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POR QUE 
JEUNESSE?

ESTAS RECOMPENSAS 
INCRÍVEIS E MUITO MAIS 
ESPERAM POR VOCÊ. DESTINOS RENOMADOS  

& EXÓTICOS

MAIS TEMPO PARA O 
QUE MAIS IMPORTA

VIVA A VID 
AO MÁXIMO

EXPERIÊNCIAS 
EM DESTINOS 
EXCLUSIVOS

SEJA O SEU 
PRÓPRIO 
CHEFE 

COMPARTILHE PRODUTOS, 
COMPARTILHE SUCESSO

APROVEITE A 
CRIE NOVAS 
MEMÓRIAS
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RANDY RAY 
FOUNDER 

& CEO

WENDY LEWIS 
FOUNDER  

& COO

SCOTT  LEWIS 
CHIEF VISIONARY 

OFFICER

Geração Jovem é um movimento global 
formado por Distribuidores de todo o 
mundo. Ao definir e alcançar as suas 
metas em relação ao seu negócio com a 
Jeunesse, você pode ganhar recompensas 
incríveis. O que você acha de uma aventura 
internacional todo ano? E que tal as férias 
dos sonhos em Maui, Havaí? Todas essas 
recompensas e experiências são possíveis 
com a Jeunesse!

PRODUTOS EXCLUS IVOS

• Produtos inovadores que estão 
fazendo a diferença

• Respaldados pelo Conselho 
Científico da Jeunesse

 
FERRAMENTAS  DE 
MARKET ING

• Website pessoal para lançar e 
expandir o seu negócio

• Suporte para o Distribuidor em 
todo o mundo

Na Jeunesse, somos apaixonados por Redefinir a Juventude por meio dos 
nossos produtos revolucionários e uma oportunidade que pode mudar a sua 
vida. Também somos apaixonados por recompensar a nossa família global 
de Distribuidores por suas conquistas extraordinárias. Então, o que você está 
esperando? Agora é a hora perfeita para ver onde você pode chegar com a 
Jeunesse!

Quer esteja buscando trabalhar em período integral ou meio período com a 
Jeunesse, nós nos dedicamos a ajudá-lo em cada etapa da sua trajetória. Se 
você está motivado a trabalhar duro e construir o seu negócio com pessoas que 
pensam como você, você terá o sucesso que busca. E também desenvolverá 
habilidades valiosas que o ajudarão em todas as áreas da sua vida.

Na Jeunesse, empoderamos pessoas a alcançarem seu pleno potencial. Estamos 
felizes com a sua escolha de se juntar a este movimento global e construir um 
novo sonho conosco. Ao longo dessa jornada, esperamos comemorar as suas 
vitórias e recompensar cada um dos marcos.                                                 

Com carinho,

A JEUNESSE EMPODERA VOCÊ A 
ATINGIR SEU 
POTENCIAL

UM EST ILO  DE  V IDA 
GRATIF ICANTE

• Eventos de primeiro nível com 
liderança, educação e inspiração  

• Tenha férias e viagens de 
incentivo incríveis com a 
Jeunesse Travel
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As nossas Viagens de Incentivo de Vendas 
dão a todos os Distribuidores Jeunesse a 
oportunidade de atender a determinadas 
qualificações e ganhar uma viagem premium 
para um destino turístico no mundo.

Dentro do período de qualificação, os 
Distribuidores podem se qualificar da 
seguinte forma:

• Acumulando Pontos Viagem  
(todos os títulos) 

• Qualificação por Ciclo (títulos  
Executivo Safira e abaixo) 

• Qualificação de Diretor (títulos  
Diretor Rubi e acima)

VIAGENS DE 
INCENTIVO 
DE VENDAS

TENHA UM PASSAPORTE CHEIO DE CARIMBOS.

Todo ano, recompensamos os Distribuidores 
Jeunesse que cumprem qualificações 
impressionantes com a oportunidade de 
vivenciar uma viagem única. Em lugares 
renomados e exóticos, as nossas viagens 

Jeunesse Travel incluem acomodações 
exclusivas e diversas atividades para 
APROVEITAR. DESCOBRIR. EXPLORAR.  
o local com seus amigos Distribuidores  
e familiares.

Em 2019, quase 25.000 Distribuidores se qualificaram para uma 

viagem de incentivo. Esse número corresponde a aproximadamente 

8% de todos os Distribuidores que ganharam pelo menos  

1 Ponto Viagem.
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DIAMOND 
DISCOVERY
A Diamond Discovery é a joia da coroa do 
programa Jeunesse Travel. Realizada todo 
ano em alguns dos destinos mais prestigiados 
e exóticos do mundo, esse refúgio exclusivo 
é pensado para recompensar os nossos 
Diretores Diamante qualificados com uma 
experiência que reflete seu nível de liderança 
de elite e trabalho árduo, enquanto desfrutam 
de momentos especiais com os Executivos 
da Jeunesse.

Recebemos todos os novos Diretores 
Diamante e os Diretores Diamante atuais em 
uma vida de luxo na Diamond Discovery.

EMERALD 
EXPERIENCE
A Jeunesse tem orgulho em reconhecer e 
celebrar os Distribuidores que trabalharam 
duro para alcançar o título de Diretor 
Esmeralda com uma viagem de incentivo 
realizada a cada mês de janeiro na tropical 
Maui, Havaí. Nessa viagem, apresentamos 
aos Diretores Esmeralda as vantagens 
do estilo de vida Jeunesse VIP que 
conquistaram, ao mesmo tempo que 
oferecemos diversas atividades culturais e 
aventuras que estimulam a conexão entre  
o grupo e os relacionamentos com  
líderes corporativos.

CONSULTE  O  PLANO DE  RECOMP ENSAS 
F INANCEIRAS  PARA DETALHES  DE  COMO 
SE  QUALIF ICAR . *
*Você pode participar dessa experiência apenas no primeiro ano em que 

atender aos critérios de qualificação.

CONSULTE  O  PLANO DE  RECOMPENSAS 
F INANCEIRAS  PARA DETALHES  DE  COMO 
SE  QUALIF ICAR . *
*Os Distribuidores Jeunesse devem se qualificar para ganhar todas as viagens 

Jeunesse Travel. Consulte todos os detalhes no Plano de Recompensas 

Financeiras da Jeunesse.
Em 2019, 106 Distribuidores se qualificaram para essa viagem de 

cerca de 532.000 Distribuidores ativos.
Em 2019, 105 Distribuidores se qualificaram para essa viagem de cerca de 

532.000 Distribuidores ativos.



TÍTULOS 
EXECUTIVOS
JEUNESSE

Parabéns! Como um Executivo, 
Jade ou Pérola, o seu trabalho 
árduo é reconhecido pela 
Jeunesse. Ao alcançar os títulos 
de Safira, Safira 25, Safira 50 
e Safira Elite, você atinge os 
primeiros marcos importantes 
do Plano de Recompensas 
Financeiras da Jeunesse.

“Se você pode imaginar, também pode 
realizar. Se você pode sonhar,  

também pode ser”. 
—WILL IAM ARTHUR WARD
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EXECUTIVO, JADE & PÉROLA

EXECUTIVO

SAFIRA

EXECUTIVO SAF IRA  –  EXECUTIVO SAF IRA  50

EXECUTIVO SAF IRA  EL ITE

Parabéns! Você avançou para o título 
de Executivo Safira Elite e se destacou 
como um líder na Jeunesse. Em nossos 
eventos especiais, você receberá o pin e 
um troféu e será reconhecido no palco 
por nome, apresentação de slide e fará 
uma foto em grupo.

EXECUTIVO JADE

EXECUTIVO PÉROLA

Você chegou! Alcançou os títulos de Executivo, Jade e Pérola. Estamos 
ansiosos para homenagear as suas conquistas. Procure seu pacote de 
reconhecimento pelo correio com seu certificado oficial, carta e pin, 
todos comemorando esses marcos. Não pare agora!

Parabéns por alcançar um dos três primeiros 
títulos de Executivo Safira: Safira, Safira 25 e 
Safira 50. Você agora está qualificado para 
participar do Star Gala para Safiras e acima.  
Em eventos especiais, você receberá os seus 
pins e poderá ser reconhecido no palco.

Em 2019, dos 532.000 distribuidores da Jeunessem, 4584 avançaram para um título de Safira.Em 2019, dos 532.000 distribuidores da Jeunessem 92.749 avançaram para Executivo, Jade ou Pérola.



TÍTULOS DE DIRETORIA 
JEUNESSE

Bem-vindo aos primeiros títulos de Diretoria Jeunesse: 
Rubi e Esmeralda. Seu futuro é brilhante! Depois do título 
de Esmeralda, você se torna um Diretor Diamante. O céu 
é o limite! No próximo nível de liderança de elite, há seus 
títulos de prestígio: Diamante, Duplo Diamante, Triplo 
Diamante, Diamante Presidencial, Diamante Imperdial e 
Diamante Crowne.

“O sucesso é onde a preparação e 
a oportunidade se encontram.”

—BOBBY UNSER
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RUBI ESMERALDA

DIRETOR RUBI

Você alcançou outro grande marco! Tornar-se um Diretor Rubi significa 
que agora você pertence a um clube exclusivo de líderes que estão 
crescendo rapidamente. Continue trabalhando com consistência, 
determinação e foco e, antes que perceba, estará apreciando a  
vista de cima!

DIRETOR ESMERALDA

Você conseguiu! Como um Diretor 
Esmeralda, você se qualifica para receber 
serviços de elite do nosso Departamento 
VIP, que o apoiará em seu negócio 
próspero. Você também pode se qualificar 
para a exclusiva Emerald Experience, 
realizada todo ano em um resort de pont 
na tropical Maui, Havaí. Aloha!

Em 2019, dos 532.000 distribuidores da Jeunessem, 251 avançaram para Rubi ou Esmeralda.
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DIAMANTE & ACIMA

DIRETOR D IAMANTE

Parabéns por alcançar o tão desejado 
título de Diretor Diamante! Agora, você 
desbloqueou diversos componentes do 
programa de reconhecimento. E pode 
participar do Pool de Diamante trimestral 
e se qualificar para a viagem Diamond 
Discovery anual. A aventura te espera!

DIRETOR DUPLO D IAMANTE

Outro marco incrível foi alcançado! 
Louvamos a dedicação exemplar e as 
conquistas de liderança que trouxeram 
você até aqui. Como um Diretor Duplo 
Diamante, você realmente entrou no 
próximo nível de liderança.

DIRETOR TR IPLO D IAMANTE*

A sua persistência não tem limites! Como 
um Diretor Triplo Diamante, você é um 
Embaixador de alto nível da Jeunesse. 
Você receberá um bônus único de USD 
100.000 como um símbolo adicional de 
nosso profundo respeito e apreciação.

DIRETOR D IAMANTE  IMPERIAL*

Não há como pará-lo agora! Aplaudimos 
suas incríveis conquistas e a perseverança 
que o levaram para o título de elite mais 
respeitado. Você receberá um bônus único 
de USD 500.000 em homenagem à sua 
esplêndida conquista.

DIRETOR D IAMANTE 
PRES IDENCIAL*

Presidencial combina com você! Parabéns 
por alcançar esse título cheio de prestígio 
e honra na Jeunesse. Como um Diretor 
Diamante Presidencial, você receberá um 
bônus único de USD 250.000.

DIRETOR D IAMANTE  CROWNE*

Você chegou ao auge da liderança Jeunesse! 
A sua dedicação apaixonada, trabalho árduo 
e crescimento pessoal culminaram neste 
momento especial. Aproveite o seu novo 
título e o seu bônus único de USD 1.000.000. 
Você merece!

*CONSULTE O PLANO DE RECOMPENSAS FINANCEIRAS PARA DETALHES DE COMO SE QUALIFICAR. 

Em 2019, dos 532.000 distribuidores da Jeunessem, 18 avançaram para um título de Diamante.
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MIRE NAS

ESTRELAS
A Jeunesse pode ajudá-lo a descobrir novos horizontes com o nosso 
incrível programa de Conquistas & Reconhecimento. Esse programa 
global é feito para homenagear as suas realizações com recompensas 
igualmente impressionantes. As premiações disponíveis anualmente para 
a nossa Família de Distribuidores Jeunesse incluem:

PRÊMIO STAR MAKER

Apresentado aos três principais 
Distribuidores em cada região que 
desenvolveram e recrutaram o maior 
número de Executivos Safira.

PRÊMIO STAR PACER

Apresentado aos três principais 
Distribuidores em cada região que 
recrutaram e cadastraram (com 
pacotes) o maior número de membros.

PRÊMIO EXECUTIVE MAKER

Apresentado aos três principais 
Distribuidores em cada região que 
desenvolveram o maior número  
de Executivos.

PRÊMIO TOP RETAIL SALES

Apresentado aos três principais 
Distribuidores em cada região com 
a maior quantidade de clientes de 
varejo no website.

Na Jeunesse, sabemos que o nosso verdadeiro sucesso se deve aos 
nossos Distribuidores. Temos o orgulho de homenagear este grupo 
de líderes de elite, conhecido como os Cinco Fundadores (os cinco 
primeiros Distribuidores da Jeunesse), por suas realizações notáveis e 
dedicação à excelência. Sua luz brilhante é uma inspiração para todos.

KIM HUI
DIRETORA DIAMANTE PRESIDENCIAL
ESTADOS UNIDOS

TINA HU
DIRETORA TRIPLO DIAMANTE 
CHINA

SAMSON LI
DIRETOR DUPLO DIAMANTE
ESTADOS UNIDOS

ROBERT NHAN
DIRETOR DIAMANTE
ESTADOS UNIDOS

WINNY SUTANDYO
DIRETORA ESMERALDA
ESTADOS UNIDOS

OS CINCO 
FUNDADORES 

CONHEÇA AS NOSSAS ESTRELAS MAIS BRILHANTES:
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#
COMPARTILHANDO OS SEUS 
MARCOS NA JEUNESSE

REDES SOCIAIS
Nas redes sociais, você conta histórias no formato vertical. 
Com tantas plataformas e comunidades de engajamento, 
nunca foi tão fácil começar uma conversa e compartilhar os 
seus marcos na Jeunesse com um público cativado.

Facebook: 
/jeunesseglobal 
 
 
Twitter:
@jeunesseglobal 
 
 
Instagram:
@jeunesseglobal  
@jeunesse.global.stars 
 
 
YouTube:
/jeunesseglobal

Você sabia que o Joffice tem um novo Painel de Reconhecimento? Nele, você pode visualizar os avanços de 
título da sua equipe e obter detalhes de como avançar para o próximo título. Acesse-o todo mês e não perca 
o marco de um Distribuidor! 

Procurando por materiais da Jeunesse para compartilhar nas redes sociais? Acesse o ShareJeunesse.com. 
Na seção “Redes Sociais”, voce encontrará fotos dos produtos, corporativo, eventos e estilo de vida. Em 
“Reconhecimento”, você encontrará frames prontos, dimensionados perfeitamente para compartilhar as suas 
fotos de reconhecimento no Instagram e Facebook. Ao compartilhar conteúdos relacionados à Jeunesse nas 
redes sociais, certifique-se de usar as nossas hashtags:

NÃO SABE  POR ONDE 
COMEÇAR?  QUE  TAL 
NOS  SEGUIR?

AS REDES SOCIAIS TAMBÉM  
SÃO A ARENA PERFEITA  
PARA O RECONHECIMENTO. 

Agora, a Jeunesse oferece templates de reconhecimento 
que podem ser personalizados com nome e sobrenome, 
cidade, estado e até mesmo país. Feitos especificamente 
para os líderes promoverem os avanços de título de sua 
equipe nas redes sociais, você pode encontrar  
esses templates no ShareJeunesse, em  
Redes Sociais > Reconhecimento.

#JEUNESSEGLOBAL
é a nossa principal hashtag 
 
#GENERATIONYOUNG
é a nossa tagline principal
 
#JEUNESSECONNECTED
para permanecer conectado como uma  
Família global

#JEUNESSETRAVEL  
para as nossas viagens de incentivo

#JEUNESSEKIDS 
para a nossa organização sem fins lucrativos 
 
#1T 1F 1J 
o que nos use como 1 Time, 1 Família, 1 Jeunesse

#JEUNESSESTARS
para celebrar as conquistas dos nossos 
Distribuidores. O conteúdo pode ser repostado por 
sua equipe, família e amigos
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