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APRESENTAÇÃO
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Este guia é para ti. Foi feito a pensar em ti. Eu sei o
que é começar algo novo, e por isso, este guia é uma
forma de eu te ajudar a ter sucesso na Oriflame.
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Eu sou o Nuno Silva, sou casado com a Elisabete
Silva e ambos trabalhamos com a Oriflame a tempo
inteiro para te ajudar a ter sucesso.

O teu sucesso na Oriflame não vai ser uma questão de
sorte, mas apenas da tua dedicação.
Como em qualquer projecto novo, temos de tomar
decisões e aprender coisas novas para ter resultados novos.
Este guia vai-te ajudar a dar os primeiros passos na
Oriflame e é o resultado de mais de 10 anos de experiência.
Vai dar certo contigo se abraçares esta oportunidade.
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O QUE SE GANHA?
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LUCRO IMEDIATO
Partilha o catálogo, recebe pedidos e tens um ganho imediato
em dinheiro com os pedidos dos clientes.
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GANHA QUANDO CONVIDA
Convida outras pessoas para terem o catálogo e seguirem as 3
dicas essenciais da Oriflame que estão neste plano.
PRÉMIOS
Ao ajudares outros a crescer ganhas prémios em dinheiro e
produtos oferta. Recomenda a Oriflame e a tua equipa cresce.
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VIAGENS
Todos os anos podes qualificar-te a uma viagem num local
exótico do mundo. Tudo incluído tudo pago.
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CARREIRA
A Oriflame é um grande oportunidade
de carreira, mesmo que o faças em
part-time . Mais de 90% dos chefes
Oriflame tem outra ocupação. A
Oriflame é o plano B da vida de
muitas pessoas.

RECONHECIMENTO
Aqui celebramos tudo. As tuas conquistas, das mais pequenas às
maiores, são celebradas e reconhecidos.
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AS 3 DICAS MAIS
IMPORTANTES
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Para teres sucesso na Oriflame há três coisas que são
necessárias fazer de forma sistemática e repetida.

CONVIDAR
OUTRAS
PESSOAS

WORKSHOPS
E
DEMONSTRAR
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MOSTRAR O
CATÁLOGO
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As três são essenciais e dão resultado. O que fizeres
a menos em uma, deverás fazer a mais noutra.

“

Para se ter sucesso em algo, não é necessário fazer
muitas coisas diferentes, basta sim, fazer apenas uma
ou duas coisas repetidamente sem parar.

“
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SABIAS QUE PODES GANHAR
JÁ 1000€ EM 90 DIAS?

Programa de Boas Vindas

Páginas
11 e 12
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Duração: 2 a 3 catálogos

100 €
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Convidar 3 amigas

Páginas
11 e 12

Ajudar 1 amiga a
convidar 3 amigas
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Duração: 2 a 3 catálogos

Ser Chefe de Grupo

Página
13
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Duração: 4 catálogos

WORKSHOPS

4 a 5 conjuntos de cuidados
de rosto por catálogo
Duração: 4 catálogos

Página
14

100 €
100 €
700 €

TOTAL = 1000 Euros
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FERRAMENTAS
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Existem 6 ferramentas importantes para se ter
sucesso na Oriflame. A maior parte são totalmente
gratuitas. A única coisa que é necessário é a tua
dedicação para aprenderes a usar cada uma delas.

Formações Online
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Catálogo Oriflame

Facebook

APP
Oriflame
Material Workshops

Lista de nomes
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O QUE FAZER HOJE?
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Se chegaste até aqui, Parabéns! Este guia tem
um plano para seguires durante os primeiros dias.
Ler este guia é a tarefa do primeiro dia. Já estás a
começar bem!
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Para hoje sugiro o seguinte:

VER OS VIDEOS DA FORMAÇÃO ORIFLAME
Os Vídeos estão neste Canal YouTube
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FAZER UMA LISTA DE NOMES
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Vê na página 16 uma folha que te ajuda a fazer esta
lista
ESCOLHER JÁ 5 PESSOAS A QUEM FALAR SOBRE A
ORIFLAME
Escolher 5 pessoas VIP a quem vais falar sobre a
oportunidade de ganhar dinheiro com a Oriflame

“

Por vezes, basta ter
apenas um plano para se
ter sucesso.
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PRIMEIRA SEMANA
FALAR COM AS PESSOAS DA TUA LISTA DE NOMES
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Falar a outras pessoas sobre este plano de ganhar dinheiro
com a Oriflame. Começa com as 5 pessoas VIP e depois
continua durante 6 dias. No mínimo, 3 pessoas novas por
dia.
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APRENDER SOBRE UMA GAMA DE PRODUTOS
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Aprende mais sobre uma das nossas principais gamas de
produtos, há 3 à escolha: Maquilhagem, Cuidados de Rosto
ou Wellness. Queres saber mais sobre cada uma? Envia-me
um email por aqui
APRESENTAÇÕES ONLINE
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Assiste as apresentações online que fazemos todas as
quintas as 21:30: 1) Apresentação da Oportunidade Oriflame;
2) Lançamento de Catálogo
MOSTRAR O CATÁLOGO (1º PEDIDO)
É importante mostrares o catálogo. O primeiro objectivo é ter
um pedido igual ou superior a 105 euros (80 Pontos), pedir o
Programa de Boas Vindas , kit para fazer os Workshops de
cuidados de rosto e/ ou de Kit Início de Actividade (página
15)
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1º CATÁLOGO
1ª ENCOMENDA E PROGRAMA DE BOAS VINDAS
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Assegura que a tua primeira encomenda é superior 80
Pontos e que tem o programa de boas vindas (código 110).
As encomendas superiores a 80 Pontos já tem a oferta de
prémios!
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AS 3 PRIMEIRAS CONVIDADAS
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Convida 3 amigas para serem tuas assessoras e planeia com
cada uma delas um workshop de cuidados de rosto com
amigas delas.
APRESENTAÇÕES ONLINE
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Convidar as tuas clientes e novas assessoras a assistir às
formações online
AUMENTAR A LISTA DE NOMES
A lista de nomes está sempre em aberto. Eu próprio, ao fim
de tantos anos da Oriflame, estou sempre a lembra-me de
um conhecido ou amigo que ainda não convidei 
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2º ao 4º CATÁLOGO
Neste momento já puseste em prática as três coisas
mais importantes para ter sucesso na Oriflame: Workshops de
cuidados de rosto, convidar e mostrar o catálogo. Perfeito!
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Agora, o principal objectivo é, REPETIR! As tarefas
principais durante os catálogos seguintes são:
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AJUDA AS TUAS 3 AMIGAS
Ajuda as tuas 3 amigas a fazer duas coisas: 1) Fazer a lista de
nomes delas 2) Inscrever as amigas da lista como assessoras.

no

CONVIDAR PARA AS FORMAÇÕES ONLINE
Convidar as clientes e assessoras a assistir às formações
online.
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REDES SOCIAIS
Divulga a Oriflame nas redes sociais e convida os teus
conhecidos para conhecerem esta oportunidade. Não
guardes para ti.
LISTA DE NOMES
Faz sempre uma lista de nomes com as tuas clientes e teus
assessores .
A
lista
de
nomes
é
essencial!
WORKSHOPS
Se conseguires ter, pelo menos, um cliente que peça o
conjunto de cuidados de rosto por cada Workshop , ao fim
dos 4 catálogos, ganhas cerca de 700 euros ! O segredo é
fazer sempre.
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PROGRAMA DE
BOAS VINDAS
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O Programa de boas vindas é exclusivo para quem
entra na Oriflame pela primeira vez. São 3 conjuntos de
produtos excepcionais com mais de 80% de desconto.
Como fazes para os receber? Faz um encomenda de 80
Pontos (105 euros preço de catálogo) e podes pedir os
conjuntos.
Tens de os pedir por uma ordem fixa. Na primeira
encomenda pedes o conjunto 110 , no catálogo seguinte o
conjunto 120 e no terceiro catálogo recebes o 130
Gratuitamente!
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MULTIBÓNUS
O Multibónus é a oportunidade de ganhares já
100€ em dinheiro extra!
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Como se ganha? É simples, convida 3 amigas
para serem assessoras e que peçam o conjunto 110
e 120 do programa de boas e tu ganhas 100 euros!
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Como se ganha ainda mais? Se uma das tuas
amigas também convidar 3 novas assessoras que
peçam o código 110 e 120, ela ganha 100 euros e tu
ganhas mais 100 euros!
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SER CHEFE
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Junta pelo menos 5 amigas que sejam tuas
assessoras Oriflame e faz na tua equipa, um total de 1000
Pontos (VP) num catálogo e tu tornas-te Chefe Oriflame!
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Vantagens:
- Comissões de 3 em 3 semanas sobre o total do grupo
- Sempre 30% de desconto sobre as suas encomendas
- Sempre 30 dias para pagamento das encomendas
realizadas;
- 140€ de Produtos Grátis por cada catálogo;
- Bónus de Carreira por cada nova categoria ( 100€ a
100.000€)
- Reconhecimento por cada nova categoria atingida
- Viagens de Incentivo, em Hotéis de 5*
- Participação em Eventos Exclusivos
- Formação avançada
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KITS
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Temos dois Kit facultativos, mas que são
essenciais para quem quer ter sucesso na Oriflame:
1) Kit de início de actividade e o 2) Kit Workshop de
Cuidados de Rosto.
Kit de Início de Actividade
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• Mala do Kit • Bolsa Para Amostras
• 25 amostras de fragrâncias • 10
amostras de batons • 10 amostras de
cuidados do rosto • 5 amostras de bases
de cor • Embalagem Para Amostras de
Perfumes • Embalagem Para Amostras
de Batons • Bolsa Plástica • Folheto de
Amostras • Lista de correspondência de
Amostras de Batons • Bloco de
Encomendas • Folheto de Recrutamento
• Guia dos Cuidados do Rosto • Guia de
Maquilhagem • Lista de Preços • Testes
Para Tipos de Pele • Ficha de Inscrição 2
Catálogos + 1 Flyer

Código 102645

Kit Workshop Rosto

• Bata • Tónico NovAge • Limpeza
NovAGe • Conjunto de Espátulas •
Flipchart Cuidados do Rosto • Bolsa
Plástica • Bloco de Encomendas • Guia
dos Cuidados do Rosto • Guia de
Maquilhagem Oriflame • Catálogo de
Luxo NovAge e Lista de Preços • Testes
Para Tipos de Pele • Ficha de Inscrição •
2 Catálogos + 2 Flyers

Código 118038
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DICA SECRETA
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Esta é a minha dica secreta que vai determinar se
vais ter sucesso ou não na Oriflame.
É o que todos os grandes líderes da Oriflame fazem.
Faz o mesmo, e vais ter sucesso na Oriflame.
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“NAO VENDAS PRODUTOS
DÁ O CATÁLOGO E
VENDE A OPORTUNIDADE
ORIFLAME”

14

