivados e
focados no crescimento contínuo, e treine-os
a realizar as tarefas inerentes ao seu papel
de Chefe. Incentive-os a fazer formações
especiais para Chefes – e a organizar
formações offline e online regularmente
para os Chefes na sua rede.
Apoie os seus Chefes, estando presente nos
seus encontros de recrutamento e eventos
para partilhar a sua história de sucesso,
bem como a história da empresa e dos
produtos.

Organize Sessões semanais de
Planeamento de Negócio com os seus
Chefes. Use estas sessões para definirem,
em conjunto, objetivos a longo e curto
prazo, discutir planos de ação para
alcançá-los, acompanhar os resultados,
reconhecer conquistas e partilhar as
melhores práticas.
Mantenha o contacto regular com os seus
Chefes – acompanhe o seu progresso,
dê-lhes feedback e continue a treinar as
suas competências essenciais.
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Assista à Academia de Liderança
- Formação certificada
Saiba mais sobre o papel e responsabilidades de Chefe Distrital a Director.
Alto Desempenho
ACADEMIA DE LIDERANÇA

ACADEMIA DE LIDERANÇA

Manter a Rede
Ativa

Plano de sucesso
Oriflame

ACADEMIA DE LIDERANÇA

ACADEMIA DE LIDERANÇA

Papel e
Responsabilidade
de um Diretor

Desenvolvimento
de Liderança

ACADEMIA DE LIDERANÇA

ACADEMIA DE LIDERANÇA

Formação para
Formadores

Isto é a
Oriflame

CAPÍTU LO 4: CLU BE DI RECTOR

Aceite o desafio
Começou uma carreira emocionante
com a Oriflame e agora está a caminho
do seu próximo grande desafio – Clube
Diamond, onde o/a esperam Bónus Carreira
mais elevados, bem como conferências
internacionais exclusivas.
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“A minha 1ª Diamond
Conference, foi em Africa
do Sul “Sun City” onde tive
a noção da grandiosidade
da Oriflame. Foi muito
emocionante o contacto
com os lideres do mundo,
cada um com a sua
realidade, mas objetivos
comuns.”

“Em 2015, Singapura foi
a Diamond Conference
que mais me impactou.
Vou recordar para sempre
as pessoas que conheci
e a diversidade cultural
que vivi.”
Alice Batista
Gold Executive Director

Manuela Machado
Double Diamond Director

Qual a sua
memória
preferida de
uma Diamond
Conference?
“Uma Conferência Oriflame
é sempre Única, em lugares
Únicos, com vivências Únicas,
e irrepetíveis. Quando
ganhamos, fica tatuada na
nossa memória! Fica sempre
a vontade de participar na
próxima viagem!”
Renato Carvalho
Senior Diamond Director

“Tokyo em 2018 foi inesquecível!
O destino, as experiências, o
povo…tudo! Mas o ponto alto foi
ser Reconhecida como Double
Diamond Director e ser a única
portuguesa a subir ao palco,
juntamente com o meu grande
apoio, o meu madido! Foi uma
sensação indescritível!”
Margarida Sancho
Executive Director
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CAPÍTULO 5

Clube Diamond
Seja um exemplo
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Lidere,
inspirando
Alcançar o Clube Diamond faz de si
um/a Líder Oriflame bem-sucedido/a – e
coloca-o/a na posição especial de Líder
dos Líderes.
Isto significa que desenvolveu no mínimo um Director,
e provavelmente até mais. Agora é uma boa altura
para aumentar estas conquistas através da partilha de
conhecimentos, competências e melhores práticas para
formar e motivar toda a sua rede.
Existem muitas recompensas pelos seus esforços como
Diamond Director, incluindo Bónus Carreira mais elevados e
a possibilidade de se qualificar para viagens internacionais,
duas vezes por ano.

Ganhos no Clube Diamond
Como Diamond Director, poderá ganhar o Desconto Imediato,
Comissões, Bónus e Bónus carreira.

Diamond Director
Requisitos de qualificação:
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.

Títulos no Clube
Diamond

Benefícios:
–– Bónus Carreira de €5.000
–– Carro da Frota Oriflame
–– Acesso à Diamond Conference

CAPÍTU LO 5: CLU BE DIA MON D

Senior Diamond Director

Double Diamond Director

Requisitos de qualificação:
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.

Requisitos de qualificação:
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.

Benefícios:
–– Bónus Carreira de €7.500
–– Carro da Frota Oriflame
–– Acesso à Diamond Conference

Benefícios:
–– Bónus Carreira de €10.000
–– Carro da Frota Oriflame
–– Acesso à Diamond Conference
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CAPÍTU LO 5: CLU BE DIA MON D

Os Benefícios
de ser Diamond
Director
Não só se qualifica para Bónus Carreira mais elevados,
como, enquanto Diamond Director, também se pode
qualificar para a Gold Conference e a Diamond Conference
internacionais, todos os anos. A Diamond Conference
destina-se aos Líderes Oriflame mais bem-sucedidos,
em destinos exclusivos. Ambas as conferências dão-lhe
a oportunidade de partilhar experiências com colegas
nos mais elevados títulos, participar em master classes,
experienciar programas, eventos e atrações únicas e
celebrar as suas novas conquistas em jantares de gala
exclusivos

O que pode esperar:
–– Ser reconhecido/a pela nova categoria
–– Bónus Carreira de €5.000 a €10.000 por alcançar cada
novo título no Clube Diamond
–– Qualificar-se para participar na Diamond Conference
internacional e a possibilidade de se qualificar para dois
lugares, para que o/a seu/sua cônjuge ou companheiro/a
possa ir consigo gratuitamente
–– Qualificar-se para participar na Gold Conference
internacional
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Três atividades-chave
para Diamond
Directors de sucesso

1

Recrutar, ativar e desenvolver
novos Líderes

2

Liderar Líderes

3

Ser um exemplo para toda
a sua rede

CAPÍTU LO 5: CLU BE DIA MON D

1 Recrutar, ativar e

ATIVIDADES-CHAVE PARA DIAMOND DIRECTORS DE SUCESSO

desenvolver novos Líderes
Para desenvolver e reforçar o seu negócio, é importante que continue a
fazer prospeção e a recrutar novos Parceiros de Marca para o seu Grupo
Pessoal bem como desenvolver novos Líderes – tal como tem feito.

Realize regularmente sessões de
recrutamento para trazer novos Parceiros
de Marca para a sua rede.
Ative toda a sua rede através de reuniões
para apresentar novidades da empresa,
fazer formações e manter os Parceiros de
Marca atualizados nos seus canais de
comunicação.
Continue a desenvolver novos Líderes,
organizando formações, definindo
objetivos, acompanhando o seu progresso
e reconhecendo as suas conquistas.

69

70

ATIVIDADES-CHAVE PARA DIAMOND DIRECTORS DE SUCESSO

2 Liderar Líderes

Como Diamond Director,não só deve focar-se em apoiar os
Parceiros de Marca do seu Grupo Pessoal, como também
apoiar os Líderes de toda a sua rede – e ajudar os Directors
a serem bem-sucedidos e a alcançarem novos títulos.

Planeie e execute eventos para toda a sua
rede, tais como:
– Eventos onde apresentem novidades da
empresa, promoções, apps, bem como
conferências e seminários.
– Eventos e atividades divertidos e
motivacionais, que criem um sentimento de
pertença.
Lembre-se sempre de reconhecer os
Parceiros de Marca pelas suas conquistas
nestas ocasiões.

Planeie e execute formações de produto
e negócio para toda a sua rede.
Apoie e continue a desenvolver
Líderes na sua rede – organize Sessões
de Planeamento de Negócio (BPS)
regularmente, dê formação a Diretores e
acompanhe o seu progresso. Assegure-se que definiram objetivos a curto e
longo prazo e que têm as competências
e conhecimento de que necessitam para
alcançá-los.

CAPÍTU LO 5: CLU BE DIA MON D

ATIVIDADES-CHAVE PARA DIAMOND DIRECTORS DE SUCESSO

3 Ser um exemplo para toda
a sua rede

Alcançou um nível de liderança que o/a torna um exemplo a seguir. Poderá
alcançar um grande sucesso ao partilhar os seus conhecimentos, a fim de
desenvolver e motivar toda a sua rede, e ao motivar outros a alcançar o
sucesso.

Você é o exemplo a seguir para os seus
Líderes. Continue a fazer todas as coisas
que fazem de si um Líder de sucesso para
que os seus Líderes vejam e façam o
mesmo.
Seja um/a ambaixador/a Oriflame, e dê
formação à sua rede quanto à cultura,
valores e história da Oriflame.
Inspire e motive outros e mostre-lhes o
que é o sucesso – para que tenham uma
imagem realista e saibam para o que
estão a trabalhar.
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CAPÍTU LO 5: CLU BE DIA MON D

Ambicione
ainda mais
Continue a desenvolver o seu negócio para
chegar mais além e juntar-se ao Clube
Executivo, na qual será elegível para viagens
em conferências internacionais, três vezes por
ano, Bónus Carreira mais elevados
e reconhecimento internacional.
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“O Plano de Sucesso
agigantou-se
surpreendendo com o
degrau de Executive Diretor,
desde então, a carreira
ORIFLAME não tem limites
para o meu SONHO porque
o SUCESSO está dentro de
cada um de nós”

“Em 2009 subi dois títulos
de Executive seguidos e
foi uma surpresa conseguir
comprar um apartamento
com o dinheiro do
bónus. A forma como
fui reconhecida na
conferência internacional
foi um sonho incrível.”

Cândida Teixeira
Sapphire Executive Director

Amélia Gameiro
Executive Director

O que o/a
surpreendeu
mais ao chegar
a Executive?
“O reconhecimento que recebi
da minha equipa (Dream Team) e
do nosso querido fundador Jonas
af Jochnick, ao conhecer-me
pessoalmente recomendou ao
seu filho Alex para ter uma reunião
comigo na Executive Conference.
Tive o privilégio de almoçar com
ele. 2 reconhecimentos que nunca
esquecerei.”
Elisabete Silva
Sapphire Executive Director

“Ao chegar a Executive
senti que toda a minha
persistência e sistemática
faziam sentido, assim
como a Oportunidade
que dei a mim própria e
a toda a minha equipa.
Obrigada Oriflame.”
Vanda Félix
Exectutive Director
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CAPÍTULO 6

Clube Executivo
Faça a diferença
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Títulos e qualificações
no Clube Executivo

Executive Director

Gold Executive Director

Requisitos de qualificação:
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.

Requisitos de qualificação:
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.

Benefícios:
–– Bónus Carreira de €25.000
–– Carro da Frota Oriflame
–– Convite Exclusivo para a Convenção Anual
–– Acesso à Executive Conference

Benefícios:
–– Bónus Carreira de €35.000
–– Carro da Frota Oriflame
–– Convite Exclusivo para a Convenção Anual
–– Acesso à Executive Conference

CAPÍTU LO 6: CLU BE EXECUTIVO

Lidere Líderes e desenvolva
a sua rede
Estabeleceu um negócio de sucesso e
sabe o que uma carreira na Oriflame
pode significar para si e para a sua
família.

Ganhos no Clube Executivo
Como Executive Director, ganha o Desconto Imediato,
Comissões, Bónus e Bónus Carreira.

A Equipa Executive irá trazer-lhe ainda mais benefícios
– Bónus Carreira que totalizam €185.000, conferências
exclusivas em todo o mundo, pins e reconhecimento
internacional são apenas alguns deles.
Este nível de sucesso também faz de si um exemplo a
seguir não só para o seu Grupo Pessoal, como também
para todos os Parceiros de Marca e Líderes Oriflame em
toda a sua rede. E com o crescimento da sua rede, o seu
papel torna-se ainda mais importante você é o/a Líder
dos Líderes e um/a embaixador/a da Oriflame, da nossa
cultura, produtos e valores.

Sapphire Executive Director

Diamond Executive Director

Requisitos de qualificação:
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.

Requisitos de qualificação:
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.

Benefícios:
–– Bónus Carreira de €50.000
–– Carro da Frota Oriflame
–– Convite Exclusivo para a Convenção Anual
–– Acesso à Executive Conference

Benefícios:
–– Bónus Carreira de €75.000
–– Carro da Frota Oriflame
–– Convite Exclusivo para a Convenção Anual
–– Acesso à Executive Conference
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CAPÍTU LO 6: CLU BE EXECUTIVO

Os benefícios
de ser
Executive
Director
Para além de se qualificar para todos os Bónus Carreira,
a Equipa Executive permite-lhe qualificar-se para dois
bilhetes para as Executive e Diamond Conferences.

O que pode esperar:
–– Bónus Carreira – de €25.000 a €75.000 – por alcançar
cada novo título no Clube Executivo.
–– Possibilidade de se qualificar para dois bilhetes para a
Executive Conference anual, num destino internacional.
Executive Conferences no passado: Quioto, Gold
Coast, Omã, Banguecoque e Maurícias.
–– Qualifica-se para dois bilhetes para a Diamond
Conference anual, num destino internacional.
–– Qualifica-se para dois bilhetes para a Gold Conference
anual, num destino internacional.
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Três atividades-chave
para Executive Directors
de sucesso
Já tem experiência na realização das
atividades-chave para Diretores. Deve
agora concentrar-se em construir uma
rede maior e ajudar outros a desenvolver
competências de liderança e alcançar eles
próprios títulos mais elevados.

CAPÍTU LO 6: CLU BE EXECUTIVO

1

Recrutar, ativar e desenvolver novos
Líderes no seu Grupo Pessoal
Realize sessões de recrutamento
regularmente e traga novos Parceiros de
Marca.
Ative toda a sua rede através da realização
de reuniões onde apresente as novidades da
empresa, realize formações e mantenha-se
atualizado nos seus canais de comunicação.

2

3

Continue a desenvolver novos
Líderes ao organizar formações,
definir objetivos, acompanhar o seu
progresso e reconhecê-los pelas suas
conquistas.

Liderar Líderes em toda a sua rede
Planeie e realize eventos para toda a
sua rede, tais como:
– Eventos onde apresente as novidades
da empresa, promoções, apps, bem
como conferências e seminários.
– Eventos e atividades divertidos e
motivacionais que criem um sentimento
de pertença.

Planeie e realize formações para toda
a sua rede.
Apoie e continue a desenvolver
Líderes na sua rede – organize
regularmente Sessões de Planeamento
de Negócio, dê formação aos seus
Diretores e acompanhe os seus
progressos.

Ser um exemplo e um/a embaixador/a
Dê o exemplo para que os Líderes o/a
sigam. Continue a fazer tudo o que o/a
ajudou a ser bem-sucedido/a e os seus
Líderes farão o mesmo.
Inspire e motive outros, e mostre-lhes o
que é o sucesso.

Seja um/a embaixador/a Oriflame,
e dê formação à sua rede quanto à
cultura, valores e história da Oriflame.
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CAPÍTU LO 6: CLU BE EXECUTIVO

Em direção
ao topo
Você tem todas as competências e experiência
de que necessita para chegar ao mais alto
nível do Plano de Sucesso Oriflame e ser um
dos Líderes Oriflame de topo. Mantenha-se
motivado/a e continue a colocar a mesma
paixão e empenho no seu negócio – os seus
maiores sonhos e conquistas estão ao seu
alcance.
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A oportunidade de fazer
parte do Conselho de
Liderança Global na Suécia
bem como conseguir passar
mais tempo com a nossa
família graças aos ganhos
flexíveis.”

“Como President, posso
desfrutar das regalias e
benefícios fantásticos nas
nossas Conferências.”
Vonita Bermana
President Director, Indonésia

Julieta Guzmán e Ramón Corral
Gold President Directors, México

O que mais o/a
entusiasma ao
ser President?

“Como Presidents, e
membros do Conselho
de Liderança Global,
gostamos de fazer parte
do sucesso da Oriflame.
Temos orgulho em
representar o nosso país
com as nossas conquistas.”
Nguyen Hai e Chau Hien
Senior President Directors, Vietname

“Ver o mundo com a
Oriflame e viajar para
destinos incríveis com a
minha família bem como
os reconhecimentos
que recebemos nas
Conferências.”
Özgül Cingil
Senior President Director, Turquia
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CAPÍTULO 7

Clube Presidente
Sucesso ao mais alto nível
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Títulos e
qualificações para o
Clube Presidente

President Director
Requisitos de qualificação:
Poderá adquirir a qualidade de President Director ao atingir vendas no valor de 1.000.000 V.P. (incluindo Gold Directors até
3º Nível) e ter no mínimo 12 Gold Directors 1º Nível.
Benefícios:
–– Bónus Carreira de €100.000
–– Carro da Frota Oriflame
–– Acesso à Gold, Diamond e Executive Conference
–– Convite exclusivo para a Convenção Anual

CAPÍTU LO 7: CLU BE PRESI DENTE

Liderança Global
Chegou ao topo do Plano de Sucesso
Oriflame.
Para além dos prémios que ganhou – também desenvolveu
Líderes e mudou a vida de milhares de pessoas ao longo do
seu percurso. Tudo isto faz de si um exemplo a seguir e uma
inspiração para Líderes Oriflame em todo o mundo,
tornando-se um embaixador Oriflame global.
Chegar ao Clube Presidente o/a posiciona entre os Líderes
de maior sucesso, e o seu conhecimento e experiência única
são importantes para a empresa. Os Presidentes colaboram
estreitamente com a direção da Oriflame, participam em
discussões sobre a estratégia da empresa e dão feedback
crucial aos seus executivos.

Ganhos no Clube Presidente
No Clube Presidente, pode ganhar dinheiro de todas as
formas – através do Desconto Imediato, Comissões e Bónus
Carreira.
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CAPÍTU LO 7: CLU BE PRESI DENTE

Benefícios de
estar no Clube
Presidente
Título na Equipa President qualificam-no/a a Bónus
Carreira de €100.000 .

O que pode esperar:
–– Bónus Carreira – €100.000
–– Qualifica-se para quatro bilhetes para a Diamond
e Executive Conference, num destino internacional.
Executive Conferences no passado: Quioto, Gold
Coast, Omã, Banguecoque e Maurícias.
–– Qualifica-se para dois bilhetes para a Gold Conference
anual, num destino internacional.
–– Carro da Frota Oriflame
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Três atividades chave
para President
Directors de sucesso

1

Desenvolver novos
Diamond Directors

2

Liderar Líderes

3

Ser um exemplo
e um embaixador

CAPÍTU LO 7: CLU BE PRESI DENTE

1 Desenvolver novos

ATIVIDADES CHAVE PARA PRESIDENT DIRECTORS DE SUCESSO

Diamond Directors
Para fortalecer a sua posição e continuar a crescer, deve focar-se
em apoiar e desenvolver novos Diamond Directors em qualquer nível
da sua rede.

Atividades específicas:
Promover o papel do Diamond
Director através da organização
de reuniões para futuros Diamond
Directors.
Realizar sessões de coaching para
futuros Diamond Directors para
mantê-los motivados e focados.
Inspirar, treinar, definir objetivos e
acompanhar os seus progressos.
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2 Liderar Líderes

ATIVIDADES-CHAVE PARA PRESIDENT DIRECTORS DE SUCESSO

Planeie e realize eventos para
toda a sua rede, tais como:

Planeie e realize formações para
toda a sua rede.

– Eventos em que apresente
novidades da empresa,
promoções, apps, conferências e
seminários.

Apoie e continue a desenvolver
Líderes na sua rede – organize
regularmente Sessões de
Planeamento de Negócio, treine
os Directors e acompanhe os seus
progressos.

– Eventos e atividades divertidas
e motivacionais que criem um
sentimento de pertença.

3 Ser um exemplo

ATIVIDADES-CHAVE PARA PRESIDENT DIRECTORS DE SUCESSO

e um embaixador
Como Líder de Topo, as suas
conquistas e sucesso inspiram muitas
pessoas. É um importante exemplo
e embaixador/a e poderá usar isso
para encorajar Líderes em todos os
níveis a crescer e a alcançar o seu
máximo potencial.

Dê o exemplo para que os Líderes o
sigam.
Inspire e motive outros e mostre-lhes
o que é o sucesso.
Seja um/a embaixador/a Oriflame,
e dê formação à sua rede quanto
à cultura, valores e história da
Oriflame.

CAPÍTU LO 7: CLU BE PRESI DENTE
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Conselho de Liderança Global 2019
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Conselho de Liderança Global 2019

O Conselho
de Liderança
Global
O Conselho de Liderança Global é um grupo exclusivo
do Top 15 Líderes independentes Oriflame de todo o
mundo Líderes que, através das suas competências e
empenho, alcançaram o topo na Oriflame.
O Conselho de Liderança Global muda todos os anos
e é composto pelos 15 Líderes com as maiores Redes no
mundo Oriflame.
Num dos mais importantes eventos do ano, o conselho
junta-se em Estocolmo para uma reunião com os
executivos da empresa e participar em workshops,
apresentações e debates importantes sobre a
estratégia e visão futura para a Oriflame. Além
disso, os membros também dão feedback crucial dos
seus mercados e desfrutam de espetáculos únicos e
atividades especiais.
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The Hall of
Fame
Todos os membros do Conselho de Liderança
Global são integrados no Oriflame Hall of
Fame com os Líderes de maior sucesso. São
reconhecidos em palco pela sua conquista e
comemorados com a adição do seu nome e
fotografia na parede dos Escritórios Globais
Oriflame em Estocolmo.
O Oriflame Hall of Fame é uma importante
fonte de inspiração para todos nós, Parceiros
de Marca e Líderes Oriflame, executivos e
funcionários da empresa.
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Biblioteca
Plano de Sucesso
Reunimos, nesta secção,
ferramentas úteis e resumos que o/a
ajudarão no seu trabalho.

As informações e exemplos apresentados são meramente exemplificativos. A Oriflame não dá quaisquer garantias
no que diz respeito a ganhos. Os resultados financeiros efetivos podem variar de Parceiro de Marca para Parceiro de
Marca e serão influenciados por fatores, tais como as competências do Parceiro de Marca, experiência no negócio,
capacidade individual, esforço e tempo investidos.
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Quatro maneiras de ganhar
com a Oriflame
INÍCIO PERFEITO

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
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

INICIAR RECRUTAMENTO

Ganhos/Comissões
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.
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.
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DESENVOLVER LÍDERES

CONQUISTAR NOVOS TÍTULOS

Bónus

Bónus Carreira

Bónus

Bónus Carreira

Categoria

Grupo-Mãe*

Categoria

Grupo

Chefe de Grupo

€100

Chefe de Grupo

€100

Chefe de Grupo Sénior

€100

Chefe de Grupo Sénior

€100
€500

Chefe Distrital

€500

Chefe Distrital

Chefe Distrital Sénior

€700

Chefe Distrital Sénior

€700

Gold Director

€2.000

Gold Director

€1.000

Senior Gold Director

€2.000

Sapphire Director

€3.500

Bónus em Produtos Chefes
Categoria
Chefe de Grupo a Chefe
Distrital
Chefe de Distrital Sénior a
President Director

VP no Grupo Central
1.500 VP
3.000 VP

Bónus

€140

Diamond Director

€5.000

Senior Diamond Director

€7.500

Double Diamond Director

€10.000

Executive Director

€25.000

Gold Executive Director

€35.000

Sapphire Executive Director

€50.000

Diamond Executive Director

€75.000

President Director

€100.000

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

* Grupo/Distrital/Gold
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Quadro resumo do Plano de Sucesso

NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO
Cada título é alcançado faturando o
nível de qualificação e, no catálogo
seguinte, o nível de Manutenção.

CHEFE DE

CHEFE DE GRUPO

CHEFE

CHEFE DISTRITAL

GRUPO

SÉNIOR

DISTRITAL

SÉNIOR

1.000 V.P.

1º
cat.

750 V.P.

2º
cat.

2.500 V.P.

1º
cat.

1.800 V.P.

2º
cat.

4.000 V.P.

1º
cat.

8.500 V.P.

1º
cat.

2.800 V.P.

2º
cat.

6.000 V.P.

2º
cat.

750 V.P.
		
		
(Grupo Central)

BÓNUS PARA O NOVO CHEFE
BÓNUS PARA O GRUPO-MÃE
PERÍODO DE MANUTENÇÃO

PERÍODO DE CONVALESCENÇA
DE COMISSÕES

1.800 V.P.

2.800 V.P.

(Rede) e		

6.000 V.P.
(Rede) e

750 V.P.		2.800 V.P.
(Grupo Central)

(Distrito Central)

(Distrito Central)

12.000 V.P.
9.000 V.P.

2º
cat.

		

€700

€1.000

€100

€100

€500

€700

€2.000

3 catálogos

3 catálogos
(ao 3º tem de fazer)

3 catálogos

3 catálogos

4 catálogos
(ao 4º tem de fazer)

4 catálogos

30%

30%

1º
cat.
2º
cat.

(com 1º Nível)

9.000 V.P.

(Rede Central)
(Rede Central)
1 Novo Ch. Grupo/Ano 1 Novo Ch. Grupo/Ano

€500

(ao 3º tem de fazer)

18.000 V.P.
13.500 V.P.

9.000 V.P.
13.500 V.P.
		(Com 1º Nível) e

€100

30%

1º
cat.

GOLD
DIRECTOR			

+			

€100

€2.000

4 catálogos

5 catálogos

5 catálogos

(ao 4º tem de fazer)

(ao 5º tem de fazer)

(ao 5º tem de fazer)

4 catálogos

5 catálogos

5 catálogos

8 catálogos

8 catálogos

30%

30%

PERÍODO DE CONVALESCENÇA
A NÍVEL DE TÍTULO
DESCONTO
SOBRE PEDIDO PESSOAL

SENIOR

4 Grupos Diretos

(com 5 Parceiros de
Marca ativos)

NÍVEIS DE MANUTENÇÃO

GOLD
DIRECTOR
		

30%

COMISSÕES
4,5% Comissão sobre Vendas Pessoais

4,5% Comissão sobre Vendas Pessoais

9% Comissão sobre Inscrições Diretas

9% Comissão sobre Inscrições Diretas

4,5% Comissão sobre Vendas
9% Comissão sobre Inscrições
4,5% Comissão sobre Parceiros de Marca

4,5% Comissão sobre Parceiros de Marca Indiretos

4,5% Comissão sobre Parceiros de Marca Indiretos

6% Comissão sobre Grupos Diretos

6% Comissão sobre Grupos Diretos

6% Comissão sobre Grupos

4,5% Comissão sobre Distrito Central

4,5% Comissão sobre Distrito

6% Comissão sobre Distritos Diretos

6% Comissão sobre Distritos
1,5% Comissão sobre Distritos
1% Comissão sobre Golds
0,5% Comissão sobre Golds
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SAPPHIRE

DIAMOND

DIRECTOR
DIRECTOR
			
24.000 V.P.
18.000 V.P.

SENIOR
DIAMOND
DIRECTOR

DOUBLE

EXECUTIVE

DIAMOND
DIRECTOR
DIRECTOR 		

GOLD

SAPPHIRE

DIAMOND

PRESIDENT

EXECUTIVE
DIRECTOR

EXECUTIVE
DIRECTOR

EXECUTIVE
DIRECTOR

DIRECTOR

1º
cat.

48.000 V.P.

72.000 V.P.

96.000 V.P.

210.000 V.P.

420.000 V.P.

600.000 V.P.

720.000 V.P.

1.000.000 V.P.

2º
cat.

(com 1º Nível)

(com 1º Nível)

(com 1º Nível)

(com 2º Nível)

(com 3º Nível)

(com 3º Nível)

(com 3º Nível)

(com 3º Nível)

+

+

+

+

+

+

+

			
(com 1º Nível)

1 Gold de 1º Nível 2 Gold de 1º Nível 3 Gold de 1º Nível 5 Gold de 1º Nível 7 Gold de 1º Nível

9 Gold de 1º Nível 11 Gold de 1º Nível 12 Gold de 1º Nível

18.000 V.P.

36.000 V.P.

54.000 V.P.

72.000 V.P.

157.500 V.P.

315.000 V.P.

450.000 V.P.

540.000 V.P.

750.000 V.P.

(Com 1º Nível) e

(Com 1º Nível) e

(Com 1º Nível) e

(Com 1º Nível) e

(Com 2º Nível) e

(Com 3º Nível) e

(Com 3º Nível) e

(Com 3º Nível) e

(Com 3º Nível) e

9.000 V.P.
(Rede Central)
1 Novo Ch. Grupo/Ano

9.000 V.P.
(Rede Central)
1 Novo Ch. Grupo/Ano

9.000 V.P.
(Rede Central)
1 Novo Ch. Grupo/Ano

9.000 V.P.
(Rede Central)
1 Novo Ch. Grupo/Ano

€3.500

€5.000

€7.500

€10.000

5 catálogos

5 catálogos

5 catálogos

5 catálogos

(ao 5º tem de fazer)

(ao 5º tem de fazer)

(ao 5º tem de fazer)

(ao 5º tem de fazer)

5 catálogos

5 catálogos

5 catálogos

5 catálogos

8 catálogos

8 catálogos

8 catálogos

8 catálogos

30%

30%

30%

30%

9.000 V.P.

9.000 V.P.

9.000 V.P.

9.000 V.P.

9.000 V.P.

(Rede Central)

(Rede Central + 5 Golds 1º Nível)

(Rede Central + 7 Golds 1º Nível)

(Rede Central + 7 Golds 1º Nível)

(Rede Central + 7 Golds 1º Nível)

€25.000

€35.000

€50.000

€75.000

€100.000

8 catálogos

8 catálogos

10 catálogos

10 catálogos

12 catálogos

(ao 8º tem de fazer)

(ao 10º tem de fazer)

(ao 10º tem de fazer)

(ao 12º tem de fazer)

8 catálogos

8 catálogos

10 catálogos

10 catálogos

12 catálogos

8 catálogos

8 catálogos

10 catálogos

10 catálogos

12 catálogos

30%

30%

30%

(ao 8º tem de fazer)

30%

4,5% Comissão sobre Vendas Pessoais

Pessoais

4,5% Comissão sobre Vendas Pessoais

Diretas

9% Comissão sobre Inscrições Diretas

9% Comissão sobre Inscrições Diretas

Indiretos

4,5% Comissão sobre Parceiros de Marca Indiretos

4,5% Comissão sobre Parceiros de Marca Indiretos

Diretos

6% Comissão sobre Grupos Diretos

6% Comissão sobre Grupos Diretos

Central

4,5% Comissão sobre Distrito Central

4,5% Comissão sobre Distrito Central

Diretos

6% Comissão sobre Distritos Diretos

6% Comissão sobre Distritos Diretos

2º Nível

1,5% Comissão sobre Distritos 2º Nível

1,5% Comissão sobre Distritos 2º Nível

1º Nível

1% Comissão sobre Golds 1º Nível

1% Comissão sobre Golds 1º Nível

0,5% Comissão sobre Golds 2º e 3º Nível

0,5% Comissão sobre Golds 2º e 3º Nível

2º e 3º Nível

30%
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Quadro resumo do Plano de Sucesso
CHEFE DE

CHEFE DE GRUPO

CHEFE

CHEFE DISTRITAL

GRUPO

SÉNIOR

DISTRITAL

SÉNIOR

GOLD

SENIOR

DIRECTOR
		

CARRO

CLASSE A

GOLD
DIRECTOR			
CLASSE A

mínimo 200 parceiros de marca

NÍVEIS DE AJUSTAMENTO
(BÓNUS VIATURA)
€140

€140

€140

€140

1.500 V.P.

1.500 V.P.

1.500 V.P.

3.000 V.P.

mínimo Grupo Central

mínimo Grupo Central

mínimo Grupo Central

mínimo Grupo Central

NÍVEIS DE AJUSTAMENTO (-50%)

Entre 500 V.P.
e 750 V.P.

Entre 500 V.P.
e 750 V.P.

Entre 2.000 V.P.
e 2.800 V.P.

Entre 2.000 V.P.
e 2.800 V.P.

NÍVEIS DE AJUSTAMENTO (-100%)

Abaixo de
500 V.P.

Abaixo de
500 V.P.

Abaixo de
2.000 V.P.

Abaixo de
2.000 V.P.

faturação pessoal
obrigatória de 90 V.P.

faturação pessoal
obrigatória de 90 V.P.

faturação pessoal
obrigatória de 90 V.P.

faturação pessoal
obrigatória de 90 V.P.

BÓNUS EM PRODUTO

€140

€140

3.000 V.P.
3.000 V.P.
mínimo Grupo Central mínimo Grupo Central

Vantagens de ser Chefe Oriflame:
- Tem 30 dias de Crédito
- Um desconto imediato de 30%
- Recebe Comissões
- Plano de Bónus

Observação: Para informação mais detalhada, consultar a página da respetiva categoria.

Entre 7.500 V.P. e 9.000 V.P.
Abaixo de 7.500 V.P.
faturação pessoal obrigatória de
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SAPPHIRE

DIAMOND

DIRECTOR
DIRECTOR
			
CLASSE A

MERCEDES CLA

SENIOR

DOUBLE

DIAMOND
DIRECTOR
MERCEDES CLA

EXECUTIVE

GOLD

SAPPHIRE

DIAMOND

PRESIDENT

DIAMOND
DIRECTOR
DIRECTOR 		

EXECUTIVE
DIRECTOR

EXECUTIVE
DIRECTOR

EXECUTIVE
DIRECTOR

DIRECTOR

CLASSE C / GLC

CLASSE C / GLC

CLASSE C / GLC

CLASSE C / GLC

CLASSE E

MERCEDES CLA

SUCCESS PL AN LI BR ARY
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Abaixo de 5.000 V.P.

€140

€140

3.000 V.P.
mínimo Grupo Central

3.000 V.P.
mínimo Grupo Central

90 V.P.

€140

€140

3.000 V.P.
3.000 V.P.
mínimo Grupo Central mínimo Grupo Central

€140

€140

€140

€140

€140

3.000 V.P.
mínimo Grupo Central

3.000 V.P.
mínimo Grupo Central

3.000 V.P.
mínimo Grupo Central

3.000 V.P.
mínimo Grupo Central

3.000 V.P.
mínimo Grupo Central

Entre 7.500 V.P. e 9.000 V.P.

Entre 7.500 V.P. e 9.000 V.P.

Abaixo de 7.500 V.P.

Abaixo de 7.500 V.P.

faturação pessoal obrigatória de 90 V.P.

faturação pessoal obrigatória de 90 V.P.
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Ferramentas Oriflame
Desenvolvemos ferramentas especializadas que o/a ajudam
a recomendar e vender produtos bem como a construir 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

16

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
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Academia Oriflame
A Academia Oriflame contém módulos de formação para o/a apoiar
e ajudar a alcançar o sucesso em cada passo da sua carreira com a
Oriflame.
Formação de negócio

1

Para Novos Parceiros de Marca
Formação Primeiros 90 Dias: Ganhe Dinheiro Hoje, explica
como pode começar a ganhar dinheiro ao recomendar e
vender produtos.
Construa o seu Negócio, explica como o recrutamento pode
aumentar os seus ganhos.

2

Para Chefes e Acima
As quatro sessões da Academia de Liderança 1, formação
certificada Liderança e Gestão de Equipas abordam os
aspectos nos quais se deve focar no seu papel enquanto
Chefe, desde prospeção e recrutamento de novos Parceiros
de Marca ao desenvolvimento de um Equipa Base e
realização da Apresentação da Oportunidade Oriflame.
Como Líder, uma das suas responsabilidades é dar
formação aos Chefes para que estes deem formação a
outros. A Academia de Liderança 2, formação certificada
Alto Desempenho tem quatro sessões e avalia o papel e
responsabilidades de um Diretor, bem como a importância de
manter a rede ativa.
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Formação de produto

4

SARPIO Express

5

O SARPIO é baseado nas melhores
práticas e uma metodologia de
trabalho específica da Oriflame para
o/a ajudar a desenvolver o seu negócio
offline e online, e alcançar os seus
objetivos. O SARPIO Express é uma
formação intensiva para o Equipa Base
e Chefes.

Academia de Beleza
Nestes módulos, irá aprender sobre
os produtos Oriflame, com um ênfase
nos produtos de cuidados do rosto. Irá
obter informações específicas sobre as
diferentes necessidades de cuidados
do rosto e como conduzir com sucesso
sessões de cuidados do rosto com os
seus clientes.

6

Academia Wellness
Estes módulos falam sobre os produtos
Wellness by Oriflame e como construir
um negócio em torno do portfólio de
produtos Wellness.

e-learning

7

e-learning
Poderá encontrar e-learnings sobre
muitos assuntos na sua Área Pessoal.
Alguns exemplos - como funciona a
Oportunidade de Negócio Oriflame,
desenvolver as suas competências de
vendas e recrutamento, e informação
sobre produto. Também poderá
saber mais sobre a Oriflame - o nosso
portfólio, cultura, valores e história.
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Manual de Normas

Código de Ética e Regras de Conduta*
É importante ler o Código de Ética (o “Código”) e as Regras de Conduta Oriflame (as Regras) abaixo, pois
constituem parte integrante dos termos do formulário de inscrição como Parceiro de Marca na Oriflame.
Um Parceiro de Marca deve cumprir o Código, as Regras, e quaisquer alterações que estas venham a
sofrer após publicação na newsletter ou comunicadas ao Parceiro de Marca por qualquer outro meio.
A Oriflame reserva-se o direito de excluir, em qualquer altura,
e com efeitos imediatos, qualquer Parceiro de Marca Oriflame
que tenha fornecido informações falsas no formulário de
inscrição ou que viole o Código ou as Regras. Parceiros de
Marca Oriflame excluídos perdem todos os direitos e privilégios
inerentes à sua inscrição como Parceiro de Marca, incluindo a
sua rede. O Código e as Regras existem para a sua proteção, a
*Código de Ética e Regras de Conduta em linha com a WFDSA.
Existem regras especificas face à legislação e política da empresa local.
Mais regras existentes dispostas online em oriflame.pt.

fim de assegurar que todos os Parceiros de Marca
Oriflame seguem os mesmos critérios. De acordo
com as normas éticas da Oriflame, os Parceiros de
Marca Oriflame têm de cumprir quaisquer requisitos
legais do país no qual desenvolve a sua atividade
Oriflame, mesmo que certas obrigações não sejam
mencionadas no Código ou nas Regras.
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O Código de Ética Oriflame
Como Parceiro de Marca Oriflame, aceito desenvolver o meu negócio Oriflame, de
acordo com os seguintes princípios
1

Irei respeitar e seguir as Regras expressas neste Manual de
Normas Oficial Oriflame e noutros documentos Oriflame.
Irei respeitar não só “o texto”, como também “o espírito” das
Regras.

5

Irei aceitar e cumprir as diferentes responsabilidades de um
Parceiro de Marca Oriflame (e as de Recrutador e Diretor (e
acima), quando alcançar esses níveis de responsabilidade),
conforme disposto na Documentação oficial Oriflame.

2

Irei aceitar como princípio, na orientação do meu negócio
como Parceiro de Marca Oriflame, tratar todas as pessoas
com a mesma honestidade com que gostaria de ser tratado.

6

Terei sempre presente a preservação dos mais elevados
valores de integridade, honestidade e responsabilidade.

3

Irei apresentar os produtos Oriflame e as oportunidades de
ganhos Oriflame, formações relacionadas com as mesmas e
outras oportunidades e benefícios oferecidos pela Oriflame
aos meus clientes e Parceiros de Marca, de forma honesta
e verdadeira. Seja de forma verbal ou por escrito, irei
apenas fazer as afirmações relacionadas com o produto,
ganhos e outras oportunidades que sejam mencionadas na
documentação oficial Oriflame (incluindo o Apêndice 1).

7

Não irei utilizar, em circunstância alguma, a rede Oriflame
para negociar outros produtos ou serviços para além dos
que tenham sido aprovados pela Oriflame. Irei respeitar o
método de distribuição direta ao consumidor e, portanto,
não irei vender os produtos Oriflame através de qualquer
outra forma de comércio ou de qualquer outra natureza.

8

Irei respeitar a legislação e regulamentação portuguesa.

9

Compreendo que o cumprimento deste Código e Regras é
uma condição para a minha inscrição na Oriflame.

4

Irei ser atencioso e célere a recolher e a entregar as
encomendas dos meus clientes, assim como a resolver
qualquer situação de reclamação. Irei seguir os
procedimentos descritos na documentação oficial Oriflame
para a substituição de produtos.
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1. Definições

Manual de Normas

Regras de
Conduta
Oriflame

A.

“Parceiro de Marca Oriflame” inclui, para fins do
presente documento, qualquer Parceiro de Marca
Oriflame, independentemente do seu título ou categoria
(incluindo Chefes de Grupo, Diretores e acima).

B.

“A Minha Loja Online” refere-se a um site concebido,
publicado e mantido pela Oriflame para benefício
de um Parceiro de Marca Oriflame em determinados
mercados.

C.

“Oriflame”, neste documento, refere-se à entidade
Oriflame local na qual se inscreveu com o Formulário
de Inscrição como Parceiro de Marca.

D.

“Linha de Recrutamento” deve incluir o Parceiro de
Marca Oriflame, a pessoa que o recrutou (Sponsor),
títulos hierárquicos seguintes até terminar na
Oriflame.

E.

“Grupo Pessoal” inclui todos os Parceiros de Marca
Oriflame recrutados direta e indiretamente por
um Parceiro de Marca Oriflame, não incluindo, no
entanto, os Chefes Diretos e suas redes.

F.

“Rede” refere-se à rede toda, incluindo todos os
Parceiros de Marca Oriflame, Chefes e suas sub-regiões.

G.

“Documentação Oriflame” inclui o Plano de Sucesso Edição Chefes (que contém este Manual de Normas),
os Catálogos de Produtos, a Newsletter e qualquer
outra informação impressa ou publicada no site
oficial da Oriflame.

H.

“Sponsor” é a pessoa que inscreve uma nova pessoa
na Oriflame.
As palavras que iniciam com letra maiúscula, e que
não se encontram nesta secção de Definições, têm
o mesmo significado que têm em secções anteriores
do Plano de Sucesso – Edição Chefes.
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2. Inscrição
2.1 Para se tornar um Parceiro de Marca Oriflame, o candidato deve,
regra geral, ser inscrito por um Parceiro de Marca Oriflame já
existente. Em certas circunstâncias, a Oriflame pode atribuir
um potencial Parceiro de Marca a qualquer rede.

2.9 A inscrição pode ser renovada através do pagamento de uma taxa
de subscrição anual incluída na primeira fatura após aniversário
da inscrição. O valor da taxa de subscrição anual será sempre
comunicada pela Oriflame.

2.2 Uma pessoa pode ter apenas uma inscrição na Oriflame, seja
direta ou indiretamente. A inscrição indireta é uma inscrição
através de, por ex., a detenção de ações numa empresa
registada como Parceiro de Marca Oriflame.

2.10 Se o cônjuge de um Parceiro de Marca Oriflame pretende tornarse Parceiro de Marca Oriflame, ambos poderão inscrever-se
em conjunto, sob a mesma inscrição (sob a forma de sociedade
limitada ou sociedade), ou, se em separado, abaixo da esposa ou
esposo que se tornou Parceiro de Marca Oriflame primeiro. Se o
cônjuge se inscrever separadamente, qualquer bónus em dinheiro
obtido pelo cônjuge será deduzido de qualquer bónus em dinheiro
mais elevado obtido pelo cônjuge que se inscreveu primeiro – se
esse bónus em dinheiro é um resultado do término da inscrição do
cônjuge que se inscreveu em segundo lugar.

2.3 A Oriflame reserva-se o direito de recusar qualquer inscrição.
2.4 Para ser Parceiro de Marca Oriflame, o candidato deverá
ser maior de idade. A Oriflame pode, a seu exclusivo
critério, aprovar outros candidatos, desde que maiores
de 16 anos, mediante autorização por escrito do(s) seu(s)
encarregado(s) de educação.
2.5 A qualidade de Parceiro de Marca pode ser atribuída a
pessoas singulares ou coletivas, desde que as últimas
tenham responsabilidade limitada ou sejam unipessoais,
com objeto social específico de comissionista de produtos
de beleza. Uma pessoa coletiva deverá indicar o nome
da pessoa autorizada para representá-la, assim como
quaisquer limitações à sua capacidade de representação.
Os sócios serão solidariamente responsáveis, podendo a
Oriflame reclamar os seus direitos a qualquer um deles ou a
ambos, em caso de falta de pagamento.
2.6 Um Parceiro de Marca Oriflame pode interromper a sua
colaboração com a Oriflame no prazo de 30 dias após
inscrição com 1ª encomenda e ver devolvidas, por parte
da Oriflame, quaisquer quantias pagas como condição
de inscrição bem como quaisquer materiais e produtos
encomendados no ínicio.
2.7 Os Parceiros de Marca Oriflame podem interromper a sua
colaboração com a Oriflame a qualquer momento, após os
30 dias da data de inscrição com 1ª encomenda, bastando,
para tal, comunicar essa intenção por escrito, à Oriflame.
Nestes casos, a Oriflame não possui qualquer obrigação de
fazer quaisquer devolução de pagamentos mencionados no
ponto 2.6 acima, para além das taxas exigidas pagas para
se tornar e manter-se Parceiro de Marca pelo Parceiro de
Marca pago pelo Parceiro de Marca à Oriflame durante os
30 dias que antecederam o término.
2.8 A inscrição de um Parceiro de Marca Oriflame expira no
aniversário da inscrição.

2.11 Antigos Parceiros de Marca Oriflame (ou cônjuges de antigos
Parceiros de Marca Oriflame) podem candidatar-se como novos
membros, sob certas condições:
a) Que, pelo menos, seis meses tenham passado sobre a data em
que o membro foi terminado ou tenha ficado inativo (a menos que
a Oriflame decida de forma diferente).
b) A nova inscrição deve especificar que está a ser realizada ao
abrigo desta regra.
c) Um antigo Parceiro de Marca Oriflame poderá candidatar-se
imediatamente para se tornar Parceiro de Marca novamente, sem
especificar que já foi Parceiro de Marca Oriflame, caso tenha, no
mínimo, 12 meses de inatividade.
2.12 A Oriflame reserva-se o direito de excluir um Parceiro de Marca
Oriflame com efeitos imediatos, por qualquer incumprimento do
Código de Ética e/ou Regras de Conduta.
2.13 A Oriflame reserva-se o direito de suspender um Parceiro de
Marca Oriflame até 12 meses com efeito imediato, para fins de
investigação quanto ao incumprimento das Regras (a menos que a
Oriflame decida de forma diferente).
2.14 Aquando do registo online, a pessoa que se regista receberá um
email de boas-vindas solicitando o envio da ficha de inscrição
preenchida e assinada, comprovativo de morada e cartão do
cidadão (ou B.I. e Cartão de Contribuinte). Só após o envio destes
documentos, e validação por parte da Oriflame, será considerado
Parceiro de Marca e ser-lhe-á atribuído crédito. No caso de ser
menor de idade, tem que ser preenchida e assinada a ficha de
inscrição por parte do encarregado de educação.
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3. Como manter a “Linha de Recrutamento”
3.1 Os Parceiros de Marca Oriflame apenas se podem voltar a
registar noutra rede se abdicarem do seu registo e fizerem
um registo novo no âmbito do ponto 2.11. Caso abdiquem,
todo o seu Grupo será transferido para a pessoa que o
recrutou.
3.2 A transferência de um membro, de um recrutador para outro,
é apenas possível em casos especiais e a exclusivo critério
da Oriflame.
3.3 Os Parceiros de Marca Oriflame que pretendam transferir a
sua inscrição para outro Parceiro de Marca poderão fazêlo, mas apenas para parentes mais próximos (a critério da
Oriflame). Deverão, para tal, enviar uma carta a solicitá-lo
à Oriflame. Os Parceiros de Marca Oriflame que tranferirem
a sua inscrição ao abrigo desta regra poderão candidatarse novamente caso tenham passado seis meses desde a
transferência da sua última inscrição.
3.4 No caso de falecimento de um Parceiro de Marca Oriflame,
o seu registo será terminado no prazo de três meses após
data de falecimento, desde que não tenha havido lugar
a pedido de transferência da sua inscrição ao parente
mais próximo do falecido, de acordo com o ponto 6.4.
Após término, todos os pagamentos pendentes do Parceiro
de Marca Oriflame falecido serão efetuados para o(s)
herdeiro(s) autorizados do Parceiro de Marca Oriflame. A
Oriflame reserva-se o direito de solicitar documentos que
comprovem a autorização do(s) herdeiro(s) como condição
para o pagamento.
3.5 A transferência de um Grupo pessoal ou parte de um Grupo
não é permitida.
3.6 A transferência de um membro, de um recrutador para
outro, não é possível. Apenas são aceites alterações de
recrutador de inscrições registadas e não validadas a
pedido da própria pessoa que se inscreve, nas seguintes
condições:
• O preenchimento online do formulário não é considerado
uma inscrição mas sim um Registo.
• O Registo valida-se como Inscrição após a receção dos
respetivos documentos (Ficha de inscrição, comprovativo

de morada e documentos).
• Sempre que o novo parceiro de marca manifeste por
escrito a vontade de pertencer a determinado Recrutador,
a Oriflame analisa a situação. Caso os documentos não
tenham sido rececionados, é sempre respeitada a vontade
do novo Parceiro de Marca.
• Quando é feito um pedido de alteração de Recrutador em
que a inscrição já esteja validada, a mesma não é aceite.
• Conta a primeira documentação que chegar ao Dpt de
inscrições.
• Um Registo online validado que após 3 meses não tenha
feito encomenda, isto é, não efetivou a sua inscrição, pode
ser reinscrito no recrutador que enviar os documentos, ficha
de inscrição assinada e a primeira encomenda.

4. Responsibilidades de um Parceiro de Marca
Responsabilidades gerais
4.1 Os Parceiros de Marca Oriflame devem cumprir todas as leis,
regulamentos e normas de conduta que se aplicam à sua
situação de Parceiros de Marca, incluindo legislação fiscal
e regulamentos relativamente ao registo fiscal. Os Parceiros
de Marca Oriflame não podem ter qualquer atividade que
lhes traga, ou à Oriflame, qualquer desrespeito.
4.2 Os Parceiros de Marca Oriflame devem tomar medidas
adequadas no sentido de assegurar a proteção de todas
as informações privadas fornecidas pelo cliente, potencial
cliente, outro Parceiro de Marca Oriflame, de acordo com as
leis locais que se aplicam à privacidade e proteção de dados.
Responsabilidades para com os clientes
4.3 Os Parceiros de Marca Oriflame não devem utilizar práticas
de vendas incorretas, enganosas ou injustas.
4.4 Desde o início do contacto com o consumidor, o Parceiro de
Marca Oriflame deve identificar-se e explicar o propósito
da sua abordagem ao cliente ou o propósito da ocasião.
O Parceiro de Marca Oriflame deve assegurar total
transparência da sua identidade como Parceiro de Marca
Oriflame em qualquer comunicação relacionada com a
atividade Oriflame, seja por email, site, redes sociais, etc.
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Deve ser fornecido o nome e informações de contacto bem
como informações que o remetente não é um representante
oficial da Oriflame. A palavra “Independente” deve ser
sempre adicionada após “Parceiro de Marca Oriflame”
em qualquer apresentação da identidade, tal como
assinaturas de email, cartões de identidade, site, página
das redes sociais, entre outros.
4.5 Os Parceiros de Marca Oriflame devem oferecer explicações
e demonstrações completas e precisas aos seus clientes
relativamente ao preço e, se aplicável, termos de crédito;
termos de pagamento; período de garantia, incluindo
políticas de devolução, termos de garantia, serviço
pós-venda e prazos de entrega. Os Parceiros de Marca
Oriflame devem fornecer respostas precisas e claras a
todas as questões dos clientes.
4.6 No que diz respeito às afirmações relativamente à eficácia
dos produtos, os Parceiros de Marca Oriflame devem fazer
apenas afirmações, oralmente ou por escrito, autorizadas
pela Oriflame.
4.7 Os Parceiros de Marca Oriflame não devem usar qualquer
testemunho ou apoio que não seja autorizado e/ou seja
incorreto, obsoleto, inaplicável, não relacionado com a
oferta ou utilizado de forma a iludir o cliente.
4.8 Os Parceiros de Marca Oriflame não devem usar
comparações que sejam enganosas. Pontos de
comparação devem ser baseados em factos que possam
ser substanciados. Os Parceiros de Marca Oriflame não
podem denegrir injustamente qualquer outra empresa,
negócio ou produto, direta ou implicitamente. Os Parceiros
de Marca Oriflame não devem tirar Partido indevido da
boa vontade ligada à marca e símbolo de outra empresa,
negócio ou produto.
4.9 Os Parceiros de Marca Oriflame devem permitir que os seus
clientes devolvam uma encomenda desde que dentro do
prazo definido para devolução de quaisquer produtos
que possam ser vendidos como novos. Quando um cliente
solicitar o cumprimento da garantia de satisfação Oriflame,
o Parceiro de Marca Oriflame deve oferecer ao cliente a
possibilidade de devolução do dinheiro ou crédito do valor
para troca por outro, ou o mesmo, produto Oriflame. O
período de devolução e garantia de satisfação Oriflame
devem ser claramente comunicados aos clientes.

4.10 O Parceiro de Marca Oriflame fará o contacto pessoalmente,
por telefone ou email, de forma sensata, e durante um
horário adequado a fim de evitar incómodos. O Parceiro
de Marca Oriflame deve parar uma demonstração ou
apresentação de vendas quando tal for solicitado pelo
cliente.
4.11 A informação que o Parceiro de Marca Oriflame dá ao
consumidor deve ser dada de forma clara e compreensível
com base nos princípios de boa fé no que respeita
às transações comerciais e nos princípios que regem
a proteção das pessoas que não possam dar o seu
consentimento, devido à legislação nacional, tal como
menores de idade.
4.12 Os Parceiros de Marca Oriflame não podem abusar da
confiança dos consumidores e devem respeitar a falta de
experiência comercial dos consumidores e não explorar a
falta de experiência decorrente da idade do consumidor,
doença, fragilidade mental ou física, credulidade, falta de
compreensão ou barreira linguística.
4.13 Os Parceiros de Marca Oriflame não devem induzir uma
pessoa a adquirir produtos com base na ideia que o cliente
pode reduzir ou recuperar o valor da compra, fornecendo
contactos de potenciais clientes ao Parceiro de Marca
Oriflame para compras similares, caso essas reduções ou
devoluções estejam dependentes de um futuro evento.
4.14 Os Parceiros de Marca Oriflame devem realizar as
encomendas do cliente atempadamente.
Responsabilidades para com os Parceiros de Marca Oriflame
4.15 Os Parceiros de Marca Oriflame não devem “desviar” um
potencial Parceiro de Marca de outros Parceiros de Marca
Oriflame, nem interferir solicitando Parceiros de Marca Oriflame
na rede de outro Parceiro de Marca Oriflame.
4.16 Um Parceiro de Marca Oriflame não deve deturpar as vendas
reais ou potenciais ou ganhos dos Parceiros de Marca
Oriflame. Quaisquer informações de ganhos e valores de
vendas devem ser: (a) verdadeiras, precisas e apresentadas
de forma verdadeira, que não seja enganosa ou incorreta, e
(b) baseadas em factos documentados e substanciados no
mercado. Potenciais Parceiros de Marca Oriflame devem: (c)
estar informados que os ganhos e vendas reais vão variar de
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pessoa para pessoa e irão depender das capacidades do
vendedor, do tempo e esforço investidos, entre outros fatores, e;
(d) receber informações suficientes para permitir uma avaliação
razoável da oportunidade de ganhos.
4.17 Um Parceiro de Marca Oriflame não pode cobrar taxas a
outros Parceiros de Marca ou potenciais Parceiros de Marca
por quaisquer materiais ou serviços que não tenham sido
desenvolvidos/sancionados pela Oriflame, exceto taxas para
cobrir custos diretamente relacionados com formações ou
reuniões não obrigatórias, realizadas pelo Parceiro de Marca
Oriflame. Quaisquer materiais de marketing desenvolvidos
por Parceiros de Marca devem estar em conformidade com
as políticas e procedimentos da Oriflame. Os Parceiros de
Marca Oriflame que vendem materiais promocionais ou de
formação aprovados e legalmente permitidos a outros Parceiros
de Marca Oriflame: (i) devem apenas oferecer materiais que
cumpram os mesmos critérios pelos quais se rege a Oriflame,
(ii) estão proibidos de fazer da aquisição de tais materiais um
requisito obrigatório a outros Parceiros de Marca Oriflame;
(iii) devem disponibilizar materiais de apoio às vendas a um
preço razoável e justo, sem qualquer lucro significativo para o
Parceiro de Marca Oriflame, equivalente a materiais similares
disponíveis no mercado; e (iv) devem oferecer uma política de
devolução por escrito que seja igual à política de devolução da
Oriflame.
4.18 Os Parceiros de Marca Oriflame devem contactar outros
Parceiros de Marca Oriflame de forma razoável e em horários
adequados a fim de evitar intrusão.
4.19 A Oriflame não impõe aos seus Parceiros de Marca quaisquer
valores mínimos de compra, seja em unidades ou valor
monetário. Nenhum Parceiro de Marca pode obrigar ou forçar
os membros da sua rede a encomendar através deles, a fazer
encomendas de valor mínimo ou a manter stocks. Todos os
Parceiros de Marca podem encomendar qualquer quantidade,
diretamente à Oriflame, sendo os portes de envio e a taxa de
manuseamento variáveis, em função do destino ser Continente
ou Ilhas e do valor da encomenda. Cabe ao Parceiro de Marca
Oriflame determinar se pretende manter stocks, refletindo
as vendas / consumo antecipados. Os Parceiros de Marca
Oriflame não devem exigir ou incentivar outros Parceiros de
Marca Oriflame a adquirirem quantidades excessivas de
inventário ou materiais de apoio às vendas. Um Parceiro de
Marca Oriflame não deve manter mais stock do que possa
esperar vender ou consumir.

4.20 Os Parceiros de Marca Oriflame não podem utilizar a rede
Oriflame para promover materiais de marketing, produtos
ou esquemas que não sejam oficialmente aprovados pela
Oriflame e que não cumpram as políticas e procedimentos
da Oriflame.
4.21 Os Parceiros de Marca Oriflame não devem aliciar ou
solicitar sistematicamente colaboradores de venda direta
de outras empresas.
4.22 Os Parceiros de Marca Oriflame não podem denegrir
injustamente os produtos de outra empresa, o seu plano
de vendas e marketing ou qualquer outra característica da
empresa.
4.23 Os Parceiros de Marca Oriflame não têm estatuto
de trabalhador da Oriflame. Ao apresentarem a
Oportunidade de Negócio da Oriflame a outras pessoas,
os Parceiros de Marca Oriflame devem realçar o facto de se
tratar de um negócio independente e não o de uma oferta
de trabalho.
4.24 Os Parceiros de Marca Oriflame não têm qualquer
autoridade para obrigar ou assumir obrigações em nome
da Oriflame, pelo que devem indemnizar a Oriflame
em caso de quaisquer custos ou danos decorrentes de
qualquer incumprimento destas Regras.
4.25 Um Parceiro de Marca Oriflame não pode fazer encomendas
em nome de outro Parceiro de Marca Oriflame, sem
autorização prévia deste, por escrito.
4.26 Ao construírem o seu Grupo Pessoal, os Parceiros de Marca
Oriflame devem assegurar que todos os novos Parceiros de
Marca Oriflame seguem os termos de crédito caso este seja
concedido.
4.27 Ao tornar-se Recrutador (Sponsor), o Parceiro de Marca
Oriflame deve assegurar-se que treina e motiva,
pessoalmente, os seus Parceiros de Marca Oriflame.
4.28 Um Parceiro de Marca Oriflame não pode envolver-se em
entrevistas relacionadas com a Oriflame em quaisquer
meios de comunicação, seja televisão, rádio, revistas,
etc., nem utilizar quaisquer meios de publicidade
(incluindo publicidade viral como SMS, Internet, etc.), para
propósitos de marketing do seu negócio Oriflame, sem o
consentimento prévio, por escrito, da empresa.
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4.29 Os Parceiros de Marca Oriflame não podem envolver-se em
diálogos nas redes sociais que deem origem a informações
falsas ou incorretas sobre a Oriflame, os seus produtos ou
serviços, ou que possam resultar na perda de reputação
da Oriflame, por favor veja abaixo o Diálogo nas Redes
Sociais - 10 Regras de Ouro.
4.30 Os Parceiros de Marca excluídos perdem todos os direitos e
privilégios que tenham conseguido. A Oriflame reserva-se
o direito de recusar qualquer inscrição ou reinscrição.

5. Outras Regras e Normas
5.1 Não existem mercados exclusivos ou franchisings nas normas
da Oriflame. Nenhum Parceiro de Marca Oriflame tem
autoridade para doar, vender, delegar ou transferir o
território ou o franchising. Todos os Parceiros de Marca
Oriflame são livres para desenvolverem o seu negócio em
qualquer zona do país.
5.2 O Parceiro de Marca Oriflame deve aceitar que a Oriflame
opera em determinados mercados, e não em todos os
países do mundo, respeitando escrupulosamente as suas
obrigações quanto à segurança do produto, registo
do produto, importação e outras regras aplicáveis ao
comércio nos respetivos países. A Oriflame declina
qualquer responsabilidade por quaisquer danos, litígios ou
reclamações decorrente ou relacionado com o comércio
internacional levado a cabo pelos Parceiros de Marca
Oriflame em países fora dos mercados nos quais a Oriflame
opera. Desta forma, a Oriflame irá responsabilizar o
Parceiro de Marca Oriflame por tais alegações.
5.3 Um Parceiro de Marca Oriflame é independente da Oriflame.
O único título que pode ser usado nos cartões de visita,
outros materiais impressos ou comunicações por email
é “Parceiro de Marca (de Beleza) Independente” ou
“Parceiro de Marca Independente Oriflame” e, se for o
caso, “Chefe de Beleza Independente” e “Diretor de Beleza
Independente”.
5.4 Materiais promocionais, a Minha Loja Online e quaisquer
aplicações de redes sociais, disponibilizados pela
Oriflame, podem ser utilizados conforme especificado, sem
necessitar de autorização. Subentende-se que os Parceiros
de Marca Oriflame não podem registar ou deter um site ou

homepage com um nome de domínio que inclua a palavra
“Oriflame”.
Os Parceiros de Marca Oriflame podem direcionar tráfego
para os sites, blogs, entre outros oficiais da Oriflame. A
Oriflame reserva-se o direito de pré-aprovar o material
a ser publicado. As normas para a presença online dos
Parceiros de Marca Oriflame é descrita como Políticas
de Utilização Online do Parceiro de Marca em baixo
(Apêndice 2).
5.5 As marcas registada, logos e nome da Oriflame são
propriedade da Oriflame Cosmetics S.A. e não podem ser
usados pelo Parceiro de Marca Oriflame, seja em materiais
impressos nem publicados na Internet, sem autorização, por
escrito, da Oriflame. Se essa autorização for concedida, as
marcas registadas e logos devem ser usados exatamente
conforme indicado nas orientações da Oriflame.
5.6 Nenhum Parceiro de Marca Oriflame pode produzir, ou obter
através de qualquer outra fonte que não seja a Oriflame,
qualquer item nos quais as marcas registadas ou logos se
encontrem impressos ou presentes, a menos que tal seja
previamente aprovado pela Oriflame, por escrito.
5.7 Todos os materiais Oriflame impressos, vídeos, fotografias
e design são protegidos por direitos de autor e não
podem ser reproduzidos, no seu todo ou em parte, por
ninguém, quer em materiais impressos ou publicados na
Internet, sem autorização prévia, por escrito, da Oriflame.
Quando os materiais protegidos por direitos de autor são
legitimamente utilizados, é obrigatório fazer a referência
aos direitos da Oriflame de forma visível e inequívoca.
5.8 Os conteúdos dos sites Oriflame, tais como textos, gráficos,
fotografias, designs e programação são também
protegidos por direitos de autor e não podem ser utilizados
para fins de utilização comercial sem aprovação prévia,
por escrito, da Oriflame.
5.9 O spam (abuso de sistemas eletrónicos de mensagem para
enviar indescriminadamente mensagens não solicitadas)
é estritamente proibido. Um Parceiro de Marca Oriflame
deve limitar o número de emails promocionais enviados
a consumidores finais para que nenhum destinatário
individual receba mais do que uma mensagem por semana.
Estas mensagens não podem ser enviadas em nome da
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Oriflame, pelo que a responsabilidade pelos conteúdos
recai inteiramente sobre o remetente.
5.10 Ninguém está autorizado, sob circunstância alguma,
a reembalar ou a alterar, seja de que forma for, as
embalagens ou etiquetas dos produtos. Os produtos
Oriflame devem ser vendidos apenas nas suas embalagens
originais.
5.11 Os produtos Oriflame não causam dano ou prejuízo
quando usados para os fins indicados e de acordo com
as instruções fornecidas. Os produtos Oriflame possuem
uma garantia de responsabilidade, que cobre danos ou
prejuízos causados por um produto defeituoso, mas não
cobre a aplicação negligente ou imprópria dos mesmos.
5.12 A Oriflame reserva-se o direito de deduzir, a qualquer
momento, o valor de encomendas, comissões ou Bónus
indevidamente atribuídos ao Parceiro de Marca.
5.13 A Oriflame tem o direito de mudar os seus preços e gama
de produtos, sem informação prévia. A Oriflame não dará
Comissões, Bónus ou qualquer outra compensação por
perdas sofridas com a alteração de preços, gamas ou
produtos esgotados.
5.14 Se solicitado aquando da cessação do vínculo do Parceiro
de Marca com a Oriflame, a Oriflame concorda em:
(a) readquirir produtos do Parceiro de Marca. Todas
as condições abaixo devem ser cumpridas para que a
Oriflame conceda um reembolso:
- a devolução deve ser feita no prazo de 12 meses da data
de compra, e
- será reembolsado 90% do preço original pago, após
dedução de comissões e bónus pagos à rede, e
- os itens devolvidos devem ser produtos de continuidade
que fazem parte do protofólia atual da Oriflame, incluindo
quaisquer materiais promocionais produzidos pela
Oriflame, materiais de apoio às vendas ou kits,
Para os propósitos da cláusula (a), o atual inventário
comecializável da Oriflame significa quaisquer produtos
que:
- não tenham sido utilizados, abertos ou manipulados de
forma nenhuma; e
- se encontrem dentro da data de validade; e
- ainda sejam comercializados pela Oriflame nos seus
catálogos.

5.15 Se um Parceiro de Marca Oriflame estiver envolvido,
de alguma forma, legalmente ou por outra forma, em
qualquer disputa ou atividade que possa envolver ou
afetar negativamente a Oriflame ou a sua reputação,
esse Parceiro de Marca deve informar imediatamente a
empresa.
5.16 A Oriflame reserva-se o direito de aumentar ou alterar o seu
Plano de Sucesso, critérios para qualificação, o Código e
as Regras, com efeito imediato.
5.17 Nenhum Parceiro de Marca pode vender, fazer
demonstrações ou expôr os produtos Oriflame em
qualquer espaço de comércio tradicional. Nenhuma
documentação e produtos da Oriflame pode ser vendida
ou exposta nesses locais. Os estabelecimentos que não são
tecnicamente reconhecidos como comércio tradicional,
como, por exemplo, gabinetes de estética, podem usá-los
como pontos de exposição, mas não de venda de produtos.

6. Direitos e Responsabilidades dos
Chefes Oriflame e Categorias superiores
Para além das regras gerais para todos os Parceiros de Marca
Oriflame, as seguintes regras aplicam-se especificamente aos
Chefes e acima. O incumprimento de qualquer destas regras
especiais resultará na perda imediata de posição de Chefes (e
acima) e das suas regalias subjacentes - incluindo Comissões e
Bónus - e, mesmo, a exclusão, como Parceiro de Marca.
6.1 Enquanto Chefe (e acima), deve trabalhar com o seu Grupo
Pessoal de Parceiros de Marca, catálogo a catálogo:
a) Recrutando e desenvolvendo continuamente o Grupo
Pessoal.
b) Dando assistência, orientação e motivação aos
membros do Grupo Pessoal.
c) Fazendo reuniões periódicas para treinar e motivar,
definir objetivos e fazer acompanhamento.
d) Treinando a sua rede de Parceiros de Marca Oriflame a
fim de conduzir o seu negócio da melhor forma.
e) Mantendo uma comunicação frequente, informando os
Parceiros de Marca sobre datas de reuniões, encontros,
produtos novos, ações de formação, etc.
f) Participando em todos os seminários e reuniões
organizados pela Oriflame.
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g) Reforçando o Código e as Regras e liderando através do
exemplo.
h) Assistindo a reuniões sobre o negócio, sempre que for
convidado pelo Departamento de Vendas.
6.2 Um Chefe (e acima) não pode representar (e/ou ser um
membro de) outra companhia de venda direta.
6.3 Se o cônjuge de um Chefe (e qualquer categoria superior)
for representante de outra companhia de venda direta,
este não pode participar em quaisquer reuniões e eventos
Oriflame, e deve manter as suas atividades separadas da
Oriflame. O Chefe (e acima) deve informar a Oriflame que
o cônjuge é representante de outra companhia de venda
direta.
6.4 No caso de falecimento de um Chefe (e acima), o seu lugar
poderá ser ocupado pelo parente mais próximo do
falecido. A sucessão do posto deve ser feita, por escrito,
nos 3 meses seguintes à data do falecimento. a ausência de
qualquer candidatura, o Parceiro de Marca será excluído.
Para o máximo de transparência, o beneficiário legal deve
concordar e cumprir os termos e condições do Parceiro de
Marca Oriflame.
6.5 Um Chefe (e acima) deve cumprir as regras e instruções
adicionais comunicadas, periodicamente, por escrito pela
Oriflame.
6.6 A Oriflame reserva ao Chefe Grupo, Chefe de Grupo Sénior
e Chefe Distrital o direito de desqualificar qualquer Chefe,
se este não cumprir com as responsabilidades do seu nível,
mediante aprovação prévia por parte do seu Gold Director
e da Direção da Oriflame.
6.7 Qualificações simultâneas: Duas pessoas pertencentes ao
mesmo Grupo não podem qualificar-se simultaneamente
para o mesmo nível, contando com o mesmo volume de
faturação.
6.8 O Plano de Carreira divide-se nos níveis de Chefe de Grupo,
Chefe Distrital e Director (cada 1 com as suas respetivas
sub-categorias). No caso de um “Chefe-Mãe” ser
ultrapassado por um “Chefe-Filho” ou de “Chefe-Neto”,
deixa de receber comissões sobre o(s) mesmo(s) até que
alcance pelo menos a mesma categoria que estes.
6.9 Qualquer Chefe (nível igual ou superior a 20) que fique
inativo (status3), perde o direito à respetiva qualidade,

comissões e bónus e desce para o nível de Parceiro de
Marca. Qualquer Chefe (nível igual ou superior a 20) que
seja excluído por divida num determinado catálogo e que
salde na vigência do mesmo, poderá recuperar a sua
categoria, sub aprovação da Oriflame, sendo que perderá
em direito definitivo às comissões e outras regalias ao
catálogo em questão.
6.10 Pagamento de Comissões - O pagamento de comissões a
cada Chefe será efetuado até 7 dias úteis a seguir ao fecho
do catálogo a que se referem, através de transferência
bancária, pelo que terá que nos enviar o seu NIB ao atingir
a Chefia de Grupo. O cálculo das comissões a pagar será
efetuado de duas formas diferentes para os Chefes com
dívidas no seu grupo: até 2,5% da faturação ou acima de
2,5%.
- Para os Chefes com dívidas até 2,5%, as comissões serão
calculadas sobre o total da faturação do catálogo, de
acordo com que a Oriflame tenha feito.
- Para os Chefes com dívidas acima dos 2,5%, as comissões
serão calculadas sobre as faturas pagas. Exemplo: as
comissões do catálogo 15 serão calculadas sobre as faturas
do catálogo 14 que estiverem pagas.
Todas as faturas do catálogo 14 que não estiverem pagas
vão aparecer na folha das comissões para relembrar ao
Chefe que ainda não estão pagas e que o Chefe não está
a receber comissões sobre as mesmas. O Chefe poderá
sempre vir a receber as comissões sobre as faturas caso as
mesmas venham a ser pagas antes de serem enviadas para
o contencioso (o envio para contencioso poderá acontece
a partir do 15 dias após a data de vencimento das faturas).
Todas as faturas enviadas para contencioso nunca mais
serão incluídas no cálculo das comissões. As comissões
serão retidas caso o Chefe tenha alguma dívida pendente
ou recibos em atraso.

7. Procedimentos de Gestão de
Reclamações
Qualquer reclamação baseada em incumprimentos do Código de
Ética ou Regras de Conduta deve ser dirigida ao Serviço de Apoio
ao Cliente Oriflame e/ou Diretor Geral da Oriflame Portugal. O
departamento que trata as reclamações em cada mercado Oriflame
é liderado pelo Diretor Geral (Administrador do Código Oriflame)
da Oriflame Portugal.
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8. Condições para a Utilização do Carro
Oriflame
8.1 A Oriflame entregará ao novo Gold Director e Acima, (após o
catálogo da sua promoção com um minímo de 200 Parceiros
de Marca Ativos e garantindo a manutenção da sua
categoria em 2 vezes nos seus primeiros 6 Catálogos), um
carro da sua frota correspondente à categoria atingida, com
o logótipo da Oriflame. Até a receção da viatura Oriflame
será pago o Bónus correspondente à viatura em questão.
8.2 A Oriflame entregará ao novo Diamond Director, (após o
Catálogo da sua promoção garantindo a manutenção da
sua categoria em 2 vezes nos seus primeiros 6 Catálogos ou
passado 8 Catálogos após o novo Título), um carro da sua
frota correspondente à categoria atingida, com o logótipo
da Oriflame. Até a receção da viatura Oriflame será pago o
Bónus correspondente à viatura em questão.
8.3 O Gold Director e Acima utilizará o veículo nas suas atividades
profissionais, para as quais lhe foi entregue.
8.4 O Gold Director e Acima compromete-se a não emprestar
o carro a outros condutores sem autorização da
companhia, caso contrário, terá ele de assumir todas as
responsabilidades.
8.5 A Oriflame pagará os seguros e impostos rodoviários. Em
caso de sinistro, o Gold Director e Acima pagará a franquia
correspondente.
8.6 O Gold Director e Acima compromete-se a efetuar a
manutenção do veículo da Frota Oriflame, segundo as
recomendações referidas no manual de manutenção, sob o
risco de incorrer em custos posteriores.
8.7 Os veículos não podem sofrer alterações sem autorização
prévia, por escrito, da Oriflame. O Gold Director e Acima
suportará todas as despesas derivadas dessa alteração,
para devolver o carro no seu estado original, no final da sua
utilização.
8.8 A Oriflame reserva-se o direito de retirar ou suspender a
autorização de utilização do veículo ao Gold Director e
Acima, caso se verifique excesso de quilometragem para fins
não profissionais.

8.9 O Gold Director e Acima comprometer-se-á a devolver o veículo
à Oriflame, nas suas instalações, quando esta lho solicitar. O
carro deverá encontrar-se em bom estado de conservação
como, por exemplo, pneus, chapa, estofos, vidros, etc.
8.10 A Oriflame procederá à troca do carro ao fim de 4 anos de vida
do mesmo, sujeito à disponibilidade do stand.
8.11 O Gold Director e Acima tem de ter Carta de Condução de
Ligeiros.
8.12 A Oriflame celebra contratos para as viaturas Oriflame
utilizadas pelo Gold Director e Acima. O Contrato celebrado
entre a Oriflame e o Gold Director e Acima tem a duração
de 4 anos, após o qual a viatura será substituída por outra
de igual categoria. A manutenção e troca de pneus estão
incluídas no contrato e o seu custo deverá ser suportado pelo
Gold Director e Acima, válido para contratos celebrados até
2020. O custo da manutenção será faturado no final de cada
catálogo ao Gold Director e Acima, válido para contratos
celebrados até 2020. Esta fatura terá que ser paga como
qualquer outra fatura de Produtos, pois a não liquidação do
documento pode bloquear o pagamento de comissões bem
como a possibilidade de fazer novas encomendas. Custos
de manutenção válidos para os Contratos em vigor até 2020.
(IVA à taxa legal em vigor) Audi A1 – 25€ + IVA, Audi A3 – 30€
+ IVA.
Todas as condições específicas para a utilização da viatura
Oriflame, encontram-se previstas no contrato celebrado entre
a Oriflame e o Gold Director e Acima.
8.13 A Oriflame pagará o Bónus correspondente à viatura em
questão, desde que o Valor Pedido na Região Central, seja
superior a 5.000 V.P.. O Gold Director e Acima, que possua
a viatura Oriflame, terá ajustamento de comissões referente
ao valor do Bónus/Viatura, caso o Valor Pedido na Região
Central seja inferior a 5.000 V.P.
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9. Qualidade de Serviço
Nesta secção acredito ser essencial a inclusão relativas às
despesas de distribuição/pedidos atrasados, bem como todos os
pontos relativos à qualidade dos serviços.
Não existe outro local ounde estejam tão bem dispostos.
DESPESAS DE DISTRIBUIÇÃO/PEDIDOS ATRASADOS
Ao fazer a sua encomenda nos últimos 3 dias de cada catálogo,
conte com, pelo menos, uma semana para expedição da mesma.
No restante período de vigência do catálogo, a expedição da
sua encomenda demorará apenas 3 dias (nas Ilhas o prazo de
entrega poderá ser superior). Encomendas até 50 V.P., Portes de
Envio €4,25; Encomendas de 50 V.P. até 89 V.P., Portes de Envio
€3,00; Encomendas de 90 V.P. até 139 V.P., poderá escolher
entre Portes Grátis ou o Produto VIP 90% desconto; Encomendas
iguais ou superiores a 140 V.P., Portes e Produto VIP 90% desconto
Grátis. Todos os pedidos recebidos até às 18h00 do último dia de
faturação do catálogo serão processados dentro do catálogo em
curso. A todos os pedidos que cheguem/sejam desbloqueados
depois da data limite de um catálogo, (só serão aceites até à 2ª
feira após o fecho - os restantes serão considerados “Fora de
Validade”) será aplicada uma taxa de €3,50, embora mantendo
os preços respetivos. A mesma taxa de €3,50 será aplicada no
caso de reenvios que nos forem solicitados, de encomendas
devolvidas em que se prove que o engano não foi da Oriflame.
Os pedidos retidos por falta de pagamento também serão
processados no catálogo seguinte, com os preços do catálogo
correspondente, mas acrescidos da taxa mencionada.
Não serão reenviadas, em caso algum, as encomendas:
• Recusadas
• Devolvidas pelo Parceiro de Marca
• Reenvios Devolvidos
Um Parceiro de Marca que recuse uma encomenda sem dar
conhecimento prévio à Oriflame fica excluído até averiguarmos a
origem da encomenda recusada.
“EXPRESS SERVICE” – Serviço que apresenta diversas vantagens
para os Parceiros de Marca:
• Atendimento Prioritário da sua Encomenda (encomendas
realizadas até às 13h), serviço acessível a partir de 2ª feira
após o fecho de catálogo
• Serviço de Entrega em 24h no Continente

• Encomendas 100% conferidas
Este serviço obriga a um pagamento adicional de uma taxa
de urgência de €5,00 e é exclusivamente para encomendas
realizadas por telefone ou internet, excetuando a entrega nas
Ilhas.
QUALIDADE DOS SERVIÇOS IRREGULARIDADES NOS SEUS
ENVIOS:
A o receber a sua encomenda, certifique-se que a mesma está de
acordo com o seu pedido. Caso isso não se verifique, terá 30 dias
desde a faturação da encomenda para regularizar a situação
(através do nosso site; por email ou carta não se esquecendo
de mencionar o seu Nº de Parceiro de Marca, Nº de fatura e
catálogo a que diz respeito. A sua Situação/ Reclamação será
imediatamente analisada. Em relação às encomendas efetuadas
via internet, bem como por telefone, só serão aceites as seguintes
situações/ reclamações:
• Produto faturado e não recebido
• Produto trocado pelos nossos serviços
• Produto danificado Todas as Situações/Reclamações
motivadas por engano do Parceiro de Marca poderão ficar
em ficheiro de espera, saindo posteriormente com uma nova
encomenda. Caso se verifique urgência no produto, ser-lhe-á
enviado e cobrada a taxa de envio.
Em caso algum se aceitarão reclamações relativas a encomendas
que foram previamente conferidas pelos nossos serviços. Assim
como reclamações relativas a encomendas que foram levantadas
nas nossas instalações (service centre), visto ser dever do Parceiro
de Marca conferir a encomenda no momento. Deste modo,
aconselhamos a conferência de toda a sua encomenda antes
de nos apresentar a situação, pois só será aceite uma única
reclamação por fatura. Não se aceitará devolução de produtos
à cobrança. No caso de se verificar que a situação foi motivada
pelos nossos serviços, o Parceiro de Marca será reembolsado
do valor dos gastos de envio, mediante a apresentação do
recibo. Solicitamos que verifique o valor pedido da encomenda
no caso em que posso implicar a devolução de prémios, ofertas,
programa de boas-vindas, despesas de distribuição, etc.
Todas as Situações/Reclamações que impliquem devolução
de produtos, devem ser acompanhadas do devido formulário
preenchido (disponível no nosso website), para tal, solicitamos
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a devolução à Oriflame (Oriflame Cosméticos, Lda. - Apartado
137 - 2781-953 Oeiras). Para as restantes Situações/ Reclamações
podem ser apresentadas no nosso website.
PRODUTOS ESGOTADOS / STOCK LIMITADO
O facto de um produto esgotar é sempre de lamentar. Claro que
a companhia é a primeira interessada em que esse caso não
ocorra; também o Parceiro de Marca e, sobretudo, o Cliente não
têm qualquer responsabilidade nesta ocorrência. No entanto,
sempre que encontrar “Stock Limitado” tenha em conta que esse
artigo, ao esgotar, deixará de contar para níveis e comissões.
Com o objetivo de satisfazer sempre os nossos clientes, a Oriflame
reserva-se o direito de substituir qualquer produto ou artigo
(cosméticos, acessórios ou bijuteria), por outros similares.
CRÉDITO E DATAS LIMITE DE PAGAMENTO
Qualquer Parceiro de Marca de Beleza, a partir do momento em
que se inscreve, dispõe de 21 dias de crédito, excepto parceiros
de marca residentes nas Ilhas e Cheges e acima que têm 30
dias de crédito, para efetuar o pagamento da fatura. A data
limite de vencimento aparece mencionada na fatura enviada
juntamente com os produtos. Nos 3 primeiros catálogos, sempre
que fizer um novo pedido, deverá pagar a fatura do pedido
anterior, mesmo que ainda não tenha passado o prazo limite de
pagamento da mesma. Após este período inicial, e se todas as
faturas até aí foram pagas corretamente e dentro das datas limites
de pagamento, o Parceiro de Marca será contemplado com
uma “Linha de Crédito Personalizada” que lhe permite realizar
pedidos, mesmo com a fatura anterior em aberto, mas dentro da
data limite de pagamento e do seu respetivo limite de crédito.
Face à relação de confiança que pretendemos manter desde o
início com os nossos Parceiros de Marca, a Oriflame fixa o Crédito
Inicial para um Parceiro de Marca em €200,00 nos três primeiros
catálogos. Caso a sua encomenda ultrapasse o seu crédito inicial,
terá que dividir a mesma.
COMO PAGAR
O pagamento pode fazer-se das seguintes formas:
• Pagamento por Referência Multibanco, para encomendas de

qualquer valor. Esta é a forma de pagamento preferêncial que
permite que o pagamento seja corretamente alocado de forma
imediata.
• Pagamento por Cartão de Crédito para encomendas online.
• Depósito Bancário ou Transferência bancária BPI - conta nº
0.3449319-000-004 NIB: 0010.0000.34493190004.24 IBAN:
PT50 0010.0000.3449 3190 004.24 SWIFT/BIC – BBPIPTPL.
Lembre-se sempre de pedir ao caixa para indicar o número
de fatura ou o de Parceiro de Marca, depois verifique se esse
número está impresso, por computador, no talão devolvido
pelo caixa. É conveniente guardar sempre o comprovativo
do pagamento. Se enviar um pedido, tendo uma fatura por
pagar com a data limite de pagamento expirada, este ficará
bloqueado até efetuar o pagamento da fatura em atraso. Caso
o pedido fique bloqueado durante mais de um catálogo, este
será automaticamente anulado após o fecho do mesmo.
• Transferência Interbancária pelas caixas multibanco ou pela
Internet (quando usar este meio de pagamento agradecemos o
envio do comprovativo para identificação).
PROCESSO DE COBRANÇA
São emitidos os seguintes avisos:
1º Aviso - 1 dia após a data de vencimento da fatura, com um valor
acrescido de €2,00.
2º Aviso - 6 dias após a saída do 1º aviso de pagamento, com um
valor acrescido de €7,00.
3º Aviso - 7 dias após a saída do 2º aviso, com um valor
acrescido de €10,00.
NOTA: Os valores acrescidos nos avisos são acumulativos.
Decorrido o prazo concedido no 3ª aviso, se o débito em questão
continuar em dívida, o caso poderá ser entregue ao nosso
contencioso para cobrança judicial. Nessa situação extrema, o
Parceiro de Marca será excluído pela Oriflame, cessando a sua
colaboração com a Oriflame e perdendo todas as suas regalias.
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– Identificar-se e identificar a Oriflame
– Explicar o propósito da sua solicitação e os tipos de produtos que
a Oriflame tem
– Tentar responder a toda e qualquer questão de forma justa,
verdadeira e clara
– Fazer apenas afirmações de produtos que sejam autorizadas pela
Oriflame. Direcionar as pessoas para o site da Oriflame, onde
poderão saber mais sobre os produtos e afirmações dos mesmos
– Respeitar a privacidade e outras limitações pessoais (ex. tempo
local, idade, condição física)
– Interromper qualquer explicação (terminando diálogo), caso tal
lhe seja solicitado
– Reunir e/ou guardar dados pessoais dos clientes ou potenciais
clientes sempre que necessário e assegurar-se que trata e protege
esses dados pessoais de acordo com as leis locais no que
respeita à proteção de dados e privacidade
– Sempre que vender produtos Oriflame, deve:
– informar o cliente quanto ao preço correto dos produtos, termos
de pagamento e data de entrega
– dar ao seu cliente um formulário de encomenda por escrito
aquando da venda
– informar o cliente quanto ao período de cancelamento da
encomenda bem como do seu direito de devolver os produtos
e receber a devolução do dinheiro, no caso de produtos que
possam ser vendidos como novos.
– Informar sobre as garantias de produtos, serviço pós-venda e
tratamento de reclamações da Oriflame.
– Quando apresentar a oportunidade de negócio a potenciais
parceiros de marca, deve:
– Informá-los sobre que os ganhos e vendas variam de pessoa para
pessoa e dependem das capacidades do vendedor, do tempo
dispendido, esforço, entre outros fatores; e
– Fornecer informações suficientes a fim de permitir uma avaliação
adequada da oportunidade de ganhos.
Relembre sempre o seu cliente/potencial parceiro de marca do
facto de a Oriflame ser uma empresa de venda direta conceituada,
focada no desenvolvimento sustentável de produtos inovadores.
A Oriflame disponibiliza produtos de qualidade e a possibilidade
de construir um negócio. A Oportunidade de negócio oferece uma
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forma independente, divertida e flexível de melhorar a posição
financeira ao mesmo tempo que melhora as capacidades e
autoestima.
AQUANDO DA ABORDAGEM A UM CLIENTE/ POTENCIAL
MEMBRO DA ORIFLAME, NÃO DEVE:
– Insistir com o cliente para que este adquira produtos ou se inscreva
como Parceiro de Marca – não há problema se ele/a não quiser;
poderá sempre voltar caso transmita profissionalismo e seja justo
– Exagerar as características do produto – conte a sua experiência
com o produto de forma honesta; refira-se sempre ao folheto do
produto ou a outras informações fornecidas pela empresa
– Exagerar quaisquer factos sobre:
• a utilização e características dos produtos Oriflame
• a oportunidade de ganhos que a Oriflame oferece (em
termos de, por ex., tempo e facilidade de alcançar níveis,
quantias esperadas em cada nível e geralmente a facilidade
e probabilidade de se tornar bem-sucedido, lembre-se, tudo
depende do tempo e esforço que a pessoa está disposta a
investir e das competências pessoais!
• o seu sucesso e experiência com a Oriflame ou utilizar
o testemunho de sucesso de outra pessoa que não seja
verdadeiro
– Mentir, enganar, iludir ou ser agressivo, intrusivo ou desrespeitoso
– Dar respostas ao cliente sem ter a certeza das mesmas, devendo
contactar o Serviço de Apoio ao Cliente da Oriflame para
clarificar a questão e, de seguida, voltar a contactar o cliente com
uma resposta correta
– Usar inadequadamente ou sem autorização os dados pessoais
dos clientes, outros Parceiros de Marca Oriflame e/ou potenciais
membros Oriflame
– Usar comparações com outras empresas, sem ter como base
factos facilmente verificáveis
– Provocar danos injustos na reputação de outra empresa, atrair
sistematicamente ou “angariar” a força de vendas de outra
empresa
– Induzir uma pessoa a comprar produtos, afirmando que a pessoa
pode reduzir ou recuperar o preço de compra, dando o contacto
de outros clientes para que adquiram produtos similares
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1. Introdução

As presentes políticas visam clarificar a forma como Parceiros
de Marca Oriflame podem melhorar a sua presença online,
sem interferir com as atividades da Oriflame ou sem entrar em
incumprimento com leis de direitos de autor, regras e acordos.

Manual de Normas

Apêndice 2
Políticas
de Utilização
Online
As presentes políticas visam
clarificar a forma como Parceiros
de Marca Oriflame podem
melhorar a sua presença online,
sem interferir com as atividades
da Oriflame ou sem entrar em
incumprimento com leis de direitos
de autor, regras e acordos.

2. Regras Gerais

A Oriflame oferece aos seus Parceiros de Marca a possibilidade
de criar a sua Loja Online bem como diversas outras ferramentas
fornecidas centralmente para vender e promover os produtos
Oriflame e oportunidade de negócio na Internet.
Estas são atualmente as únicas ferramentas digitais aprovadas
em que os Parceiros de Marca podem disponibilizar produtos
para venda bem como exibir imagens e logotipos para os quais a
Oriflame é o detentor de direitos.
Os Parceiros de Marca também podem ser detentores dos seus
próprios websites nos quais comunicam a Oriflame, os seus
produtos e a oportunidade desde que esteja explícito que esses
sites não se tratam de sites oficiais Oriflame. Deve ser sempre
claro quem é o detentor do site e os contactos devem estar
visíveis.
O Parceiro de Marca deve comunicar nas suas próprias palavras,
e apenas pode citar textos Oriflame, referindo claramente as
fontes.
Um Parceiro de Marca não pode criar sites e-commerce onde
venda produtos Oriflame ou onde realize e-commerce fora das
aplicações aprovadas pela Oriflame.

3. Nome de Domínio

Os Parceiros de Marca não podem registar nomes de domínios
que contenham a palavra “oriflame”. O Parceiro de Marca não
deve registar uma página/grupo em redes sociais com um nome e
fotografia que possa levar o consumidor a acreditar que a página
é uma página/grupo oficial Oriflame:
- O nome e a fotografia da página/grupo da rede social (ex.
Facebook, VKontakte, Instagram) deve referir claramente que é
gerida por uma pessoa independente, ex. “Equipa Oriflame da
Ana” com a fotografia da Ana.
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- Uma página de redes sociais, nome do grupo não deve ser
denominado
ex. “Oriflame Casablanca”, com uma imagem oficial da Oriflame,
ex. logo Oriflame, imagens Oriflame.

4. Identificação

Os Parceiros de Marca que detêm sites próprios e mencionam que
fazem parte da Oriflame devem assegurar que publicam claramente
a informação que são:
a) Parceiros de Marca de Beleza Independentes Oriflame
b) Parceiros de Marca Independentes da Oriflame, ou
c) Parceiros de Marca de Vendas Independentes da Oriflame
Esta informação deve ser publicada de forma clara na página
inicial bem como num aviso visível em todas as páginas do site. O
nome e contactos devem estar disponíveis no site ou na informação
sobre a conta, no caso das redes sociais.
Se um Parceiro de Marca tem um site privado, sem afiliação à
Oriflame, esta norma não se aplica.

5. Conteúdos e Referências à Oriflame

Nenhum conteúdo deverá ser copiado do website oficial da
Oriflame e publicado em nome próprio. Se um Parceiro de Marca
publicar um link da página oficial da Oriflame no seu site com
domínio que seja propriedade da Oriflame, este facto deverá ficar
bem explícito

6. Imagens

Um Parceiro de Marca não pode retirar imagens estáticas ou vídeos
de um site oficial da Oriflame e publicá-los no seu próprio site.
Todas as imagens são protegidas por direitos de autor, e a Oriflame
adquiriu os direitos para a sua utilização. Estes direitos não se
estendem aos seus Parceiros de Marca.
- Imagens em movimento, vídeos, etc.: Poderão apenas ser utilizados
através de partilha quando essa função estiver disponível. A
função de partilha proporciona uma referência automática ao site
de origem.

- Imagens de modelos ou pessoas: Podem ser utilizadas através
de partilha quando essa função estiver disponível. A função de
partilha proporciona uma referência automática ao site de origem.
- Imagens dos produtos Oriflame: Podem ser usadas sem ser através
de partilha desde que a fonte seja mencionada de forma visível e
clara (por exemplo: “fonte: www.oriflame.com 2012”).
.

7. O Logo Oriflame

O logo Oriflame pode ser usado nos formatos disponíveis nos sites
oficiais da Oriflame. O logo não pode ser alterado ou animado e
pode apenas ser usado como cabeçalho ou rodapé, bem como em
assinaturas de email no seu formato original.

8. Partilha Redes Sociais

A Oriflame incentiva a presença em blogs, redes sociais, entre
outros similares. Os Parceiros de Marca são incentivados a ter um
blog e a deixar comentários sobre os produtos Oriflame, sempre
que considerem adequado, no entanto devem cumprir a secção 1.3
do Código de Ética acima sobre reclamação de produtos. Sempre
que possível, recomendamos que o Parceiro de Marca use as
funções de partilha disponibilizadas pela Oriflame para assegurar
uma apresentação correta e visibilidade da fonte.

9. Marketing Motores de Pesquisa

Os Parceiros de Marca podem fazer marketing em motores de
busca, tal como Google Adwords, caso cumpram as regras da
Oriflame quanto à presença online. Além disso;
- O anúncio deve indicar claramente que foi criado por um Parceiro
de Marca Independente
- O cabeçalho não deve dar a ideia de que se trata de um anúncio
oficial ou patrocinado da Oriflame, e;
- É proibido utilizar “Oriflame” como palavra-chave.
- Por favor tenha em consideração que cada comprador, por ex. do
Adwords, é responsável por qualquer incumprimento de qualquer
outro proprietário da marca.
Para informações mais práticas e exemplos sobre como seguir
as Políticas Online do Parceiro de Marca, por favor consulte o
Manual Digital do Parceiro de Marca.
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Aquando da abordagem a um
cliente/potencial membro da Oriflame

...deve
–– Identificar-se e identificar a Oriflame

Sempre que vender produtos Oriflame, deve:

–– Explicar o propósito da sua solicitação e os tipos de
produtos que a Oriflame tem

–– Informar o cliente quanto ao preço correto dos produtos,
termos de pagamento e data de entrega

–– Tentar responder a toda e qualquer questão de forma
justa, verdadeira e clara

–– Dar ao seu cliente um formulário de encomenda por escrito
aquando da venda

–– Fazer apenas afirmações de produtos que sejam
autorizadas pela Oriflame. Direcionar as pessoas para
o site da Oriflame, onde poderão saber mais sobre os
produtos e afirmações dos mesmos

–– Informar o cliente quanto ao período de cancelamento da
encomenda bem como do seu direito de devolver os produtos
e receber a devolução do dinheiro, no caso de produtos que
possam ser vendidos como novos.

–– Respeitar a privacidade e outras limitações pessoais
(ex. tempo local, idade, condição física)

–– Informar sobre as garantias de produtos, serviço pós-venda e
tratamento de reclamações da Oriflame.

–– Interromper qualquer explicação (e sair), caso tal lhe
seja solicitado
–– Reunir e/ou guardar dados pessoais dos clientes ou
potenciais clientes sempre que necessário e assegurarse que trata e protege esses dados pessoais de acordo
com as leis locais no que respeita à proteção de dados
e privacidade

Quando apresentar a oportunidade de negócio a potenciais
parceiros de marca, deve:
–– Informá-los sobre que os ganhos e vendas variam de pessoa
para pessoa e dependem das capacidades do vendedor, do
tempo dispendido, esforço, entre outros fatores;
–– Fornecer informações suficientes a fim de permitir uma
avaliação adequada da oportunidade de ganhos.
–– Relembre sempre o seu cliente/potencial parceiro de marca
do facto de a Oriflame ser uma empresa de venda direta
conceituada, focada no desenvolvimento sustentável de
produtos inovadores. A Oriflame disponibiliza produtos
de qualidade e a possibilidade de construir um negócio. A
Oportunidade de negócio oferece uma forma independente,
divertida e flexível de melhorar a posição financeira ao
mesmo tempo que melhora as capacidades e autoestima.
––
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...não deve
–– Insistir com o cliente para que este adquira produtos ou
se inscreva como Parceiro de Marca – não há problema
se ele/a não quiser; poderá sempre voltar caso transmita
profissionalismo e seja justo
–– Exagerar as características do produto – conte a sua
experiência com o produto de forma honesta; refira-se
sempre ao folheto do produto ou a outras informações
fornecidas pela empresa
–– Exagerar quaisquer factos sobre:
• a utilização e características dos produtos Oriflame
•a
 oportunidade de ganhos que a Oriflame oferece

(em termos de, por ex., tempo e facilidade de alcançar
níveis, quantias esperadas em cada nível e geralmente a
facilidade e probabilidade de se tornar bem-sucedido
– lembre-se, tudo depende do tempo e esforço que
a pessoa está disposta a investir e das competências
pessoais!
•o
 seu sucesso e experiência com a Oriflame ou utilizar

o testemunho de sucesso de outra pessoa que não seja
verdadeiro

–– Mentir, enganar, iludir ou ser agressivo, intrusivo ou
desrespeitoso

–– Dar respostas ao cliente sem ter a certeza das
mesmas, devendo contactar o Serviço de Apoio
ao Cliente da Oriflame para clarificar a questão e,
de seguida, voltar a contactar o cliente com uma
resposta correta
–– Usar inadequadamente ou sem autorização os dados
pessoais dos clientes, outros Parceiros de Marca
Oriflame e/ou potenciais membros Oriflame
–– Usar comparações com outras empresas, sem ter
como base factos facilmente verificáveis
–– Provocar danos injustos na reputação de outra
empresa, atrair sistematicamente ou “angariar” a
força de vendas de outra empresa
–– Induzir uma pessoa a comprar produtos, afirmando
que a pessoa pode reduzir ou recuperar o preço de
compra, dando o contacto de outros clientes para
que adquiram produtos similares
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INSCRITO: Um Parceiro de Marca é considerado inscrito,
após receção e aceitação pela Oriflame da Ficha de
Inscrição devidamente preenchida, acompanhada
de fotocópia do Cartão do Cidadão, do número de
contribuinte, comprovativo da morada e do seu primeiro
pedido.
ATIVO: Um Parceiro de Marca é considerado ativo, se tiver
efetuado um pedido no catálogo em curso.

Apêndice 3
Glossário
Oriflame
Aqui pode encontrar a definição
dos termos e conceitos usados para explicar
o Plano de Sucesso Oriflame.

INATIVO: Um Parceiro de Marca é considerado inativo, se
não tiver efetuado nenhum pedido no catálogo em curso.
DESCONTINUADO: Um Parceiro de Marca é considerado
descontinuado se não estiver ativo durante 3 catálogos
consecutivos (ao terceiro tem que colocar encomenda).
Deixando de receber o Mailing Oriflame no quarto
catálogo.
EXCLUÍDO: A Oriflame reserva-se o direito de excluir,
a qualquer momento, quem (i) tenha prestado falsas
informações na ficha de inscrição, (ii) tenha incumprido
normas ou código de conduta da Oriflame, (iii) não cumpra
prazos de pagamento; ou (iv) esteja inativo 17 catálogos
consecutivos (terá de se reinscrever), o que ocorrerá,
salvo indicação em contrário, com efeitos imediatos. Os
Parceiros de Marca excluídos perdem todos os direitos e
previlégios que tenham alcançado, incluíndo a sua rede e,
se aplicavél, o direito de utilização do carro Oriflame.
PRODUTOS ESGOTADOS: O facto de um produto esgotar
é sempre de lamentar. Sendo a companhia a primeira
interessada em que esse caso não ocorra; também o
Parceiro de Marca e sobretudo o cliente não têm qualquer
responsabilidade nesta ocorrência. No caso de um
produto solicitado se encontrar esgotado, é criada uma
backorder, que terá a duração de 2 catálogos permitindo
ao Parceiro de Marca receber o produto em causa ao
mesmo preço do catálogo em que foi solicitado.
STOCK LIMITADO: Sempre que encontrar “Stock Limitado”
tenha em conta que esse artigo, ao esgotar, deixará de
contar para qualificações e comissões. Com o objetivo de
satisfazer sempre os nossos clientes, a Oriflame reservase o direito de substituir qualquer produto ou artigo
(cosmético, acessório ou bijutaria), por outro similar. Caso
o artigo enviado em substituição não seja do agrado do
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seu cliente, comprometemo-nos a pagar as despesas de
devolução por correio originadas por esta troca.
BACK ORDER: Produto esgotado, colocado em espera
e enviado quando disponível, na próxima encomenda
do Parceiro de Marca. A Back Order tem a validade
de 2 catálogos (catálogo que sai esgotado e catálogo
seguinte), período ao fim do qual é eliminada. Caso o
Parceiro de Marca não pretenda receber a back order,
deverá contactar o SAC para que a mesma seja anulada.
PREÇO NORMAL (P.N.): Preço referência da qualidade
dos produtos Oriflame. Sobre este preço são baseados os
Preços Especiais e todas as restantes promoções.
VALOR FATURA (V.F.): O preço que um Parceiro de Marca
paga por um produto. Figura na fatura e equivale ao preço
em vigor no catálogo em curso, menos o desconto (23%
ou 30% conforme a posição ou faturação do Parceiro
de Marca. Veja “Grupos de Produtos”. Inclui IVA, mais
despesas de distribuição.
VALOR PEDIDO (V.P.): É o valor que é utilizado para níveis
de qualificação, manutenção, ajustamento e promoções. É
idêntico a 77% do valor do produto no Catálogo em vigor,
ou seja, igual para quem tem 23% ou 30% de desconto.
Exclui material de apoio, despesas de distribuição e
produtos descontinuados.
VALOR COMISSIONÁVEL (V.C.): O valor comissionável
é ajustado por um algoritmo matemático que tem por
objetivo corrigir as variações nas taxa de IVA ao longo dos
tempos. Este fator poderá levar a ajustamentos residuais no
V.C. de cada fatura.
GRUPOS DE PRODUTOS: Existem 3 Grupos de Produtos,
cada um tem as suas particularidades quanto a desconto
e contagem para o Valor Comissionável (V.C.) e Valor do
Pedido (V.P.).
GARANTIA: Se por qualquer motivo o produto Oriflame
não satisfizer o seu cliente, o Parceiro de Marca terá um
prazo de 30 dias para o devolver à Oriflame, obtendo um
crédito do valor faturado. Esta garantia não se aplica a
produtos que tenham sido intencionalmente danificados ou
indevidamente utilizados.

BÓNUS EM PRODUTOS: O Líder pode solicitar Produtos
Cosméticos, de continuidade, sendo considerados os
preços normais dos mesmos. Não podem ser solicitados
nos Bónus em Produtos, produtos Wellness, Bijuterias,
Acessórios, Material de Atividade e Novidades do
catálogo em vigor. Os Bónus em Produtos têm a validade
de 2 catálogos.

GRUPO

DESCONTO

V.P.

V.C.

SIM

SIM

SIM

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
		
Grupo 2
Acessórios
Coleção Norrsken
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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: 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: 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: 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: um Carro da Frota Oriflame!
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: 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: 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: 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: 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: 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: um Carro
da Frota Oriflame!

PRESIDENT DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de President
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: 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 parceiro 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:
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

Obrigada...
...por se juntar a nós nesta caminhada emocionante e repleta de ganhos.
Por acreditar em si e em nós. Por vender aquele primeiro batom, máscara
de pestanas ou conjunto de cuidados do rosto e por falar sobre a
Oportunidade de Negócio Oriflame a familiares, amigos e conhecidos, bem
como por ajudá-los a mudarem as suas vidas para melhor.

CONTACTOS
SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
Quer Tornar-se Parceiro de Marca ou adquirir
os nossos produtos?
Contacte:
Telefone: 308 807 500
E-mail: oportunidade@oriflame.com
Para os seguintes esclarecimentos:
· Localização de Encomendas
· Informação sobre Conta Corrente
· Situações/Reclamações nas Encomendas
· Reenvio de Encomendas
Contacte:
Horário de 2ª a 6º das 08h30 às 20h00
Telefone: 308 807 500
Fax: 214 262 914
E-mail: clientes@oriflame.com
E-mail para Inscrições: servico.inscricoes@oriflame.com
COMO FAZER A SUA ENCOMENDA
Contacte:
Horário de 2ª a 6ª das 09h00 às 20h00
Telefone: 308 807 500 ou em www.oriflame.pt
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Para os seguintes esclarecimentos:
· Esclarecimentos relativos a pagamentos das comissões
· Controlo de Crédito
· Informações sobre auto-faturas
· Multibónus
Contacte:
Recebimentos e Pagamentos
Telefone: 308 807 500
E-mail: departamento.financeiro@oriflame.com

DEPARTAMENTO DE VENDAS
Para os seguintes esclarecimentos:
· Esclarecimento sobre Plano de Sucesso
· Viagem de Incentivo
· Convenção Anual
· Lançamento de Catálogo
· Objetivos Gold Directors e Distritais
Contacte:
Departamento de Vendas
Telefone: 308 807 500
E-mail: departamento.vendas@oriflame.com
DEPARTAMENTO DE MARKETING
Para os seguintes esclarecimentos:
· Esclarecimento sobre Campanhas
· Esclarecimentos sobre o site Oriflame
· Pedido de Cartões de Visita
Contacte:
Departamento de Marketing
Telefone: 308 807 500
E-mail: departamento.marketing@oriflame.com
· Informação sobre os Produtos e sua utilização
E-mail: produtos.geral@oriflame.com
· Informação sobre os Produtos Wellness
E-mail: produtos.wellness@oriflame.com
Oriflame Service Centre
Aberto de 2ª a 6ª das 10h00 às 19h00
Oriflame Cosméticos
Estrada de Talaíde
Cruzamento de São Marcos
Pavilhão 4
2739-503 Cacém

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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