ORIFLAME
P LAN O DE S U C E S S O
EDIÇÃO CHEFES

05 | PARABÉNS
06 | FACTOS SOBRE A ORIFLAME
07 | ISTO É A ORIFLAME
08 | O QUE OFERECEMOS
14 | QUADRO RESUMO DO PLANO DE SUCESSO
22 | COMO MOSTRAR OS CATÁLOGOS E COLOCAR ENCOMENDAS
26 | O CONCEITO DA NOSSA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
28 | TRANSFORME-SE NUM CHEFE DE SUCESSO COM A ORIFLAME
32 | ACADEMIA ORIFLAME
34 | ANEXO
37 | VOCABULÁRIO ORIFLAME
38 | ÉTICA ORIFLAME
39 | REGRAS DE CONDUTA
43 | APÊNDICE
44 | POLITICAS DE UTILIZAÇÃO ONLINE
47 | CONTACTOS

O PLANO DE SUCESSO ORIFLAME, EDIÇÃO CHEFES, EXPLICA O
PROGRAMA DE RECOMPENSAS: OS GANHOS MENSAIS, BÓNUS EM
DINHEIRO, TÍTULOS, RECONHECIMENTOS, PRÉMIOS E CONFERÊNCIAS
LOCAIS E INTERNACIONAIS PARA OS MELHORES LÍDERES ORIFLAME.
LEIA-O PARA SABER COMO ATINGIR OS NÍVEIS MAIS ELEVADOS E
UTILIZE-O COMO GUIA DE REFERÊNCIA AO LONGO DE TODO O SEU
PERCURSO.
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“Construa um futuro melhor
para si e para a sua família”
Ao longo de mais de 45 anos, temos tido o privilégio de oferecer a milhões de pessoas a
oportunidade de mudar as suas vidas para melhor. Hoje em dia, a oportunidade Oriflame é mais
atrativa do que nunca e é com grande satisfação que vemos que está disposto a realizar as suas
ambições connosco. Ao convidar os seus amigos para se juntarem à Oriflame, está de facto a
dar-lhes um meio para realizarem os seus próprios sonhos, ao mesmo tempo que está a
contribuir para o crescimento do seu próprio negócio e a aproximar-se das suas metas pessoais.
Trata-se de uma oportunidade onde poderá, independentemente do seu perfil e capacidade
financeira, mediante trabalho árduo, construir um futuro melhor para si e para a sua família.
Quanto mais pessoas convidar e apoiar, maior será o crescimento do seu negócio, e maiores serão
os seus ganhos.Ter sonhos poderosos, uma forte determinação e vontade de ter sucesso são os
elementos-chave de sucesso para muitos Líderes Oriflame, em todo o mundo. Convidamo-lo, agora,
a desfrutar desta oportunidade única de ganhos e desejamos-lhe o melhor para a sua carreira.”

Jonas af Jochnick
Cofundador Oriflame

Robert af Jochnick
Cofundador Oriflame

100% de garantia

PARABÉNS
É um grande prazer dar-lhe as boas-vindas à Oriflame! Acaba de
abrir o Plano de Sucesso e, com base na nossa experiência,
sabemos que, para muitos, este é um passo determinante na sua
carreira Oriflame. É o momento em que muitos decidem ir mais
além do que vender os produtos a alguns clientes e começam a
construir o seu próprio negócio. À medida que vai vendendo e
usando os produtos, é muito importante ter em mente que a
oportunidade de ganhos ilimitados e a oportunidade de crescimento
pessoal surgem ao convidar outras pessoas a tornarem-se
Assessoras. Para o ajudar neste processo e para desfrutar de todos
os benefícios ao longo do percurso, desenvolvemos o “Plano de
Sucesso – Edição Chefes”.
Este é um guia fácil de compreender que descreve os benefícios
ilimitados que um Assessor Oriflame poderá obter. Inclui ideias,
métodos comprovados e conselhos que o ajudarão a desenvolverse como Chefe.
O Plano de Sucesso também integra testemunhos inspiradores de
alguns dos nossos Líderes com mais sucesso, que fizeram da
Oriflame uma parte importante das suas vidas. Esperamos que
sejam uma motivação para realizar o seu potencial. Desafiamo-lo
hoje, a visualizar os seus sonhos, a definir novas metas e a planear
os próximos passos do seu percurso na Oriflame.Toda a
companhia, juntamente com os líderes que já aqui estão, dar-lheão apoio ao longo do processo, no entanto, fica ao seu critério até
onde quer ir e quanto deseja ganhar.
A missão da Oriflame é realizar sonhos, é o nosso sincero desejo
que seja capaz de concretizar os seus sonhos através da
oportunidade Oriflame.

Rui Matias da Silva
Diretor Geral da Oriflame Portugal

Para saber mais sobre
a política da Oriflame
relativamente ao
bem-estar dos animais, por
favor visite:
www.oriflame.pt

Todo o papel dos nossos
catálogos é oriundo
de florestas geridas de
forma sustentável

Membro
da Associação
de Venda Direta

1st ever
Oriflame
iPad app.
Check it out in the
AppStore!

Aplicações
para iPad
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F A C TO S S O B R E A O R I F L A M E

• F undada na Suécia em 1967
• Vasto portfólio de inovadores
produtos de beleza suecos,
inspirados na Natureza
• Presente em mais de 60 países, em
cinco regiões
• É a maior companhia de venda
direta de cosméticos da Europa
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•C
 erca de €1,5 mil milhões em
vendas por ano
• Aproximadamente 3,5 milhões de
Assessores em todo o mundo
• Centro Global de Pesquisa e
Desenvolvimento com mais de
100 cientistas
• 6 fábricas localizadas na: Suécia,
Polónia, China, Rússia e Índia

•G
 ama com aproximadamente
1000 produtos cosméticos
•C
 erca de 8,000 funcionários
• Inscrita na NASDAQ OMX Nordic
Exchange
•C
 ofundadora da World Childhood
Foundation

I S TO É A O R I F L A M E

A NOSSA VISÃO

A NOSSA MISSÃO

SER A EMPRESA DE
BELEZA Nº 1 NO
MERCADO DE VENDA
DIRETA

REALIZAR SONHOS

Esta é a nossa visão e o nosso objetivo máximo. Estamos
convencidos que o conceito
único da nossa oportunidade
de negócio – Ganha dinheiro
hoje e preenche os teus
sonhos amanhãTM, juntamente
com funcionários dedicados,
Assessores e Líderes, que
abraçam a nossa forte cultura
empresarial, levar-nos-ão a
esta posição.

A nossa paixão é realizar
sonhos. Queremos ser
o veículos para a realização
de sonhos, tanto dos nossos
Assessores, como também
dos nossos funcionários,
bem como a forma de
conseguirem viver uma vida
mais feliz e rica.

OS NOSSOS VALORES
UNIÃO, ESPÍRITO
E PAIXÃO
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Estes têm sido os
ingredientes-chave para
o nosso sucesso no passado
e continuarão a sê-lo para
o nosso sucesso no futuro.
Respeitando e vivendo
os nossos Valores, criamos
uma atmosfera que é
essencial no negócio.
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O QUE OFERECEMOS
Como Assessor, terá a oportunidade de Sentir-se Mais Bela/o, Ganhar Dinheiro
e Divertir-se. A nossa missão é realizar sonhos – e isso significa dar-lhe as
ferramentas e inspiração necessárias para viver uma vida melhor e alcançar os
seus objetivos pessoais. Eis o que isto significa na prática:
SENTIR-SE MAIS BELA/O

GANHAR DINHEIRO

DIVERTIR-SE

Com mais de 45 anos de experiência nos
cuidados do rosto, a Oriflame sabe como
combinar o melhor da natureza com a
mais recente ciência para lhe oferecer
produtos altamente eficazes.
Além disso, exibirá as últimas tendências
da beleza e moda, graças à nossa
maquilhagem, fragrâncias e acessórios. A
gama Wellness oferece uma solução
natural para o bem-estar e uma perda/
manutenção de peso saudável.

Como Assessor, poderá começar a
ganhar dinheiro imediatamente. É
você que estabelece as suas próprias
metas, ganhos e horário de trabalho.
Escolhe, ainda, se pretende uma
carreira de sucesso a tempo inteiro
ou se pretende vender produtos no
seu tempo livre para um ganho extra.

Enquanto trabalha com a Oriflame,
tem a oportunidade de conhecer
pessoas novas e fazer novos amigos,
crescer a nível pessoal e profissional
através de reuniões, formações e
seminários, para além de poder viajar
e qualificar-se para eventos exclusivos.

A Oriflame sempre me deu mais do que consta no Plano de Sucesso, a minha vida e a
dos meus ganhou melhor qualidade

CÂNDIDA TEIXEIRA

SAPPHIRE EXECUTIVE DIRECTOR
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“Antes da Oriflame surgir na minha vida, desempenhei tarefas, assumi cargos, uns de que gostei outros que não escolhi, nem gostei.
Documentos assinados, selados e carimbados era quanto bastava ao Patrão Estado, se alguém liderava, era por sua conta e risco e os
bons resultados que daí viessem nem eram referidos na folha de Serviço.
Com a Oriflame não assinei contrato, a liberdade de escolha foi a primeira sedução, depender de mim até onde queria chegar foi um
desafio fascinante. Numa Empresa em que nenhum dia é igual, porque cada pessoa é diferente, apaixonamo-nos ainda mais quando
um desafio maior é alcançado.
A Oriflame sempre me deu mais do que consta no Plano de Sucesso, a minha vida e a dos meus ganhou melhor qualidade e ao longo
de 28 anos fiz chegar a muitas famílias a mesma Oportunidade.
Foi fácil? Claro que não, mas tem sido uma bênção fazer aquilo que gosto, ser bem remunerada por isso, reconhecida por fazer o que me compete.
Como fazer? Liderança eficaz, atrair, motivar, partilhar conhecimentos, a função “coach” é um processo contínuo, mobilizar é palavra-chave, sempre focando a concretização dos
resultados, mas nunca esquecendo que todos somos pessoas, que a empatia, fluência verbal, prespicácia, dar e receber, ajudam a lidar com pessoas de diferentes culturas e a conquistar
corações. O nosso contrato sem selo nem carimbo tem sido cumprido eticamente por ambas as partes.
Obrigada Oriflame pelas muitas flores lindas com que me tens mimado ao longo de tantos anos, campestres algumas, outras exóticas, todas elas se renovam no jardim da minha vida.”

SENTIR-SE
MAIS BELA/O

GANHAR DINHEIRO

A Oriflame oferece um portfólio completo
de produtos de beleza para toda a família:
cuidados do rosto, maquilhagem, cuidados
do corpo e capilares, fragrâncias, bem-estar
e acessórios a preços acessíveis.
Os catálogos captam as mais recentes tendências do mundo da beleza e
moda e estão repletos de promoções emocionantes, o que facilita a compra
e recomendação de produtos aos seus amigos e clientes.

Porque são os produtos Oriflame únicos?

A nossa experiência em cuidados do rosto é o resultado de quase 50 anos
de desenvolvimento de produtos e de pesquisa avançada nos cuidados da
pele. Contamos atualmente com 160 cientistas, com diversas áreas de
especialização, a trabalhar em conjunto na criação de produtos avançados e
de elevado desempenho, apoiados por estudos clínicos avançados ou testes
ao consumidor.
Todos os produtos da Wellness foram desenvolvidos e produzidos
segundo os mais elevados critérios em termos de segurança, qualidade e
eficácia. A segurança e eficácia dos nossos produtos podem ser
comprovadas por dados científicos.
Os médicos e especialistas da Wellness by Oriflame são autoridades
internacionalmente conhecidas, especialistas altamente competentes, com
muitos anos de experiência na área da saúde e bem-estar. Dentro das suas
áreas de especialização, eles ajudam-nos a desenvolver produtos e a fazer
afirmações corretas e baseadas em provas concretas.
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DIVERTIR-SE

PODEMOS
INFLUENCIAR ATÉ
80% DO
ENVELHECIMENTO
DA NOSSA PELE

2

MINUTOS

vezes por dia

Rotina Diária De
Cuidados Do Rosto
Dois minutos, duas vezes por dia para a
sua rotina de cuidados do rosto é essencial
para manter uma pele mais saudável e
jovem.
A Rotina Diária de Cuidados do Rosto é
uma rotina de quatro passos fácil de seguir,
desenvolvida para maximizar a ação dos
produtos para o cuidado do rosto, para
uma pele fantástica em qualquer idade.
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SENTIR-SE MAIS BELA/O

GANHAR
DINHEIRO

DIVERTIR-SE

A ORIFLAME OFERECE-LHE TRÊS FORMAS DE GANHAR
DINHEIRO
1. G
 anhe dinheiro poupando na compra de produtos Oriflame
2. G
 anhe dinheiro mostrando o catálogo e ganhando um desconto nas suas vendas
3. G
 anhe dinheiro convidando outras pessoas e construindo uma equipa que ganhe dinheiro em conjunto

1. G
 anhe dinheiro poupando na compra de produtos Oriflame
Quando se inscreve como Assessor Oriflame, tem a possibilidade de comprar produtos Oriflame com desconto.

2. G
 anhe dinheiro mostrando o catálogo e ganhando um desconto nas suas vendas
Os primeiros ganhos surgem ao recomendar produtos e dando seguimento aos seus clientes. Ganhará um desconto de 23% ou
30% nas vendas aos seus clientes.
Além disso, pode ganhar prémios ou bónus consoante o valor da sua encomenda.

3. G
 anhe dinheiro convidando outras pessoas e construindo uma equipa que ganhe dinheiro em conjunto
Aumentará os seus ganhos ao construir uma equipa e iniciar o seu próprio negócio com a Oriflame.
Vai passar a receber comissões sobre os seus assessores, além disso pode ganhar muitos prémios, bónus, viagens, eventos e até
um carro Oriflame.
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VO C Ê

E N C O M E N DA S D O S C L I E N T E S

SENTIR-SE MAIS BELA/O

GANHAR DINHEIRO

DIVERTIR-SE

Qualquer pessoa pode divertir-se com a Oriflame, partilhando os seus produtos de beleza preferidos com a família e amigos,
fazendo novos amigos e conhecendo pessoas novas. Nós oferecemos a oportunidade de viajar e de se desenvolver
pessoalmente através de formações, seminários e conferências internacionais. Como um dos Chefes mais bem-sucedidos da
Oriflame, será recompensado através da qualificação para conferências internacionais. Estas conferências têm lugar em resorts de
luxo por todo o mundo, onde irá encontrar os mais bem-sucedidos Chefes Oriflame!

GOLD CONFERENCE
Além de o fazer sentir-se mais belo e de o ajudar a ganhar dinheiro, a Oriflame é
divertida!
Ao longo do ano, terá várias oportunidades de participar em divertidos e emocionantes
seminários, eventos e festas, tais como:
O Seminário de Chefes, um fim de semana para o qual se qualificam os novos Chefes
da Oriflame e que, além de formar e informar, está recheado de emoções e diversão.
A Convenção Anual, que é altamente apreciada por todos na Oriflame, reconhece e
premeia todos os que colaboram durante a campanha para estarem presentes num
Evento que combina trabalho e lazer.
A Viagem Anual da Oriflame Portugal, para a qual terá também a oportunidade de se
qualificar e de desfrutar de umas férias de sonho. Alguns dos destinos passados desta
Viagem são Roma, Barcelona, Cabo Verde e um Cruzeiro no Mediterrâneo!
Além disso, à medida que o seu negócio cresce e tem mais sucesso, poderá desfrutar
de viagens de sonho a destinos ainda mais longínquos:
A Gold Conference, exclusiva para Gold Directors ou acima, tem lugar todos os anos,
num local inspirador, como Roma, Paris, Estocolmo ou Nova Iorque! Durante uma
semana inteira, num hotel de luxo, poderá desfrutar de uma conferência inspiradora,
jantares de gala e, claro, ter a oportunidade de visitar alguns dos locais mais
espetaculares. Durante a conferência, será reconhecido e premiado pelo seu
desmpenho e novas conquistas.
As Diamond e Executive Conferences são destinadas aos Líderes mais bem-sucedidos
da Oriflame - que tenham o título de Diamond ou acima. Os destinos escolhidos para
estas conferências são por exemplo a Dubai, Zanzibar, Bali, Rio de Janeiro, Cidade do
Cabo ou Doha! Prometemos-lhe uma experiência inesquecível no resort, conferências
interessantes, além de jantares de gala e eventos exclusivos.
Todos os anos, a Oriflame anuncia os critérios de qualificação para cada um dos
eventos. Poderá consultar os respetivos regulamentos no site Oriflame,
em
11
www.oriflame.pt.
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PLANO DE SUCESSO
ORIFLAME

Com a Oriflame, pode ter muito sucesso! Mostrando
o catálogo e colocando encomendas, recrutando
novos Assessores e formando-os para se tornarem
chefes, irá construir o seu negócio e qualificar-se a
recompensas fantásticas! Na Escada de Sucesso,
encontrará as oportunidades de ganhos oferecidos e
os critérios de qualificação para cada categoria!

CHEFE
DISTRITAL
CHEFE DE GRUPO
SÉNIOR

CHEFE DE GRUPO
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ASSESSOR
ELITE
ASSESSOR

PRESIDENT
DIRECTOR

DIAMOND EXECUTIVE
DIRECTOR

SAPPHIRE EXECUTIVE
DIRECTOR
GOLD EXECUTIVE
DIRECTOR
EXECUTIVE
DIRECTOR

DOUBLE DIAMOND
DIRECTOR
SENIOR DIAMOND
DIRECTOR
DIAMOND
DIRECTOR

SAPPHIRE
DIRECTOR
SENIOR GOLD
DIRECTOR
GOLD
DIRECTOR
CHEFE
DISTRITAL SENIOR

GANHE DINHEIRO HOJE E REALIZE OS SEUS SONHOS AMANHÃ
13

13

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

1.000 V.P.
750 V.P.

1º
cat.
2º
cat.

CHEFE DE GRUPO
SÉNIOR

CHEFE
DISTRITAL

2.500 V.P.
1.800 V.P.

4.000 V.P.
2.800 V.P.

1º
cat.
2º
cat.

CHEFE DISTRITAL
SÉNIOR

1º
cat.
2º
cat.

8.500 V.P.
6.000 V.P.

1º
cat.
2º
cat.

GOLD
DIRECTOR
		

SENIOR
GOLD
DIRECTOR			

				
1º
1º
12.000 V.P. cat.
18.000 V.P. cat.
9.000 V.P.

2º
cat.

		

13.500 V.P.

2º
cat.

(com 1º Nível)

(com 5 Assessores ativos)

NÍVEIS DE MANUTENÇÃO

750 V.P.

1.800 V.P.

2.800 V.P.

6.000 V.P.

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

BÓNUS PARA O NOVO CHEFE

€100

€100

€500

€700

€1.000

BÓNUS PARA O GRUPO-MÃE

€100

€100

€500

€700

€2.000

PERÍODO DE MANUTENÇÃO

3 catálogos

3 catálogos

4 catálogos

4 catálogos

5 catálogos

PERÍODO DE CONVALESCENÇA
DE COMISSÕES

COMISSÕES

3 catálogos

3 catálogos

(ao 3º tem de fazer)

(ao 3º tem de fazer)

4,5% Comissão sobre Vendas Pessoais

4 catálogos
(ao 4º tem de fazer)

(Rede Central)

€2.000

5 catálogos

4 catálogos

5 catálogos

5 catálogos

(ao 4º tem de fazer)

(ao 5º tem de fazer)

(ao 5º tem de fazer)

4,5% Comissão sobre Vendas Pessoais

4,5% Comissão sobre Vendas

9% Comissão sobre Inscrições Diretas

9% Comissão sobre Inscrições Diretas

9% Comissão sobre Inscrições

4,5% Comissão sobre Assessores Indiretos

4,5% Comissão sobre Assessores Indiretos

4,5% Comissão sobre Assessores

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

CARRO

AUDI A1

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.

VANTAGENS DE SER CHEFE ORIFLAME
• Tens 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.
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AUDI A1

Entre 7.500 V.P. e 9.0 00

Abaixo de 7.500 V.

R

SAPPHIRE
DIAMOND
DIRECTOR
DIRECTOR
OR			

				

.

s

GOLD
EXECUTIVE
DIRECTOR

SAPPHIRE
EXECUTIVE
DIRECTOR

DIAMOND
EXECUTIVE
DIRECTOR

PRESIDENT
DIRECTOR

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.

1º
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)

18.000 V.P.

2º
cat.

+

+

+

+

+

+

+

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.

9.000 V.P.

9.000 V.P.

9.000 V.P.

9.000 V.P.

9.000 V.P.

9.000 V.P.

9.000 V.P.

9.000 V.P.

(Rede Central)

(Rede Central)

(Rede Central)

(Rede Central)

(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)

€3.500

€5.000

€7.500

€10.000

€25.000

€35.000

€50.000

€75.000

€100.000

5 catálogos

5 catálogos

5 catálogos

5 catálogos

8 catálogos

8 catálogos

10 catálogos

10 catálogos

12 catálogos

5 catálogos

r)

DOUBLE
EXECUTIVE
DIAMOND
DIRECTOR
DIRECTOR 		

24.000 V.P.

(com 1º Nível)

s

SENIOR
DIAMOND
DIRECTOR

(ao 5º tem de fazer)

Pessoais

5 catálogos

5 catálogos

5 catálogos

(ao 6º tem de fazer)

(ao 6º tem de fazer)

(ao 6º tem de fazer)

8 catálogos
(ao 8º tem de fazer)

4,5% Comissão sobre Vendas Pessoais

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)

4,5% Comissão sobre Vendas Pessoais

Diretas

9% Comissão sobre Inscrições Diretas

9% Comissão sobre Inscrições Diretas

Indiretos

4,5% Comissão sobre Assessores Indiretos

4,5% Comissão sobre Assessores 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

2º e 3º Nível

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

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

9.0 00 V.P.

00 V.P.

AUDI A1

AUDI A3

AUDI A3

AUDI A3

AUDI A5

AUDI A5

AUDI A5

AUDI A5

AUDI A7

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.
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A O P O RT U N I DA D E D E
GANHOS ORIFLAME
COMO FUNCIONA

OS PASSOS DO PLANO DE SUCESSO / ASSESSOR
NA ORIFLAME EXISTEM 2 FORMAS
DE GANHAR DINHEIRO

Exemplo 2
As vendas estão a correr bem e coloca uma encomenda
de €250 (Equivalente a 192,5 V.P.).
Quanto é que Ganha?
Recebe dos seus clientes:
€250
Paga à Oriflame:
€175
O seu desconto é de (30%):
€75

1. G
 anhar dinheiro ao mostrar o catálogo e obter o ganho
das suas vendas
2. Ganhar dinheiro ao convidar outras pessoas e construir a
sua equipa para ganharem dinheiro juntos
1. G
 anhar dinheiro ao mostrar o catálogo e obter o ganho
das suas vendas
Mostrar o catálogo e receber as encomendas dos seus
clientes poderá aumentar as suas vendas acima de 140 V.P. e
assim obter um desconto de 30%.

Todos os Novos Assessores têm um crédito
de €200, para as suas encomendas iniciais.
Têm 21 dias, após ter colocado a sua
encomenda para pagar.

Exemplo 1
Ao colocar a primeira encomenda de 110 € (Equivalente
a 85 V.P.).
Quanto é que Ganha?
Recebe dos seus clientes:
€110
Paga à Oriflame:
€85
O seu desconto é de (23%):
€25

QUANTO MAIS ALTO FOR O VALOR DA SUA ENCOMENDA, MAIS PODERÁ GANHAR!
ENCOMENDA
EM V.P.

PORTES			
PRÉMIO
DE ENVIO		
DE ATIVIDADE

DESCONTO		
IMEDIATO		

A PARTIR DE
250 V.P.

GRÁTIS*

e

SIM

e

30%

DE 140 V.P.
ATÉ 249 V.P.

GRÁTIS*

e

SIM

e

30%		 -

DE 80 V.P.
ATÉ 139 V.P.

GRÁTIS*

ou

SIM

e

23%		 -

15%

DE 50 V.P.
ATÉ 79 V.P.

€3,00*		
Ilhas €4,00*

-

e

23%		 -

ATÉ 50 V.P.
		

€4,25*		
Ilhas €5,25*

-

e

23%		 -

*Acresce €1,25 nas encomendas que não são feitas online
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e

BÓNUS
EM PRODUTOS

A O P O RT U N I DA D E D E
GANHOS ORIFLAME
COMO FUNCIONA

ASSESSOR ELITE
Ao faturar um acumulado de 540 V.P. em 6 catálogos consecutivos. Passa a ser Assessor Elite. Passa então a desfrutar das vantagens de
ser Assessor Elite no catálogo seguinte à sua q
 ualificação.
Quais são as vantagens adicionais do Assessor Elite:
• Terá direito a um bónus em produtos exclusivo de 10% em todas as encomendas entre os 140 V.P. e 250 V.P.
• Terá direito às despesas de manuseamento grátis nas encomendas de valor igual ou superior a 80 V.P..
• Poderá qualificar-se para a Convenção Anual e para a Viagem de Incentivo Nacional.
Para manter a qualidade de Assessor Elite, e manter esta vantagem, terá que confirmar o seu nível com 540 V.P. em cada período
de 6 catálogos, atualizado a cada fecho de catálogo e nunca deverá ficar descontinuado (após 3 catálogos sem efetuar encomendas).
Exemplo
Desconto:
Ex.: colocou uma encomenda de €200 no catálogo. O seu desconto será de €60.
Produtos Grátis: Com vendas de €200, recebe bónus em produtos grátis de 10% do valor pedido da encomenda (154 V.P.)
Recebe dos seus clientes:
€200
Paga à Oriflame:
€140
Total dos seus ganhos, no catálogo:
Ganho:
€60
10% de Produtos Grátis:
€15,40
Total do catálogo
€75,40

Poderá usufruir de um bónus em produtos grátis ainda maior (15%) ao colocar uma encomenda de 250 V.P. conforme o sistema de
portes e bónus atual (ver abaixo e pág.16)

Assessor Elite

+
15% Bónus em
Produtos*

Portes grátis

e

Prémio
Atividade

+ 250 V.P.

Assessor
Por encomenda

+ 250 V.P.

Prémio
Atividade

e

Portes grátis

Despesas de
Manuseamento grátis

+
10% Bónus em
Produtos*

+

Por encomenda

+

e
15% Bónus em
Produtos*

Portes grátis

e

Prémio
Atividade

140 V.P.-249 V.P.

140 V.P.-249 V.P.

Prémio
Atividade

Prémio
Atividade

80 V.P.-139 V.P.

80 V.P.-139 V.P.

Prémio
Atividade

e

Portes grátis

Despesas de
Manuseamento grátis

+

Portes grátis

ou

ou

Portes grátis

Despesas de
Manuseamento grátis

€3
€4,25

50 V.P.-79 V.P.

0 V.P.-49 V.P.
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50 V.P.-79 V.P.

0 V.P.-49 V.P.

€3
€4,25

*Os Bónus em produtos têm a validade de
1 Catálogo e não são acumuláveis entre si
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A O P O RT U N I DA D E D E
GANHOS ORIFLAME
COMO FUNCIONA

OS PASSOS DO PLANO DE SUCESSO / MULTIBÓNUS
1º passo - Convide 3 amigos a juntarem-se a si e ganhe até €200
Nos seus 4 primeiros catálogos, recrute 3 novos Assessores que adquiram o código 120
do Programa de Boas-Vindas e GANHA €100.
Ajude pelo menos um destes novos Assessores a fazer o mesmo e GANHA MAIS €100.
A sua Lista de Nomes, deve estar sempre preenchida com mais contactos para os
desafiar a seguirem o seu exemplo! Lembra-se da frase chave:
“quem é que conhece que possa estar interessado em cosméticos?”

OS PASSOS DO PLANO DE SUCESSO / CHEFE DE GRUPO
2º passo - Convide mais 2 amigos a juntarem-se a si e adquira a qualidade de 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 V.P., num catálogo. Atinge o nível de Chefe de Grupo ao realizar um total de faturação de
750 V.P. 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 assessores diretos e indiretos!
A partir desta categoria terá sempre direito a um desconto de 30% nas suas vendas pessoais.
200 V.P.

200 V.P.

200 V.P.

VOCÊ

9%

Encomendas pessoais 150 V.P.
30% Desconto + 4,5% de Comissão

Ganha um bónus de carreira de €100
ao qualificar-se pela primeira vez a Chefe
de Grupo
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Total do seu Grupo Pessoal 1.150 V.P.

200 V.P.

Chefe
Grupo

200 V.P.

Comissões + Desconto = €140

A O P O RT U N I DA D E D E
GANHOS ORIFLAME
COMO FUNCIONA

OS PASSOS DO PLANO DE SUCESSO / DISTRITAL
3º Passo – Construa o seu negócio e adquira a qualidade de Chefe Distrital
O seu êxito continua, tanto a recrutar Assessores, 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.

Encomendas pessoais 150 V.P.
30% Desconto + 9% (4,5% + 4,5%)
de Comissão

%
10,5 4,5%)
+
(6%

13,5% )
,5%
(9% + 4

13,5%
(9% + 4,5%)
13,5%
(9% + 4,5
%)

Você
Chefe

1
(6% 0,5%
+ 4,5
%)

Distrital

Total do seu Grupo Pessoal 4.150 V.P.

GRUPO
1.000 V.P.

ASSESSOR
200 V.P.

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

500 V.P.

ASSESSOR
200 V.P.

ASSESSOR
200 V.P.

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

200 V.P.
300 V.P.

GRUPO
1.000 V.P.

Comissões + Desconto = €508

Ganha um bónus de carreira de €500 ao
qualificar-se pela primeira vez a Chefe Distrital
É com essa inspiração e paixão que o recrutamento
sistemático faz construir equipas fortes

VANDA FÉLIX

EXECUTIVE DIRECTOR
“A Oriflame deu-me o sabor da “vitória”, de vencer e de explorar todo o potencial que existe em mim.
Por vezes, esse potencial passa despercebido, aos outros e essencialmente ao próprio!
Por esse motivo quando recruto, tenho a certeza que estou a dar a oportunidade a alguém que vai tornar
os seus sonhos em realidade.
É com essa inspiração e paixão que o recrutamento sistemático faz construir equipas fortes, com
potencial para alcançar novos patamares na carreira Oriflame. Transmitir a mensagem com realismo, com o testemunho da nossa
experiência, transforma o novo recruta num assessor com19
objetivos.
A minha persistência, o meu trabalho nesta grande empresa, tem como objetivo transformar a minha ambição em sucesso.
Obrigada Oriflame”
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A O P O RT U N I DA D E D E
GANHOS ORIFLAME
COMO FUNCIONA

OS PASSOS DO PLANO DE SUCESSO / GOLD DIRECTOR
4ºPasso – Aumente a sua força de vendas e chegue rapidamente a 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 V.P., 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 V.P. no catálogo seguinte.
É agora um dos mais importantes parceiros da Oriflame e dono, a tempo inteiro, de um grande negócio! Participará
regularmente em reuniões nos escritórios da companhia. Os seus lucros poderão aumentar significativamente em relação ao de
um Chefe Distrital Sénior. A média de ganhos é, aproximadamente, de €45.000 por ano!
Qualificou-se para usufruir dos maiores benefícios do Plano de Sucesso da Oriflame: o Carro Oriflame: Audi A1
Existem muitos outros benefícios para o nível de Gold Director. Examinemos o que acontece com os seus ganhos, no exemplo
abaixo:

ASSESSOR
200 V.P.

Encomendas pessoais 150 V.P.
30% Desconto + 9% (4,5% + 4,5%)

de Comissão

%
13,54,5%)
+
(9%
%
13,54,5%)
+
(9%
13,5% %)
,5
(9% + 4

12%
(6% + 6%)

ASSESSOR
300 V.P.

ASSESSOR
500 V.P.

DISTRITAL
3.000 V.P.

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

ASSESSOR
300 V.P.

ASSESSOR
200 V.P.
ASSESSOR
200 V.P.

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

6%

ASSESSOR
300 V.P.

GRUPO
1.000 V.P.

10,5%
(6% + 4,5
%)

Você
Gold
Director

1
(6% 0,5%
+4
,5%)
(6% 12%
+6
%)

GRUPO
1.000 V.P.

GRUPO
1.000 V.P.

DISTRITAL
4.000 V.P.

Total do seu Gold Central 14,150 V.P.
Ganha um bónus de carreira de €1.000
ao qualificar-se pela primeira vez a Gold
Director
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9%
(4,5% + 4,5%)

6%

GRUPO
1.000 V.P.

Comissões + Desconto = €1.508

GRUPO
1.000 V.P.

A O P O RT U N I DA D E D E
GANHOS ORIFLAME
COMO FUNCIONA

QUER GANHAR MAIS?
Além dos benefícios que pode encontrar nos exemplos anteriores (comissões, descontos, etc), o Plano de Sucesso Oriflame
oferece outros benefícios dos quais pode beneficiar!

BÓNUS CARREIRA
Ao qualificar-se a uma nova categoria, recebe um bónus de carreira.
Ganha também esse bónus por cada chefe direto seu que atinja também uma nova categoria. Pode ganhar este bónus vezes sem conta!
CATEGORIA

GRUPO

GRUPO MÃE

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, exceptuando situação prevista para Gold Directors na página 35.
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
Irá ganhar um bónus em produtos no valor de €140 ao atingir os níveis de faturação abaixo no seu Grupo Central
CATEGORIA

V.P. MÍNIMO GRUPO CENTRAL

VALOR BÓNUS

Chefe de Grupo a Chefe Distrital

1.500 V.P.

Chefe de Distrital Sénior a Diretor Executivo

3.000 V.P.

€140

PROGRAMA CARRO ORIFLAME
Os Gold Directors e acima da Oriflame, passam a usufruir do carro Oriflame, conforme a sua categoria.

GOLD DIRECTOR
A
SAPPHIRE DIRECTOR

EXECUTIVE DIRECTOR
A
DIAMOND DIRECTOR
DIAMOND
EXECUTIVE
DIRECTOR
A
DOUBLE DIAMOND DIRECTOR
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C O M O M O S T R A R O S C AT Á L O G O S
E C O L O C A R E N C O M E N DA S ?
A venda direta com a Oriflame é muito simples. Basta mostrar o catálogo às pessoas que conhece, amigos
de amigos, etc., e aceitar as encomendas.

FÓRMULA DE SUCESSO: MOSTRAR CADA NOVO CATÁLOGO E
ACEITAR AS ENCOMENDAS DE, NO MÍNIMO, 20 CLIENTES
REGULARES
DICAS ÚTEIS:
1. T
 ENHA SEMPRE O SEU CATÁLOGO À MÃO
Nunca se sabe quem vai conhecer!
2. F OLHEIE O CATÁLOGO COM O SEU CLIENTE
Um bom Assessor folheia o catálogo com o seu cliente,
aconselhando-o e recomendando produtos. Está comprovado
que esta ação aumenta as encomendas.
3.DEIXE O CATÁLOGO COM O SEU CLIENTE
Sugerimos que deixe o catálogo por um período não superior a
2-3 dias. Tente dizer: “Vou emprestar-lhe o catálogo e virei

SEU BLOCO DE NOTAS
Não tome notas em pedaços de papel ou no catálogo, pois
corre o risco de os perder.
6.PEÇA AOS SEUS FAMILIARES E AMIGOS QUE LEVEM
CATÁLOGOS PARA OS LOCAIS DE TRABALHO/
ESCOLA/CASA
Os catálogos vendem, mesmo sem si!
7. P
 EÇA AS ENCOMENDAS NO INÍCIO DO CATÁLOGO

buscá-lo amanhã.”. Assim, mais potenciais clientes verão o

Seja dos primeiros a receber o novo catálogo e esteja sempre

catálogo e as suas encomendas aumentarão.

na linha da frente!

4. A
 NTES DE SE ENCONTRAR COM O CLIENTE, PENSE
NO QUE ELE/ELA GOSTA
Pense no que ele/ela gosta e o que costuma utilizar. Faça as suas
recomendações com base nas necessidades específicas do cliente.
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5. TOME NOTAS ACERCA DAS SUAS ENCOMENDAS NO

FÓRMULA DE SUCESSO PARA
OS ASSESSORES ORIFLAME
Mostre os catálogos regularmente e obtenha cerca de 20 clientes fixos.
Fale com pelo menos 3 pessoas por dia sobre a Oportunidade
Oriflame e sobre os produtos.
Peça sempre novos contactos.

3 ATIVIDADES-CHAVES:
MOSTRAR – o novo catálogo e fazer encomendas:
- Mostre os catálogos a todos os que fazem parte da sua Lista de Nomes
- Para ter um bom lucro, tenha, pelo menos, 20 clientes fixos
- Desfrute dos benefícios do “Programa de Boas-vindas” e do Plano de Sucesso

CONVIDAR – mais pessoas para se juntarem:
-	Convide mais pessoas para se juntarem à Oriflame e acompanhe-os na “Apresentação da
Oportunidade Oriflame”
- Conviva com os seus Assessores todas as semanas
- Desfrute dos benefícios do Plano de Sucesso

ASSISTIR – a encontros e eventos:
- Assista a todos os Lançamentos de Catálogo
- Desenvolva os seus conhecimentos frequentando encontros e seminários
- Divirta-se a conhecer novas pessoas e a fazer novas amizades

GANHE DINHEIRO HOJE E REALIZE OS SEUS SONHOS AMANHÃ
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C O M O M O S T R A R O S C AT Á L O G O S
E C O L O C A R E N C O M E N DA S ?
COMO VENDER OS PRODUTOS ORIFLAME
1.Conhecer os produtos e o catálogo
- Novos produtos e promoções-chave
- Utilize o Guia de Cuidados do Rosto e o Menu de Cores
- Conheça bem os seus produtos preferidos
2. Construa uma Lista de Nomes
- Trabalhe com o círculo “interno” e “externo”
- Expanda a lista de nomes. Utilize as redes sociais para partilhar interesses e encontrar potenciais
clientes
3. Invista em catálogos
- No mínimo 10 unidades de cada catálogo, tenha como objetivo 20 clientes
- Passe o catálogo de cliente para cliente
- Partilhe links com os seus clientes online
- Também é possível utilizar a aplicação para Ipad, para mostrar o catálogo
4. Mostre os catálogos e peça as encomendas
- Faça perguntas abertas, escute, utilize guias e mostre ativamente o catálogo
- Peça logo a encomenda e, se for necessário, deixe o catálogo com o cliente durante 2-3 dias
- Recolha o pagamento na totalidade e mostre o próximo catálogo
QUANTO MAIS PESSOAS VIREM O CATÁLOGO, MAIS ENCOMENDAS E POTENCIAIS GANHOS TERÁ! EXISTE UMA VERSÃO ONLINE DO NOSSO
CATÁLOGO, POR FAVOR VISITE O NOSSO SITE WWW.ORIFLAME.PT PARA SABER MAIS.

3. Ganhe dinheiro convidando outras pessoas e construindo uma equipa que ganhe dinheiro em conjunto

AS VANTAGENS DE CONVIDAR PESSOAS E CONSTRUIR UM GRUPO
Na Oriflame, poderá ter ganhos ilimitados ao CONVIDAR outras pessoas a juntarem-se ao seu grupo (recrutamento). Esta é a sua
recompensa por formar e mostrar a outras pessoas como ter sucesso.

Os ganhos resultantes do recrutamento crescem
lentamente no início, depois crescem rapidamente,
sem limites!
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NO INÍCIO, OS SEUS GANHOS PRINCIPAIS RESULTAM DE MOSTRAR OS CATÁLOGOS E ACEITAR ENCOMENDAS, NO ENTANTO, MÊS APÓS MÊS,
OS GANHOS RESULTANTES DO RECRUTAMENTO IRÃO CRESCER CADA VEZ MAIS. AS PESSOAS COM SUCESSO NA ORIFLAME SÃO AS PESSOAS
PERSISTENTES E PACIENTES COM O RECRUTAMENTO.

C O M O M O S T R A R O S C AT Á L O G O S
E C O L O C A R E N C O M E N DA S ?
LISTA DE NOMES – O SEU “BANCO DE NOMES”
Para começar, faça uma lista com familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e todas as outras pessoas com quem tem
contacto. Fale com 3 pessoas por dia sobre a Oriflame, pedindo sempre referências: “Quem é que conheces que gostasse de
ver o novo Catálogo e conhecer a Oportunidade Oriflame?”
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Pode encontrar esta Lista de Nomes e outras ferramentas úteis em www.oriflame.pt
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O C O N C E I TO DA
N O S S A O P O RT U N I DA D E
DE NEGÓCIO
GANHE DINHEIRO HOJE E REALIZE OS SEUS SONHOS AMANHÃ

GANHE DINHEIRO HOJE E PREENCHA OS SEUS SONHOS
AMANHÃ.
Ao longo dos anos, já tivemos a oportunidade de perceber que no início, a maior parte dos seus ganhos resultam de MOSTRAR o
catálogo e pedir encomendas. Isso permite-lhe “Ganhar Dinheiro Hoje”.
Com o tempo, poderá ter ganhos significativos ao CONVIDAR outras pessoas, construindo e formando uma equipa a fazer o mesmo.
Os ganhos resultantes do crescimento da sua equipa podem mudar a sua vida. A oportunidade de ganhos é virtualmente ilimitada. É a
isto que chamamos “Preencher os Seus Sonhos Amanhã”.
O plano de recompensa Oriflame, o Plano de Sucesso, permite que seja recompensado pelas suas vendas, bem como pelas vendas
dos seus novos Assessores.
Foi há 17 anos que uma porta se abriu e com ela a felicidade
de poder alcançar vários sonhos pessoais e profissionais

ALICE BATISTA

EXECUTIVE DIRECTOR
A Oriflame é sem dúvida uma grande oportunidade para todos.
“É com muita firmeza e orgulho que agradeço à Oriflame a mulher que sou hoje e tudo o
que conquistei.
Foi há 17 anos que uma porta se abriu e com ela a felicidade de poder alcançar vários
sonhos pessoais e profissionais.
A chave do meu sucesso está ao alcance de todos, até mesmo dos Assessores que iniciam
na Oriflame e trabalham com toda a dedicação e paixão, recrutando diariamente, com a
consciência de que estão a contribuir para a felicidade de muitas outras pessoas.
A Oriflame é a maior das oportunidades para todos de poderem realizar os seus sonhos!
Obrigada Oriflame e obrigada à minha mãe, Amélia Gameiro!”
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FÓRMULA DE SUCESSO PARA
OS CHEFES ORIFLAME
Recrutar pessoalmente um Assessor por semana e manter contacto
pessoal com todos os Assessores novos e existentes.
Certificar-se que cada Assessor que recruta duplica os seus esforços,
cresça, e se torne Chefe Oriflame

RECRUTAR – e Ativar Assessores
-C
 omunicar a todos os Assessores as suas expetativas de Mostrar, Convidar, criar
Compromisso e fazer uma encomenda todos os catálogos
- Realizar “Apresentações de Oportunidade Oriflame” e “Lançamentos de Catálogo”
- Manter contacto contínuo com os Assessores e Chefes Diretos

FORMAR – e Desenvolver futuros Chefes
- Fazer Ações do “Caminho para o Sucesso”
- Delegar tarefas e facilitar a aprendizagem através da prática
- Motivar através do reconhecimento e testemunhos inspiradores

ESTABELECER OBJETIVOS – e fazer o Seguimento
-D
 esenvolver objetivos individuais e um Plano de Atividade individual para Chefes
e Assessores
- Participar e replicar Encontros em pequenos grupos
- Seguimento contínuo com Chefes e Assessores do seu Grupo Pessoal

GANHE DINHEIRO HOJE E REALIZE OS SEUS SONHOS AMANHÃ
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TRANSFORME-SE NUM
CHEFE DE SUCESSO
COM A ORIFLAME!

Brevemente, irá perceber as muitas vantagens de trabalhar como Assessor Oriflame. À medida que
atinge novos títulos, no Plano de Sucesso, ganhará mais dinheiro e será reconhecido de diversas
formas na Oriflame. Ao expandir o seu negócio, nós, na Oriflame, faremos tudo para o ajudar a
maximizar o seu potencial e as suas competências de negócio. Faremos tudo ao nosso alcance para
ajudá-lo a ter sucesso e a realizar os seus sonhos mais rapidamente do que pode imaginar.

AS VANTAGENS DE SER UM CHEFE ORIFLAME
Fantásticos prémios em dinheiro – Para além do seu rendimento mensal, baseado nas suas encomendas e nas vendas dos que fazem
parte da sua rede, receberá também prémios em dinheiro ao atingir novos níveis. Estes prémios, designados por Bónus Carreira, têm início no
nível de Chefe de Grupo com um Bónus de €100 pelo trabalho de Desenvolvimento de Liderança, chegando aos €100,000 de prémio em
dinheiro para o nível de President Director!
Reconhecimento – Cada nova categoria que atingir na sua carreira será celebrada no Seminário de Chefes, para o qual é automaticamente
convidado!
O seu nome no “Quadro da Fama”, na sede da companhia – Ao adquirir a qualidade de Diamond Director, o seu nome será
colocado no “Quadro da Fama”, no escritório da Oriflame Portugal.
Linha direta para a Oriflame – Ao tornar-se um chefe na Oriflame, irá também lidar diretamente com a companhia através dos
elementos do Departamento de Vendas. A Oriflame fará o seu melhor para que tenha sucesso de uma forma ainda mais rápida.
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DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Ajudá-lo a prosperar como Chefe na Oriflame é a nossa principal prioridade. Tornar-se um Chefe
Distrital significa liderar o seu grupo incluindo outros Chefes. Ser-lhe-á dada a oportunidade de participar
em vários programas de desenvolvimento pessoal e profissional, através da Academia Oriflame. Estes
programas estão orientados e focalizam diferentes áreas do negócio, tais como encontrar novos clientes,
conhecimento sobre os produtos de cosmética e promover o aperfeiçoamento das suas competências
de liderança. Os encontros regulares com outros Chefes e com a Equipa da Oriflame irão fomentar ainda
mais o seu desenvolvimento.

ENCONTROS “LANÇAMENTO DE CATÁLOGO”

Como Chefe Oriflame, será convidado a organizar e participar nos Encontros “Lançamento de Catálogo”,
que precedem o lançamento de cada novo catálogo. Estes encontros devem basear-se na informação
essencial para o êxito do catálogo que vem a seguir.

PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE TRABALHO COM O
COORDENADOR DE VENDAS DA ORIFLAME

Ao adquirir a qualidade de Gold Director é reconhecido como um líder-chave na Oriflame. Poderá ser
convocado a participar nas reuniões periódicas de trabalho onde são abordados tópicos atuais
relacionados com o seu negócio.

CONVENÇÃO ANUAL

Este evento, altamente apreciado por todos na Oriflame, reconhece e premeia todos os que colaboram
durante a campanha para estarem presentes num Evento que combina trabalho e lazer, onde a
informação sobre o negócio e entretenimento se fundem com o reconhecimento de novos níveis
atingidos.Trata-se de um Fim de Semana mágico, cheio de emoções, surpresas, que contempla também o
Jantar de Gala, realizado num local exclusivo e luxuoso. A Convenção Anual é um desafio aos melhores,
que são recebidos e acompanhados pela equipa interna da Oriflame. É uma noite repleta de
divertimento, glamour e com a presença de convidados surpresa!

CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

Todos os anos, a Oriflame organiza três importantes conferências internacionais, em destinos de sonho.
Chamam-se respetivamente a Gold Conference, Diamond Conference e Executive Conference. Os
Executive Directors e colaboradores de níveis superiores são convidados a participar na mais exclusiva, a
Executive Conference, que decorre um pouco antes da Diamond Conference. A participação baseia-se
sempre nos seus resultados e respetivo crescimento. Para se qualificar a estes eventos mais exclusivos,
deverá começar a delinear a sua estratégia a partir de agora. A qualificação não está sempre diretamente
associada ao seu nível mas normalmente poderá qualificar-se a partir de Gold Director e acima.

VIAGEM ANUAL - ORIFLAME PORTUGAL

Terá a oportunidade de se qualificar para a Viagem Anual da Oriflame Portugal e de desfrutar de umas
férias de sonho, em qualquer parte do mundo. Estas Viagens são preenchidas com experiências, festas,
informação sobre o negócio e são extremamente apreciadas pelos participantes.
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S A R P I O : S I S T E M A D E V E N DA S
E R E C R U TA M E N TO O R I F L A M E
O QUE É SARPIO?
SARPIO é um modelo de desenvolvimento que permite criar líderes sustentáveis e profissionais, gerar um processo de constante
produção de inscrições, desenvolver grupos, formar uma equipa com uma mesma linguagem e delegar e definir funções e
responsabilidades na rede.

QUAL É A CHAVE DO SARPIO?
SARPIO proporciona uma forma de trabalho estruturado e organizado em equipa, garantindo uma mensagem eficiente e
proporcionando multiplicidade, ou seja, a referida mensagem propaga-se rapidamente.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS DO SARPIO?
1)
2)
3)
4)

Regra de Ouro: falar com pelo menos 3 pessoas por dia
Início perfeito para todos os novos recrutas
Equipa Base
Planeamento e Seguimento

O SISTEMA DE 3 NÍVEIS
NÍVEL 3
Chefes de Distrito e Diretores
Recrutar, formar e estabelecer
objetivos
Apresentação de Oportunidade
Oriflame semanal + Formação +
Planeamento Lançamento Catálogo
2ª e 3ª semana de catálogo
NÍVEL 2
Chefes de Grupo
Recrutar, formar e marcar objetivos
Apresentação de Oportunidade
Oriflame em grupos reduzidos
1ª semana de catálogo

Equi
pa
Equi + Base
pa L
ídere
s

Diretores apresentações semanais
Equi
pa
Base

Chefes de Grupo

NÍVEL 1
Assessores
Mostrar, Convidar, Assistir
Diariamente

1-1 AOO
Convidar Pessoas
Apresentação Oportunidade Oriflame
Focus no Negócio - Focos na Beleza

Métodos de
Prospeção
• Amigos, familiares e
conhecidos
• Clientes
• Promoção na rua
• Questionários
• Distribuição de folhetos
• Exposições e feiras
• Anúncios
• Campanhas de
Recrutamento

1) REGRA DE OURO
Fale da ORIFLAME de forma entusiasta, com um mínimo de 3 pessoas diferentes por dia.
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Para garantir um início perfeito com um possível Assessor, saiba escutar e observar, ao longo desta formação para todos os novos recrutas

S A R P I O : S I S T E M A D E V E N DA S
E R E C R U TA M E N TO O R I F L A M E
Dispõe ainda de várias ferramentas no site para garantir um início perfeito:
• Lista de Nomes: A Lista de Nomes é uma das ferramentas mais úteis para ensinar à nossa Equipa Base a colocar em prática A Regra
de Ouro. Esta ferramenta é uma fonte constante de referências: Utilize a lista com cada uma das pessoas que estão satisfeitas
consumindo ou vendendo a Oriflame, peça-lhes referências de pessoas ao seu redor para poderem oferecer-lhes as vantagens de ser
Assessor. Há sempre mais de 30 pessoas em torno de uma pessoa.
• Flip Chart: AOO Uma ferramenta que contém informação suficiente para apresentar a Oportunidade Oriflame de forma atrativa e
replicável.
3) EQUIPA BASE
A Equipa Base é o grupo de pessoas que pertencem ao seu grupo pessoal, que estão dispostas a crescer e que têm como objetivo final
tornarem-se em líderes.
Quem pode ser líder de uma Equipa Base? A partir da categoria de Assessor, todos aqueles que queiram crescer e, por sua vez, formar
uma Equipa Base para trabalhar.
4) PLANEAMENTO E SEGUIMENTO
Cada catálogo:
• REPORTE ao seu líder sobre a sua evolução na colocação em prática do método em cada catálogo. Esta é a forma que tem para
ajudar no seu crescimento.
• PLANEIE: Organize na sua agenda as próximas reuniões que terá. Apresentações de Oportunidade Oriflame, workshops, etc.
RESUMINDO: SARPIO MOSTRA-NOS COMO:
• Colocar em prática a Regra de Ouro - falar sobre a Oriflame de forma entusiasta, com o mínimo de 3 pessoas diferentes por dia.
• Fazer/Ensinar a realizar Inícios Perfeitos.
• Utilizar ferramentas como a Lista de Nomes e a AOO.
• Assistir e Reportar.
• Atrair pessoas para as AOO/Workshops.

31

31

AC A D E M I A O R I F L A M E
O QUE É A ACADEMIA ORIFLAME?
Como líder, a chave do seu êxito é convidar novos assessores para que desfrutem da Oportunidade Oriflame, formando-os e
preparando-os para que cheguem a ser líderes de sucesso. A Academia Oriflame contém vários módulos de formação criados para
ajudar, a si e ao seu grupo, a crescer.

A QUEM SE DIRIGE?
Tanto você como a sua equipa terão oportunidade de assistir às formações com que a Academia Oriflame os brinda. Tenha em conta
que cada formação foi especificamente concebido para encaixar nos diferentes níveis do Plano de Oportunidade, além de se
diferenciarem segundo o perfil da pessoa que assiste.
Você e a sua equipa estão dispostos a aprender? Então, na Oriflame ensinaremos tudo o que necessita de saber para alcançar o êxito!

QUE TIPO DE FORMAÇÕES OFERECE A ORIFLAME?
Existem diferentes formações dentro da Academia Oriflame que ajudam crescer no mundo Oriflame: Desde as formações para os
recém iniciados no mundo Oriflame (onde se faz a apresentação da Empresa, dos produtos que vende ou da oportunidade de negócio
que oferece), passando pelas Formações de Técnicas de Inscrição e Venda (onde ensina como convidar as pessoas a assistirem às
Apresentações de Oportunidade, quais os métodos a utilizar para apresentar a oportunidade a novos assessores ou qual é o seu papel
como apresentador), passando pelas Formações para Líderes, onde se ensina como ser um bom líder, planear e organizar-se, e
chegando à Formação para Formadores, onde aprenderá a ensinar e a desenvolver novos líderes.

QUAL É O OBJETIVO DA ACADEMIA ORIFLAME?
O objetivo é muito simples: Dar formação de forma eficaz e divertida para que consiga ter êxito no mundo Oriflame!

ONDE SE REALIZAM AS FORMAÇÕES?
Estas formações realizam-se em todo o território nacional. Recomendamos que esteja atento à nossa página (www.oriflame.pt) para ficar
ao corrente de onde se realizam as próximas formações.
Não as deixe passar! A oportunidade de ter sucesso na Oriflame está ao seu alcance da sua mão!

O U T R A S F E R R A M E N TA S

A PÁGINA ONLINE [ www.oriflame.pt ]
Como líder, é responsável por formar novos assessores que podem beneficiar
das ferramentas disponíveis na página online.
A página online permite:
• Realizar encomendas pessoais (e pagá-los com cartão).
• Realizar encomendas para quem faz parte do seu grupo.
• Visualizar e imprimir os dados do seu grupo para poder trabalhar com eles.
• Inscrever novos assessores online.
Poderá ainda encontrar informação relativa à:
• Variedade de produtos, com os preços atualizados.
• Toda a informação dos ingredientes de cada produto.
• O seu historial de pedidos.
• As últimas novidades para os assessores.
• Normas e informações sobre as campanhas atuais.
• Ofertas especiais online.

ALERTAS e NOTIFICAÇÕES
Como Chefe Oriflame terá o seu próprio acesso (online) para Alertas e Notificações. Esta é uma ferramenta online onde encontra tudo
o que necessita para planear, organizar e dar seguimento do seu negócio. Pode fazer e planear pedidos, bem como planear o seu dia a
dia, na sua própia agenda Oriflame. Esta página indica como agir com os seus assessores e ver os seus progressos. Também encontra
diferentes informações, como a “Informação de Desenvolvimento do seu Grupo Pessoal” e a “Informação de Atividade”. Poderá ainda
enviar emails, diretamente para o seu grupo pessoal. A página Alertas e Notificações é continuamente atualizada para ser a melhor
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ferramenta para organizar o seu negócio.
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ANEXO
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 V.P., num catálogo. Atinge o nível de Chefe de Grupo ao realizar um total
de faturação de 750 V.P. no catálogo seguinte e manter os 5 recrutas diretos ativos.
A par tir 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 outros €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 V.P., 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 V.P. no catálogo seguinte.
Ao qualificar-se à categoria de Chefe de Grupo Sénior, poderá receber um bónus de €100! E ao mesmo tempo o seu Grupo-Mãe irá receber também outros €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 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.
A par tir desta categoria, terá um acréscimo às suas comissões de 4,5% sobre a sua rede.
Ao qualificar-se à categoria de Chefe Distrital poderá receber um bónus de €500! E ao mesmo tempo o seu Grupo-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 V.P., 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 V.P. no catálogo seguinte.
Ao qualificar-se à categoria de Chefe Distrital Sénior, poderá receber um bónus de €700! E ao mesmo tempo o seu Grupo-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 V.P., 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 V.P. no catálogo seguinte.
Ao qualificar-se à categoria de Gold Director, poderá receber um bónus de €1,000! E ao mesmo tempo o seu Grupo-Mãe irá
receber €2,000.
Como Gold Director, tem direito a conduzir um carro da frota Oriflame: um Audi A1!
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 V.P., 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 V.P. no catálogo seguinte.
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 Audi A1!
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 V.P., 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 V.P. no catálogo seguinte.
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 Audi A1!
DIAMOND DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de Diamond Director ao atingir vendas no valor de 48.000 V.P. (incluindo
Gold Directors de 1º Nível) e ter 1 Gold Director 1º Nível.
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 Audi A3!

34

SENIOR DIAMOND DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de Senior Diamond Director ao atingir vendas no valor de
72.000 V.P. (incluindo Gold Directors de 1º Nível) e ter no mínimo 2 Gold Directors de 1º Nível.
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 Audi A3!

DOUBLE DIAMOND DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de Double Diamond Director ao atingir vendas no valor de
96.000 V.P. (incluindo Gold Directors de 1º Nível) e ter no mínimo 3 Gold Directors de 1º Nível.
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 Audi A3!
EXECUTIVE DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de Executive Director ao atingir vendas no valor de 210.000 V.P.
(incluindo Gold Directors até 2º Nível) e ter no mínimo 5 Gold Directors 1º Nível.
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 Audi A5!
GOLD EXECUTIVE DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de Gold Executive Director ao atingir vendas no valor de
420.000 V.P. (incluindo Gold Directors até 3º Nível) e ter no mínimo 7 Gold Directors 1º Nível.
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 Audi A5!
SAPPHIRE EXECUTIVE DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de Sapphire Executive Director ao atingir vendas no valor de
600.000 V.P. (incluindo Gold Directors até 3º Nível) e ter no mínimo 9 Gold Directors 1º Nível.
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 Audi A5!
DIAMOND EXECUTIVE DIRECTOR - Poderá adquirir a qualidade de Diamond Executive Director ao atingir vendas no valor
de 720.000 V.P. (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 Audi A5!
PRESIDENT DIRECTOR - 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.
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 Audi A7!
NOTAS IMPORTANTES:
- Até 2019, visto estarmos num período de transição de marca da frota, a atribuição de viaturas será de acordo com as viaturas disponíveis no
momento podendo ser atribuída uma viatura Ford ou Audi.
- 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 ao nível imediatamente anterior.
- 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 nível 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.
- Período de convalescença para comissões - Após formar um novo Gold Director, durante os catálogos seguintes não haverá ajustamento nas
comissões. Isto dar-lhe-á alguns catálogos para voltar ao mínimo do nível V.P. (ao nível de manutenção, conforme a categoria correspondente.Ver
quadro resumo pág. 76 e 77). O período de convalescença decorre após a formação de novos Gold Directors.
- 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 activado 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) As requalificações ao título regem-se pelas mesmas condições dos novos títulos. Para o pagamento de bónus, as requalificações terão de fazer
35Assessores Ativos (FVA) no fecho do Catálogo de Manutenção.
valores de faturação Q+Q+M e terão que ter um mínimo de 200
c) O Grupo-mãe não terá direito a Bónus Carreira nestas requalificações
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Parecer bem, Ganhar dinheiro, divertir-me e viajar pelo Mundo
era um dos Meus grandes Sonhos

AMÉLIA GAMEIRO
EXECUTIVE DIRECTOR

“Há 25 anos que iniciei a minha carreira na Oriflame, construi o meu negócio, passei
a ser patrão de mim mesma!.. e sem horários rígidos a cumprir! Acreditei que estava
na Empresa certa, e deixei a minha carreira Hospitalar, para me dedicar a tempo
inteiro. Parecer bem, Ganhar dinheiro, divertir-me e viajar pelo Mundo era um dos
Meus grandes Sonhos! Um plano de Sucessso que cria Magia na vida das Pessoas,
com um produto Sueco de excelente Qualidade/preço e com muito glamour. Ganhar
17 salários por ano, ganhar dinheiro imediato na venda do produto pode não ser a
solução para os tempos de mudança das Economias, mas é uma grande
oportunidade de Mudar a vida de muitos Portugueses! Momentos difíceis são
momentos de grandes negócios e agarrar a oportunidade Oriflame, Já, e deixar de
lado a ideia de que só os outros é que conseguem! Está na hora de arregaçar as
mangas e trabalhar, ir para a rua e convidar pessoas que não conhecem a Oriflame e
não decida por eles! Convide, convide, convide!... Eu continuo com a mesma paixão
pela Oriflame de quando iniciei e procuro diariamente pessoas para se juntarem à
minha equipa.
É um negócio onde nunca se está sozinho! ORIFLAME É MÁGICA, É PODEROSA!
Faça como eu, “decida ser o Patrão de si mesmo” e pegue no catálogo Oriflame e
faça dinheiro Imediato: Convidar outras pessoas é a Chave do Negócio.
Ainda tenho muitos sonhos para realizar! A escada do Sucesso e a categoria seguinte!
A ORIFLAME É UMA OPORTUNIDADE PARA TODOS!

Aumentei os níveis de recrutamento e o desenvolvimento
de novos chefes

ELISABETE SILVA
EXECUTIVE DIRECTOR
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“Existem várias ferramentas que tenho desenvolvido e aplicado ao longo da minha
carreira Oriflame. O meu primeiro caminho, as minhas primeiras ferramentas, foram
ferramentas online. Após vários anos a aprender como poderia fazer prospeção na
internet, os meus resultados explodiram quando decidi aplicar em rede os
conhecimentos que tinha ao nível do Sarpio e implementar o Sarpio no ambiente
online. Aumentei os níveis de recrutamento e o desenvolvimento de novos chefes. Não
apenas na minha região central mas igualmente nas equipas dos Gold and Up que
participam no nosso sistema E-Sarpio. Estamos muito felizes, não só pelos resultados,
mas igualmente pelo espírito de equipa, distribuição de liderança e inspiração constante
que existe na nossa rede.”

VOCABULÁRIO ORIFLAME
INSCRITO: Um Assessor de Beleza é considerado inscri-

to, 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 Assessor de Beleza é considerado ativo, se
tiver efetuado um pedido no catálogo em curso.

INATIVO: Um Assessor de Beleza é considerado inativo,
se não tiver efetuado nenhum pedido no catálogo em curso.
DESCONTINUADO:

Um Assessor de Beleza 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 Assessores 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
Assessor 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 Assessor 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 reserva-se 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 seu cliente, comprometemo-nos a pagar as despesas de devolução por correio originadas por esta troca.

PREÇO NORMAL (P.N.):

Preço referência da
qualidade dos produtos Oriflame. Sobre este preço são baseados os Preços Especiais e todas as restantes promoções.
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VALOR FATURA (V.F.): O preço que um Assessor
de Beleza 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 Assessor
de Beleza). 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 Assessor 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.

GRUPO

DESCONTO

V.P.

V.C.

SIM

SIM

SIM

SIM (1/2)

SIM (1/2)

SIM (1/2)

Grupo 3
e Catalogue drivers

NÃO

SIM

NÃO

Grupo 4
Eventuais esgotados

NÃO

NÃO

NÃO

Grupo 1
Cosméticos,
Bijuterias
e Wellness
Grupo 2
Acessórios
(não cosméticos)
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ÉTICA ORIFLAME
É importante ler o Código de Ética da Oriflame e o Código de Conduta (as Regras) abaixo, pois constituem
parte integrante dos termos de Inscrição como Assessor na Oriflame. O Assessor deve cumprir o Código, as
Regras, e quaisquer alterações que estas venham a sofrer devem ser publicadas nas Notícias ou comunicadas ao
Assessor por qualquer outro meio.
O Código e as Regras existem para sua proteção, para garantirem que todos os Assessores mantêm o mesmo
elevado padrão de conduta. O Código de Conduta Oriflame:
Como Assessor da Oriflame, aceito conduzir o meu negócio Oriflame, de acordo com os seguintes princípios:
O Código de Conduta Oriflame:
1. Apoiar e seguir as Regras de Conduta expressas neste Plano oficial
ou noutra documentação da Oriflame. Respeitar não só o “Texto”,
mas também o “Espírito” dessas Regras.
2. Aceitar como princípio, na orientação do meu negócio e como
Assessor Oriflame, tratar todas as pessoas com a mesma honestidade
com que gostaria de ser tratado.
3. Apresentar os produtos e a Oportunidade de negócio Oriflame
aos meus clientes e Assessores, de forma honesta e verdadeira.
Oferecer apenas o que vem mencionado na documentação Oriflame.
4. Ser rápido e atencioso a recolher e a entregar as encomendas dos
meus clientes, assim como a resolver qualquer situação. Seguir os
procedimentos descritos na documentação Oriflame para a
substituição de produtos.
5. Aceitar e cumprir as diferentes responsabilidades de um Assessor
Oriflame (ou as de Chefe de Grupo, Chefe Distrital, etc, quando
chegar a essas categorias).
6. Ter sempre presente preservarão dos mais altos valores de
integridade, honestidade e responsabilidade.
7. Não utilizar, em qualquer circunstância, a sua rede Oriflame para
negociar outros produtos para além dos que tenham sido aprovados
pela Oriflame. Respeitar o método de distribuição direta ao
consumidor e, por tanto, não vender os produtos Oriflame através de
qualquer outra forma de comércio ou de qualquer natureza.
8. Respeitar a legislação e regulamentação por tuguesa.

CONDIÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DO CARRO
ORIFLAME
A) A Oriflame entregará ao novo Gold Director e acima, (passados 8
catálogos após o catálogo da sua promoção), um carro da sua frota,
com o logótipo da Oriflame. Durante este período de 8 catálogos,
será pago o Bónus correspondente à viatura em questão.
B) O Gold Director utilizará o veículo nas suas atividades
profissionais, para as quais lhe foi entregue.
C) O Gold Director compromete-se a não emprestar o carro a
outros condutores sem autorização da companhia, caso contrário ele
terá de assumir todas as responsabilidades.
D) A Oriflame pagará os seguros e impostos rodoviários. Em caso de
sinistro, o Gold Director pagará a franquia correspondente.
E) O Gold Director compromete-se a efetuar a manutenção do
veículo na Audi, segundo as recomendações referidas no manual de
manutenção, sob o risco de incorrer em custos posteriores.
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F) Os veículos não podem sofrer alterações sem a autorização prévia,
por escrito, da Oriflame. O Gold Director supor tará todas as
despesas derivadas dessa modificação, para devolver o carro no seu
estado original, no final da sua utilização.
G) A Oriflame reserva-se o direito de retirar ou suspender a
autorização de utilização do veículo ao Gold Director, caso se
verifique excesso de quilometragem para fins não profissionais.
H) O Gold Director 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.
I) A Oriflame procederá à troca do carro ao fim de 4 anos de vida
do mesmo, sujeito à disponibilidade do stand.
J) O Gold Director tem de ter Car ta de Condução de Ligeiros.
K) A Oriflame celebra contratos de renting para as viaturas Oriflame
utilizadas pelo Gold Director e acima. O Contrato de renting
celebrado entre a Oriflame e a companhia de renting 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 supor tado pelo Gold Director. O
custo da manutenção será faturado no final de cada catálogo ao Gold
Director. 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. Este custo será revisto anualmente pela Oriflame após
negociação com a empresa de renting e debitado sem qualquer
acréscimo de custo ao Gold Director. Custos de manutenção válidos
a par tir de 2015 (IVA à taxa legal em vigor)
Audi A1/Fiesta – 25€ + IVA, Audi A3/Focus – 30€ + IVA e Audi A5/
BMW – 50€ + IVA
L) A prioridade na atribuição das viaturas é a seguinte:
1º Trocas de viaturas
2º Novos Títulos
3º FVA (Força de Vendas Ativa)

DEFINIÇÕES
A. A Oriflame, neste documento, apresenta-se como Oriflame
Por tugal. O seu registo comercial é: Oriflame Cosméticos, Lda.
B. A “Linha de Recrutamento” é formada pelo Assessor, a pessoa que
o recrutou (sponsor), por aí fora, até terminar na Oriflame.
C. O “Grupo Pessoal” inclui todos os Assessores recrutados direta e
indiretamente por um Assessor.
D. A Documentação Oriflame inclui o Plano de Sucesso - Edição
Chefes (que contém a Ética Oriflame), os Catálogos de Produtos,
Plano de Sucesso - Edição Assessores.

R E G R A S D E C O N D U TA
ASSESSOR
1. Para se tornar um Assessor Oriflame, o candidato deve, regra geral, ser
inscrito por um Assessor já existente. Em certas circunstâncias, a Oriflame
pode inscrever um possível Assessor em qualquer Rede.
2. A Oriflame reserva-se o direito de recusar qualquer inscrição ou
reinscrição.
3. Os candidatos têm que ser maiores de idade, para serem Assessores.
Se forem menores de 18 anos e maiores de 16 anos, necessitam de
uma autorização por escrito do encarregado de educação, assim como
a fotocópia do B.I., N.º de Contribuinte e comprovativo de morada do
encarregado.
4. Os Assessores podem interromper a sua colaboração com a Oriflame
a qualquer momento, comunicando tal intenção por escrito, à Oriflame.
5. Antigos Assessores (ou cônjuges de antigos Assessores) podem
candidatar-se como novos membros, sob certas condições:
a) Que, pelo menos, 17 catálogos tenham passado sobre a data em que
o membro se demitiu 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.
6. A qualidade de Assessor 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.
7. A Oriflame reserva-se ainda o direito de excluir um Assessor com
efeitos imediatos, dependendo da investigação da violação das regras, ou
por quebra de confiança entre as partes.
8. A quando 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 assessor e ser-lhe-á atribuído crédito.
9. Para usufruir das campanhas e programas bem como assumir novas
categorias do Plano Oriflame (tais como assessor elite e chefe) terá
obrigatoriamente de ser assessor (consequentemente terá de ter seguido
o ponto 8).

COMO MANTER A “LINHA DE
RECRUTAMENTO”
10. Os Assessores, que tenham Assessores diretos ativos, não podem
voltar a registar-se noutra rede. Se o fizerem, correm o risco de perderem
toda a rede para a pessoa que o recrutou. Só poderão voltar a registar-se
depois de terem sido “excluídos”.
11. A transferência de um membro, de um recrutador para outro, não é
possível. Apenas são aceites alterações de sponsor de inscrições registadas
e não validadas a pedido da própria pessoa que se inscrevem, nas 39
seguintes condições:

•O
 preenchimento online do formulário não é considerada uma inscrição
mas sim um sign up.
•O
 Sign Up valida-se como Inscrição após a recepção dos respectivos
documentos (Ficha de inscrição , comprovativo de morada e
documentos)
• S empre que o novo assessor manifeste por escrito a vontade de
pertencer a determinado Sponsor, a Oriflame analisa a situação. Caso
os documentos não tenham sido recepcionados, é sempre respeitada a
vontade do novo Assessor.
•Q
 uando é feito um pedido de alteração de sponsor em que a inscrição
já esteja validade, a mesma não é aceite.
•C
 onta os primeiros documentos que chegarem ao Dpt de inscrições.
•U
 m registo online validado que após 3 meses, não tenha feito
encomenda, isto é não efectivou a sua inscrição, pode ser reinscrito no
recrutador que enviar os documentos, ficha de inscrição assinada e a
primeira encomenda.
12. A transferência de um grupo pessoal não é permitida.
13. No caso de falecimento de um Assessor, o seu lugar poderá ser
ocupado pelo parente mais próximo do falecido, desde que o mesmo
já seja Assessor Oriflame. A reclamação do posto deve ser feita, por
escrito, nos 3 catálogos seguintes. Na ausência de qualquer candidatura, o
Assessor será excluído.
14. Nenhum Assessor poderá usar a rede Oriflame para vender produtos
ou programas que não sejam oficialmente aprovados pela empresa.
15. Os Assessores não devem, por qualquer forma, desrespeitar a
qualidade, a ação ou a capacidade de qualquer produto Oriflame.
Não devem atribuir outros benefícios aos produtos, para além dos
que constam nos rótulos ou na documentação oficial da Oriflame. Os
Assessores serão responsáveis perante a Oriflame pelo não cumprimento
do referido, devendo indemnizá-la por quaisquer custos ou prejuízos
resultantes da sua atuação faltosa.
16. Não é permitido a qualquer Assessor desviar um recruta de outro
Assessor, nem interferir, aliciando Assessores da rede de outro Assessor,
sob o risco de ser excluído.
17. Nenhum Assessor poderá arrogar-se o estatuto de trabalhador da
Oriflame. Ao apresentarem o Programa de Oportunidade de Negócio
da Oriflame a outras pessoas, devem realçar o facto de se tratar de um
negócio independente e não o de uma oferta de trabalho. Mais ainda, os
Assessores serão responsáveis perante a Oriflame pelo não cumprimento
do referido devendo indemnizá-la por quaisquer custos ou prejuízos
resultantes da sua atuação faltosa.
18. Nenhum Assessor 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 Assessores 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.
19. Um Assessor não pode fazer encomendas em nome de outro
Assessor, sem autorização prévia deste, por escrito, sendo a Oriflame
alheia ao incumprimento dessa regra.
20. Sempre que um cliente reclamar a Garantia de Qualidade, o Assessor
deve oferecer ao cliente a escolha de um reembolso total, ou uma troca
do produto por outro do mesmo preço.
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R E G R A S D E C O N D U TA
21. Os Assessores devem cumprir todas as leis, regulamentos e normas
de conduta que se aplicam à sua situação de Assessores e não podem ter
qualquer atividade que lhes traga, ou à Oriflame, qualquer desrespeito.

RESPONSABILIDADES DE UM CHEFE
ORIFLAME

22. Ao construírem o seu negócio, os Assessores devem garantir que
todos os novos Assessores cumprirão estas regras.

Para além das regras gerais para todos os Assessores, as seguintes regras
aplicam-se aos Chefes. A violação de qualquer destas regras especiais,
resultará na imediata perda de posição e das regalias como Chefe incluindo comissões e Bónus - e, mesmo, a exclusão, como assessor.

23. Ao construir o seu grupo, o Assessor deve treinar e motivar,
pessoalmente, os seus Assessores. Também deverão assegurar que todos
os seus Assessores têm o Kit de Início de Atividade da Oriflame.
24. Um Assessor não pode envolver-se em entrevistas de qualquer
natureza: televisão, rádio, revistas, etc., (incluindo internet), sem o
consentimento prévio, por escrito, da Oriflame. O material promocional
disponibilizado pela Oriflame, para fins específicos, pode ser usado, de
acordo com o que está especificado, sem qualquer autorização.

OUTRAS REGRAS E NORMAS
25. Não existem mercados exclusivos ou franchisings nas normas da
Oriflame. Nenhum Assessor tem autoridade para doar, vender, delegar ou
transferir o território ou o franchising.
Todos os Assessores são livres para desenvolverem o seu negócio em
qualquer zona do país.
26. Todo o material Oriflame impresso, vídeos, imagens, fotografias e
design, são protegidos por direitos e não podem ser reproduzidos, no
todo ou em parte, sem autorização prévia, por escrito, da Oriflame.
27. Nenhum Assessor pode produzir ou obter, em qualquer fonte que
não seja a Oriflame, material com registo de marca ou logótipo impresso,
a menos que a Oriflame autorize por escrito. É estritamente proibido usar
o nome ou qualquer indicativo da Oriflame, nos endereços de e-mail,
domínios de sites bem como o uso de páginas pessoais e blogs.
28. Nenhum Assessor 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.
É igualmente proibida a venda dos produtos Oriflame diretamente online,
apenas podendo promovê-los nesse suporte.
29. 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.
30. A Oriflame reserva-se o direito de deduzir, a qualquer momento, o
valor de encomendas, comissões ou Bónus indevidamente atribuídos ao
Assessor.
31. Se um Assessor estiver envolvido, de alguma maneira, legalmente ou
por outra forma, em qualquer disputa ou atividade que possa envolver ou
afetar negativamente a Oriflame ou a sua reputação, esse Assessor deve
informar imediatamente a empresa.
32. A Oriflame tem o direito de mudar os seus preços e linhas sem
informação prévia. A Oriflame não dará Comissões, Bónus ou qualquer
outra compensação por perdas sofridas com as mudanças dos preços das
linhas ou com produtos esgotados.
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33. A Oriflame reserva-se ao direito de alterar o seu Plano de Sucesso,
critérios para Qualificação, o Código e as Regras, com efeito imediato.

34. Enquanto Chefe, deve trabalhar com o seu grupo pessoal de
Assessores, catálogo a catálogo:
a) Recrutando e desenvolvendo continuamente o grupo pessoal.
b) Dando assistência, orientação e motivação.
c) Fazendo reuniões periódicas para treinar e motivar.
d) Levando os Assessores a participar em Eventos e Formações da
empresa.
e) Mantendo os Assessores informados acerca de datas de reuniões,
encontros, produtos novos, ações de formação, etc.
f) Participando em todos os seminários e reuniões.
g) Dando força ao Código de Ética e às Regras, liderando como exemplo.
h) Assistindo a reuniões sobre o negócio, sempre que for convidado pelo
Departamento de Vendas da Oriflame.
35. Um Chefe não pode representar outra companhia de venda direta,
sem o consentimento escrito da Oriflame.
36. Se o cônjuge de um Chefe for representante de outra Companhia
de Venda Direta, não pode participar das atividades da Oriflame e deve
manter as suas atividades separadas da Oriflame. O Chefe deve informar
a Oriflame que o cônjuge é representante de outra Companhia de Venda
Direta.
37. Tendo em conta a sua qualidade de Chefe, os mesmos deverão
respeitar sempre a política e orientações da Oriflame que lhes sejam
comunicadas por escrito, na medida em que representam um exemplo
para os níveis mais baixos e de melhor funcionamento do modelo de
negócio.
38. 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.
39. O sistema não permite a qualificação de Assessor de Beleza a dois ou
mais níveis acima do atual, no entanto a Oriflame reserva-se o direito de
analisar cada situação caso a caso, dando especial atenção às qualificações
mais altas.
40. Qualificações simultâneas: Duas pessoas pertencentes ao mesmo
Grupo não podem qualificar-se simultaneamente para o mesmo nível,
contando com o mesmo volume de faturação.
41. 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.
42. Todos os Assessores de Beleza, assim como todos os Chefes
(independentemente do respetivo nível), não serão considerados
trabalhadores da Oriflame e/ou titulares de vínculo análogo. Os
Assessores podem interromper a sua colaboração com a Oriflame a
qualquer momento, comunicando tal intenção, por escrito, à Oriflame.
Consequentemente, também a Oriflame pode abdicar da colaboração
dos mesmos e suas respetivas redes, a qualquer momento, mediante
comunicação prévia por escrito.

R E G R A S D E C O N D U TA
43. A Oriflame espera de todos os seus colaboradores
(independentemente do respetivo nível) a representação exclusiva de
uma só marca de cosméticos, a Oriflame, como é óbvio. Quanto a outras
atividades de Venda Direta, não é exigida exclusividade a nenhum dos
seus colaboradores nos níveis mais baixos, reservando-se, no entanto, o
direito de não aceitar a partir do nível de Chefe Distrital que os mesmos
estejam envolvidos em outras Companhias de Venda Direta.
44. Os Assessores excluídos perdem todos os direitos e privilégios que
tenham conseguido. A Oriflame reserva-se o direito de recusar qualquer
inscrição ou reinscrição.
45. A Oriflame não permite a substituição das embalagens dos seus
produtos, sendo que os mesmos só poderão ser vendidos nas suas
embalagens originais.
46. A Oriflame é uma marca registada, como tal não é permitido
apresentar nenhum produto sob o seu nome, a não ser que tenha sido
fabricado e embalado pela Oriflame.
47. Qualquer evento a realizar pela Oriflame onde se aceitem
pagamentos de participantes, os mesmos perdem o direito ao valor pago
no caso de desistência nos últimos 15 dias da data do evento.
48. Qualquer Chefe (nível igual ou superior a 20) que fique inativo
(status3), perde Direito à respetiva qualidade, comissões e bónus e desce
para o nível de Assessor.
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.
49. 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 acontece 35 dias depois da 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.
50. Os produtos Oriflame não causam nenhum dano ou ferida sempre
que utilizados para os seus propósitos.
51. O Assessor tem direito a recorrer a publicidade e anúncios como
método de fazer crescer o seu negócio, no entanto é terminantemente
proibida a utilização do nome Oriflame em qualquer tipo de propaganda,
reservando-se esta o direito de agir judicialmente perante os anúncios em
questão.
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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 79 V.P., Portes de Envio €3,00;
Encomendas de 80 V.P. até 139 V.P., poderá escolher entre Portes
Grátis ou o Prémio de Atividade; Encomendas de 140 V.P. até 249
V.P., Portes e Prémio de Atividade Grátis; Encomendas a partir
dos €250 V.P., Portes, Prémio de Atividade e 15% em Bónus em
Produtos 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 Assessor de Beleza
• Reenvios Devolvidos
Um Assessor 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 Assessores:
• 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:
Ao 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
Assessor, 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 Assessor
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.
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R E G R A S D E C O N D U TA
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 Assessor 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 Assessor de beleza será reembolsado do valor dos
gastos de envio, mediante a apresentação do recibo.
Todas as Situações/Reclamações que impliquem devolução
de produtos, devem ser acompanhadas do devido formulário
preenchido (disponível no nosso website), para tal, solicitamos 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 Assessor 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 bijutaria), por
outros similares. Caso o artigo enviado em substituição não
seja do agrado do seu cliente, comprometemo-nos a pagar as
despesas de devolução por correio originadas por esta troca.

OUTRAS DEVOLUÇÕES
A Oriflame tem como princípio a venda prévia dos produtos
antes de serem encomendados pelo Assessor. Nesta
conformidade não serão aceites devoluções de
produtos cujo motivo seja a não venda dos mesmos.
Sem prejuízo das obrigações legais relevantes, a Oriflame não
será responsável pela transmissão, gratuita ou onerosa, de
produtos a terceiros.

CRÉDITO E DATAS LIMITE DE
PAGAMENTO
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Qualquer Assessor de Beleza, a partir do momento em
que se inscreve, dispõe de 21 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 Assessor 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 Assessores, a Oriflame fixa o Crédito Inicial para um
Assessor de Beleza 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
BES - conta nº 0730-1727-000.1
nib: 0007.0073.00017270001.23
Lembre-se sempre de pedir ao caixa para indicar o número
de fatura ou o de Assessor, 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
Internet (quando usar este meio de pagamento agradecemos o
envio do comprovativo para identificação).

PROCESSO DE COBRANÇA
São emitidas as seguintes cartas de aviso:
1º Aviso - 7 dias após a data de vencimento da fatura, com um
valor acrescido de €2,00.
2º Aviso - 7 dias após a saída do 1º aviso de pagamento, com
um valor acrescido de €5,00.
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 será entregue ao nosso
contencioso para cobrança judicial. Nessa situação extrema, o
Assessor de Beleza será excluído pela Oriflame, em carta a ser
remetida pelo contencioso, cessando a sua colaboração com a
Oriflame e perdendo todas as suas regalias.

APÊNDICE

DIÁLOGO NAS REDES SOCIAIS
1 0 R E G R A S D E O U RO
1. INFORME-SE

Procure inteirar-se sempre dos temas sobre os quais se está a
falar. Quem são os participantes com mais influência? Como é
que o tema ou tópico da conversa se alterou com o tempo?
Quando souber exatamente do que trata a conversa em
questão, poderá participar nela (se for relevante).

8. EVITE DISCUSSÕES

Se encontrar declarações falsas acerca da Oriflame nas redes
sociais, poderá, obviamente, discordar delas. Contudo, faça-o
sempre com o maior respeito e com factos.

9. RECONHEÇA E CORRIJA ERROS

Se cometer um erro, assuma-o e corrija-o o quanto antes

2. CONTRIBUA

Assegure-se que acrescenta valor ao debate/discussão. Por
exemplo, ofereça-se para dar informações úteis/opiniões
sobre produtos/serviços da Oriflame, caso contrário, o
interesse da sua participação será reduzido e poderá mesmo
ser considerado spam

10. NÃO SE ESQUEÇA DAS SUAS
RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS

Deverá certificar-se que os blogs, microblog, redes sociais,
etc., não interferem com os seus objetivos globais ou
compromissos para com os seus clientes

3. RESPONDA

Ao informar-se acerca dos temas, será capaz de identificar
os que se referem à Oriflame. Ao identificá-los, terá a
oportunidade de contribuir. Se tem algo positivo para
partilhar, a sua participação será bem-vinda

4. SEJA TRANSPARENTE

Diga a verdade. A sua honestidade – ou desonestidade –
serão rapidamente notados online. Revele sempre o seu
nome verdadeiro e que é um Assessor independente da
Oriflame. Seja claro em relação ao seu papel

5. SEJA CONSCIENTE, PRECISO E
VERDADEIRO
Revele a sua identidade e seja você próprio

6. RESPEITE OS OUTROS

Lembre-se que a Oriflame é uma empresa global cujos
funcionários, Assessores e clientes refletem um conjunto
diverso de costumes, valores e pontos de vista. Seja você
próprio, mas de forma respeitosa. Isto inclui não só o óbvio
(racismo, sexo, violência, linguagem difamatória, etc.), como
também a devida ponderação de privacidade e de tópicos
que possam ser censuráveis ou que incitem a violência, tais
como política e religião

7. NÃO REVELE INFORMAÇÕES
EXCLUSIVAS OU CONFIDENCIAIS

A Oriflame aprecia o facto de falar sobre as suas atividades
na Oriflame e de dialogar com a comunidade e os clientes.
No entanto, quando quiser publicar informações gerais que
já se encontrem disponíveis nos sites da Oriflame, por favor
certifique-se que cita a fonte (por exemplo: “Fonte: www.
oriflame.pt.”). É proibido publicar materiais e informações
com direitos de autor que sejam confidenciais e não estejam
ainda disponíveis publicamente, tal como futuros lançamentos
e informações sobre campanhas
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POLITICAS
DE UTILIZAÇÃO ONLINE
QUEREMOS AJUDAR A MELHORAR A SUA PRESENÇA ONLINE!
INTRODUÇÃO
As presentes políticas de utilização visam ajudá-lo a melhorar a sua
presença online, em conformidade com as regras institucionais da
Oriflame Cosméticos.
Todos os países do mundo Oriflame regem-se pelas mesmas regras.
Este documento visa igualmente prevenir a violação de leis relativas a
direitos reservados, regras e acordos previamente estabelecidos pela
marca com os detentores do respetivo material e sem interferir com
a construção da marca Oriflame, de um modo institucional.
A Oriflame incentiva a sua força de vendas a promover os seus
negócios online. Como tal, são permitidos e desejáveis os sites
pessoais de cada assessor ou rede, a presença em redes sociais e os
blogs. Neste documento iremos clarificar quais as melhores práticas a
seguir a fim de conseguir que a sua presença online fique otimizada de
acordo com as regras da Oriflame.
É muito importante ter presente que, tal como mencionado no
Plano de Sucesso Oriflame, e por questões legais, não é permitida a
utilização de elementos com direitos reservados, tais como o logotipo,
imagens ou outros conteúdos (por exemplo, vídeo) sem autorização
prévia da marca detentora, neste caso a Oriflame.
O não cumprimento destas regras poderá, em último caso, originar a
rescisão de contrato como Assessor Oriflame bem como atuação a
nível legal.

REGRAS GERAIS

•Q
 ualquer que seja o canal online utilizado pelo Assessor para
promover o seu negócio Oriflame, é essencial que o mesmo
seja explicitamente identificado como sendo propriedade de um
Assessor de vendas independente. Desta forma, deverá ser bem
visível a identificação de quem está a gerir esse espaço, bem com os
contactos desse Assessor.
•O
 s Assessores Oriflame podem ser detentores dos seus próprios
websites ou outros canais digitais, desde que o intuito seja
comunicar a Oriflame, os seus Produtos e a Oportunidade.
•N
 ão é permitida igualmente a venda online (comércio eletrónico),
nos canais digitais de cada Assessor.
• S ugerimos que ao criar o seu próprio site, presença em redes
sociais (ex: página Facebook), campanha ou outro, recorra à
aprovação por parte da Oriflame. Desta forma, previne todas as
contraindicações que possam ocorrer posteriormente.

WEBSITES:
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•P
 or questões de direitos reservados sobre o nome da marca
Oriflame, não é permitida a existência de domínios / endereços de
sites que contenham a palavra integral “Oriflame”.
• A utilização da palavra Oriflame não é permitida no título de
um site num sistema de pesquisa, como por exemplo o Google.
Consulte no documento oficial das Políticas de Utilização Online,
alguns exemplos incorretos. Neste caso, sugerimos que defina como
título da ligação no sistema de pesquisa Site de Assessor Oriflame,
para validar o uso da palavra.

• Os Assessores com atividade Oriflame, detentores de sites
independentes, deverão referir claramente que o site pertence a um
Assessor Oriflame, referindo a categoria Oriflame a que pertencem.
Esta informação deverá constar no topo da página inicial, bem como
no rodapé de todas as páginas do site.

REDES SOCIAIS
• A Oriflame encoraja a presença em blogs, páginas de redes sociais
e páginas semelhantes. Os Assessores são encorajados a criar
blogs e a deixar comentários sobre os produtos da Oriflame onde
considerem apropriado, de forma idónea.
• Recomendamos aos assessores que utilizem sempre as funções de
partilha presentes no website oficial da Oriflame quando disponíveis,
de modo a garantir a correta apresentação e informação da fonte.
• Um nome e imagem de grupo nas redes sociais (ex: Facebook, You
Tube, etc) deve claramente indicar que a página é operada por um
indivíduo, ex: “Equipa Oriflame da Ana”, com a imagem da Ana.
• Nas páginas em redes sociais, o nome do grupo não deve conter a
palavra Oriflame, por exemplo “Oriflame Casablanca”. Também não
deve conter qualquer imagem oficial da Oriflame na identificação,
como, por exemplo, o logotipo.

CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL
MOTORES DE PESQUISA / E-MAIL MARKETING / BANNERS /
OUTROS ANÚNCIOS ONLINE
Neste tipo de campanhas é fundamental o seguinte conjunto de
regras:
• Os assessores podem conduzir o tráfego para o seu próprio
domínio, utilizando várias táticas online, caso as regras da Oriflame
sobre a presença online sejam seguidas. E adicionalmente:
• O anúncio deve indicar, claramente, que foi criado por um Assessor
Independente e conter a sua identificação.
• O cabeçalho e texto do anúncio ou e-mail não pode transmitir a
ideia de que é oficial ou de que foi um anúncio publicado a pedido
da Oriflame.
• É proibida a utilização de “Oriflame” como título, tema, assunto ou
remetente. É também proibida a utilização da palavra “Oriflame” em
anúncios de texto, em motores de pesquisa.

CONTEÚDOS E IMAGENS
• Nenhum conteúdo deverá ser copiado do website oficial da
Oriflame e publicado em nome próprio. Se um Assessor publicar
um link da página oficial da Oriflame no seu site com domínio que
seja propriedade da Oriflame, este facto deverá ficar bem explícito.
• Sempre que possível, a Oriflame disponibilizará imagens oficiais aos
seus Assessores, para utilização online. Sempre que essas imagens
forem partilhadas, serão fornecidas indicações específicas para a sua
utilização.

POLITICAS
DE UTILIZAÇÃO ONLINE
•R
 ecomendamos aos Assessores que usem sempre as funções de
partilha presentes no website oficial da Oriflame, sempre que estas
estejam disponíveis, para garantir a informação de apresentação e da
fonte.
•N
 ão é permitido aos Assessores tirar imagens fixas ou móveis de
um site oficial Oriflame para publicar no seu próprio site. Todas
as imagens estão protegidas por copyright e pela Oriflame, cujos
direitos são detidos pela Oriflame. Estes direitos não se estendem
aos Assessores.
• Imagens em movimento, vídeos, etc: Podem ser utilizadas através da
funcionalidade de partilha se e quando disponíveis. A funcionalidade
de partilha disponibiliza a referência automática à fonte.
• Imagens de modelos ou pessoas: Podem ser utilizadas através da
funcionalidade de partilha se e quando disponíveis. A funcionalidade
de partilha disponibiliza a referência automática à fonte.
• Imagens de produtos Oriflame: Pode ser usada sem a nossa função
de partilha desde que o site fonte seja mencionado de forma visível
e inequívoca (ex: “fonte: www.oriflame.com 2015”).
•N
 ota: Quaisquer reclamações por parte de terceiros endereçados à
Oriflame serão reencaminhadas para o Assessor.

DICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES
• Aconselhamos a criar websites com conteúdo original que
traga nova informação para os utilizadores. Isto é especialmente
importante para websites que sejam promovidos nos motores de
pesquisa, já que o conteúdo original é muito valorizado pelo Google,
Bing, etc.
• Tenha cuidado com a informação que partilha! Mantenha as
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configurações de privacidade nas suas contas sociais, altere as suas
palavras-passe regularmente e não partilhe dados de identificação
pessoal. Tenha cuidado com a informação pessoal que partilha na
Internet.
• Reponha a verdade caso encontre, online, factos deturpados sobre
a Oriflame. Pode identificar e corrigir o erro, mas sempre com
respeito e apresentando os factos verídicos. Ao falar com alguém
com opinião contrária, certifique-se de que o que diz tem bases
factuais e que é transmitido de modo respeitoso. Não discuta, corrija
apenas a informação errónea!
• Para informações adicionais relativamente à validação destas políticas,
bem como aprovação de sites, contacte por favor o responsável de
Marketing Digital da Oriflame Portugal: sites.online@oriflame.com
• A Oriflame reserva-se o direito de alterar ou acrescentar as Políticas
de Utilização Online, caso necessário e sempre que se justificar.
• É importante também clarificar que cada Assessor que utilize
serviços deste tipo (como por exemplo, Google Adwords), é
responsável pela sua própria comunicação e por eventuais infrações
à marca Oriflame ou a qualquer outra.
Consulte o documento completo sobre as Políticas de Utilização
Online em www.oriflame.pt, na sua área pessoal de Assessor.

CONTACTOS

DEPARTAMENTO DE VENDAS

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

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: 214 279 631
E-mail: departamento.vendas@oriflame.com

· Quer Tornar-se Assessor de Beleza ou adquirir
os nossos produtos?
Contacte:
Telefone: 214 279 643
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: 214 279 601
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: 214 279 602 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: 214 279 639
E-mail: departamento.financeiro@oriflame.com
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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: 214 279 636
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

CÓD 115828

www.oriflame.pt

