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BEM-VINDO

Construir o seu futuro é uma experiência gratificante. Na Jeunesse, acreditamos 
que o nosso desígnio é mudar vidas. Muito obrigado por se juntar a nós na nossa 
missão de revelar e libertar o potencial em cada um dos nossos Distribuidores. 

O presente guia foi concebido para o ajudar a libertar a sua capacidade e potencial 
de obter rendimentos.  

BEM-VINDO A CASA.

Pode participar no Plano de Compensação Financeira da Jeunesse em 
qualquer nível que desejar. É você que decide se pretende criar um rendimento 
complementar ou um negócio a tempo inteiro. Se quer ser um Distribuidor que 
opera apenas através da venda de produtos a retalho ou se prefere construir 
organizações especializadas e dedicadas em todo o mundo para ganhar mais. 

O NOSSO MODELO EXCLUSIVO

A Jeunesse é uma empresa que todos os dias investe em pessoas. Mais do que 
uma simples empresa, somos uma família. 

O nosso modelo exclusivo permite aos Distribuidores ganharem rendimentos de 
seis maneiras. 

SEIS MANEIRAS DE GANHAR:

1. MARGENS DE LUCRO
2. BÓNUS DE VENDAS A RETALHO
3. COMISSÕES DE EQUIPA
4. MATCHING BONUS
5. INCENTIVO DE RETENÇÃO DE DISTRIBUIDORES
6. POOL DE BÓNUS DIAMOND 

JEUNESSE
À



1ªCOMO GANHAR 1: 
MARGENS DE LUCRO 

Compre produtos a preço grossista e venda-
os a preço de retalho. E a diferença fica para 
si.
• A maneira mais rápida de ganhar enquanto 

novo Distribuidor
• Ganhe entre 15-45% sobre cada venda de 

produto a retalho
• A sua fonte de rendimento de eleição 

enquanto conquista a fidelização de 
Clientes

• Fácil de manter com o SmartDelivery e o 
programa Preferencial Jeunesse 

CLIENTE PREFERENCIAL JEUNESSE
Um programa global para Clientes que 
desejam beneficiar de um desconto sobre 
todos os produtos que adquirem. Os Clientes 
que aderem ao programa Preferencial 
Jeunesse, inscrevendo-se no SmartDelivery 
(anteriormente denominado "Auto-envio” 
ou “Plano de Conveniência”), usufruem de 
descontos sobre o preço de retalho em 
cada encomenda, bem como de benefícios 
adicionais.
 
BENEFÍCIOS PARA OS CLIENTES
A Jeunesse tem o maior prazer em oferecer 
ao Clientes no programa Preferencial 
Jeunesse o melhor tratamento. 
Quando os Clientes aderem ao programa 
Preferencial Jeunesse usufruem do seguinte: 

• Encomendas mensais automáticas 
dos produtos favoritos através do 

SmartDelivery
• Possibilidade de ajustar o pedido de 

encomenda SmartDelivery ou adicionar 
encomendas diferentes em qualquer 
altura

• Promoções exclusivas, descontos e 
ofertas especiais

BENEFÍCIOS PARA O DISTRIBUIDOR
Construção de uma base de Clientes que 
compram os produtos diretamente a si 
mês após mês, desfrutando de inúmeros 
benefícios. 
Os Distribuidores beneficiam quando os 
Clientes aderem ao programa Preferencial 
Jeunesse. Você usufrui de: 
• Margem de lucro sobre cada produto 

encomendado pelos Clientes no programa 
Preferencial Jeunesse 

• Totalidade do CV em cada produto 
encomendado pelos Clientes no programa 
Preferencial Jeunesse*

• Todo o CV é contabilizado para efeitos do 
cálculo do Personal Group Volume (PGV) e do 
Group Volume (GV)

• Campanhas de marketing automáticas e 
direcionadas para Clientes no programa 
Preferencial Jeunesse, enviadas pela equipa 
de marketing da Sede Mundial da Jeunesse.  

Aumento das vendas, sem esforço.

*Não aplicável a encomendas de pacotes e de grandes 
quantidades.

A DIFERENÇA FICA PARA SI!

LUCREVENDACOMPRE



  Advanced Night Repair 

Essential Body Renewal 

 Cellular Rejuvenation Serum 

Ultimate Lifting Masque 

ReserveTM 

Daily Moisturizing Complex Flawless Skin Brightener 

Instantly Ageless®Hydrashield Mask
NVTM BB

Perfecting Mist Foundation

NV Primer NV Bronzer

Youth Restoring Cleanser 

AM Essentials

RV LZen Fit Zen ShapeZen Prime Zen Fuze 

PM Essentials

FinitiTM REVITABLU MONAVIE ACTIVE® NaäraTM E·vōk



ACUMULE

QUANDO  

COM OUTROS  

GANHA UM BÓNUS   
DE VENDAS A RETALHO  

(o montante do bónus depende da quantidade 
de produtos que a sua organização vender.)

PARA SE TORNAR

DISTRIBUIDOR

 100 CV$

$ $ $

$ $

$$ $$$

PARTILHE
$25-$400

$25-$400

CONSTRUA UMA EQUIPA

2ªCOMO GANHAR 2:  
BÓNUS DE VENDAS A 
RETALHO 

GANHE QUANDO A SUA EQUIPA ACUMULA 
VENDAS A RETALHO 

• Ganhe um Bónus de Vendas a Retalho 
(Retail Sales Bonus - RSB) sobre a primeira 
venda de produtos efetuada a cada Cliente 
que regista como Cliente de Retalho ou 
como Cliente Preferencial Jeunesse e 
ainda a cada Distribuidor que inscrever 
pessoalmente.

COMECE A CONSTRUIR A SUA EQUIPA

** Ao acumular 100 CV num mês de 
SmartDelivery (30 dias), alcançará o ranking 
de Distribuidor. Como Distribuidor, começa a 
acumular volume sobre as vendas aos seus 

Clientes e a outros Distribuidores.   
Ganhe um Bónus de Vendas a Retalho (RSB) 
quando um novo Distribuidor adquire o seu 
primeiro pacote de produtos Jeunesse mais 
vendidos.

• O RSB varia entre $25-$400 USD*
• O montante do RSB depende do pacote de 

produtos
• O RSB não está disponível em todos os 

pacotes de produtos; consulte a lista 
atualizada dos pacotes disponíveis para o 
RSB no Joffice™.

*A moeda utilizada para o cálculo de todas as comissões e 
bónus é o dólar norte-americano. A conversão para a moeda 
local é efetuada à taxa de câmbio em vigor no dia em que 
retirar os seus rendimentos do seu cartão de pagamento.





PACOTES DE PRODUTOS

CRIAR-UM-PACOTE Poderá encontrar informações detalhadas sobre os pacotes de produtos 
no Joffice.
Exemplo de pacotes de inscrição disponíveis para distribuidores que se inscrevem na Alemanha. Os pacotes poderão variar consoante o país.

1 YEAR AMBASSADOR PACKAGE 

HEALTHY BODY SIGNUP 
PACKAGE

PREÇO 
RSB 
CV 

PREÇO 
RSB 
CV 

€3.377,09* 
$300 USD 

1000 CV
 (1.000 CV adicionados imediatamente, 

mais 60 CV por mês durante 11 meses, 

num total de 1.660 CV)

€1.676,64*  
$400 USD 

420CV 

AMBASSADOR  PACKAGE 

AMBASSADOR COMBO PACKAGE

PREÇO 
RSB 
CV 

PREÇO 
RSB 
CV 

€1.353,00*
$250 USD 

 500 CV

€1.362,74*
$250 USD 

500CV

SUPREME SKINCARE 
PACKAGE

PREÇO 
RSB 
CV 

€595,18*                                
$100 USD 

300CV 

BASIC ZEN 30 DAY KICK 
OFF PACKAGE

PREÇO 
RSB 
CV 

€301,35*                                
$25 USD 

100CV 

BASIC NAARA PACKAGE

PREÇO 
RSB 
CV 

€292,74*
$25 USD 

100CV 

SUPREME COMBO 
PACKAGE

PREÇO 
RSB 
CV 

€724,13*  
$100 USD 

300CV 



PACOTES DE PRODUTOS



Ganhe comissões sobre as vendas a retalho de produtos Jeunesse ou aumente o seu potencial de 
ganhos ao construir as suas equipas.

DUAS EQUIPAS: UMA EQUIPA DA DIREITA E UMA EQUIPA DA ESQUERDA
** Quando inscreve um Distribuidor na sua equipa da direita e um outro Distribuidor na sua 
equipa da esquerda, alcança o ranking de Executive. 

RECOMPENSAS PELAS VENDAS DAS EQUIPAS
Pontos de Group Volume 
À medida que as suas equipas crescem, você ganha Group Volume (GV) sempre que um membro 
da sua organização vende um produto ou um pacote.

Mais vendas de produtos = mais GV = mais comissões de equipa

Bónus de ciclo; conhecido por "comissões de equipa"
$35 USD = comissão de equipa = bónus de ciclo

Ganhe um (1) bónus de ciclo no valor de $35 USD sempre que uma das suas equipas, a da direita 
ou da esquerda, acumula 600 GV e a outra equipa acumula 300 GV.

3ªCOMO GANHAR 3: 
COMISSÕES DE EQUIPA



RECORRENTE
Os bónus de ciclo ocorrem automaticamente no final de cada ciclo, ou seja, sempre que uma das 
suas equipas acumula 600 GV e a outra acumula 300 GV.
Pode completar até 750 ciclos e receber até 750 bónus de ciclo por semana*. 

Para receber comissões de equipa, deverá estar qualificado e ser pago como Executive ou ranking 
superior.

3ª

*750 ciclos não são um exemplo habitual e representam o rendimento máximo semanal com base no limite estabelecido para as comissões de equipa.

10X MÊS 20X MÊS
600 / 300 600 / 300

ATÉ 750 CICLOS POR SEMANA!

$350 $750VOCÊ VOCÊ

*Consulte o Plano de Compensação Financeira para obter uma descrição completa das Comissões de Equipa.

À medida que as suas 

equipas crescem, 

você ganha GV pelas

vendas de produtos 

realizadas

pelas suas equipas.

VOCÊ

EQUIPA DA 
ESQUERDA

EQUIPA DA 
DIREITA

COMISSÕES DE EQUIPA
(BÓNUS DE CICLO)

 1 CICLO



COMPENSA AUMENTAR A SUA ORGANIZAÇÃO 
A Jeunesse acredita que os líderes fortes merecem ser recompensados. 

Foi só por este motivo que concebemos um sistema que torna mais fácil do que nunca formar e treinar 
os membros da sua equipa, construir uma organização de Distribuidores conhecedores e informados e 
alcançar os seus objetivos.

Vender mais, crescer mais, ganhar mais. Juntos

MATCHING BONUS (MB)

• Bónus escalonado com base nas vendas efetuadas pelas equipas nas suas linhas de patrocínio
• Aplicável quando o Distribuidor é pago no ranking de Jade Executive ou ranking superior
• Pago semanalmente
• Não existe limite para o número de linhas de patrocínio que pode ter
• O Matching Bonus não se limita aos membros de primeiro nível: vai mais além

ATÉ SETE NÍVEIS DE MATCHING BONUS

Distribuidores inscritos pessoalmente por si = primeiro nível nas suas linhas de patrocínio

À medida que os seus Distribuidores de primeiro nível aumentam as suas respetivas organizações 
e completam ciclos, é-lhe atribuído um Matching Bonus correspondente a 20% das suas 
comissões de equipa.

A equipa de primeiro nível dos Distribuidores inscritos 
pessoalmente por si na sua organização = os seus 
Distribuidores de segundo nível

4ªCOMO GANHAR 4:  
MATCHING BONUS 

ASSOCIATE

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%
BONUS POOL

$250,000
ONE-TIME
BONUS

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%
BONUS POOL

$100,000
ONE-TIME
BONUS

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%
BONUS POOL

$500,000
ONE-TIME
BONUS

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%
BONUS POOL

$1,000,000
ONE-TIME
BONUS

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%
BONUS POOL

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
BONUS POOL

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%

PRESIDENTIAL
DIAMOND
DIRECTOR

IMPERIAL
DIAMOND
DIRECTOR

TRIPLE
DIAMOND
DIRECTORDOUBLE

DIAMOND
DIRECTORDIAMOND

DIRECTOR
EMERALD
DIRECTOR

RUBY
DIRECTOR

SAPPHIRE
ELITE

EXECUTIVESAPPHIRE
EXECUTIVE

PEARL
EXECUTIVE

JADE
EXECUTIVE

CROWNE
DIAMOND
DIRECTOR

1 - 20%
1 - 20%
2 - 15%

4
5

6 7
8

9
10 11

12
13

14
15



4ª É-lhe atribuído um Matching Bonus correspondente a 15% das comissões de equipa do segundo nível nas suas linhas 
de patrocínio.

A equipa de segundo nível dos Distribuidores inscritos pessoalmente por si na sua organização = o terceiro nível da 
sua linha de patrocínio
É-lhe atribuído um Matching Bonus correspondente a 10% das comissões de equipa do terceiro nível.
A equipa de terceiro nível dos Distribuidores inscritos pessoalmente por si na sua organização = o quarto nível da sua 
linha de patrocínio
A equipa de quarto nível dos Distribuidores inscritos pessoalmente por si na sua organização = o quinto nível da sua 
linha de patrocínio
A equipa de quinto nível dos Distribuidores inscritos pessoalmente por si na sua organização = o sexto nível da sua 
linha de patrocínio
A equipa de sexto nível dos Distribuidores inscritos pessoalmente por si na sua organização = o sétimo nível da sua 
linha de patrocínio

É-lhe atribuído um Matching Bonus correspondente a 5% das comissões de equipa do nível quarto, quinto, sexto e 
sétimo.
Matching Bonus de 20% a 25% para aquele mês.

Stacey AdamNatalie

1º NÍVEL

2º NÍVEL

3º NÍVEL

4º - 7º NÍVEL

20%

15%

10%

5%
TUDO ISTO É-LHE PAGO A SI, SEMANA APÓS SEMANA!

* Para receber os Matching Bonus deverá estar Ativo e ser pago no ranking respetivo.



Quando vende produtos a cinco distribuidores que tenha inscrito pessoalmente e que se 
encontrem inscritos no Smartdelivery num mês de calendário, o seu Matching Bonus de 
primeiro nível aumenta de 20% para 25%.

5ªCOMO GANHAR 5: 
INCENTIVO DE RETENÇÃO 
DE DISTRIBUIDORES

Quando vende produtos a dez distribuidores que tenha inscrito pessoalmente e que se 
encontrem inscritos no Smartdelivery num mês de calendário, o seu Matching Bonus de 
primeiro nível aumenta para 30%.

O pagamento do Incentivo de Retenção de Distribuidores é efetuado apenas desde que esteja Ativo e 
Pago Ao Ranking de Jade Executive ou ranking superior.

*Um distribuidor recém-inscrito é considerado como um dos 5/10 no mês de inscrição, independentemente do 

registo no SmartDelivery ou de efetuar um pedido de encomenda no SmartDelivery. No entanto, esse distribuidor 

não será considerado caso este inscreva igualmente um novo Distribuidor no mesmo mês.

+ =  VOCÊ
$ $$ $$

$$ $$ $

MATCHING 
BONUS 10% = 30%

(1º nível)

+ =  
 VOCÊ

$ $ $

$ $

MATCHING 
BONUS 5% = 25%

(1º nível)

10 CLIENTES | 1 MÊS

5 CLIENTES | 1 MÊS





BRILHE COMO UM DIAMANTE
 
Ganhe ações sobre as vendas totais da Empresa a nível mundial, qualificando-se para o Pool de 
Bónus Diamond trimestral. O "pool" é constituído por 3% do Commissionable Value (CV) total 
da empresa, proveniente das vendas de produtos realizadas em cada trimestre. Este montante é 
dividido entre os Diamonds qualificados, de acordo com as ações acumuladas durante o trimestre, 
sendo o bónus pago trimestralmente.

• É atribuída uma ação quando passa a ser pago como Diamond Director pela primeira vez antes 
ou no primeiro dia do trimestre.

• É atribuída uma ação por cada mês do trimestre em que é pago como Diamond. 
• É atribuída uma ação por cada 1.000 ciclos de comissões de equipa alcançados durante o 

trimestre.
• É atribuída até uma ação por trimestre por cada Distribuidor inscrito pessoalmente por si, cujo 

ranking mais elevado alcançado seja Diamond Director em qualquer um dos meses do trimestre.
• É atribuída uma ação por cada mês em que é pago como Double Diamond Director ou ranking 

superior.

A fim de poder participar no Diamond Pool Bonus, deverá cumprir dois requisitos: 1 - deverá vender 
produtos a dez (10) Clientes em cada um dos meses do trimestre e 2 - deverá ter alcançado o nível 
de Diamond Director (Ranking Mais Elevado Alcançado) antes ou no primeiro dia do trimestre. 

GANHE. SINTA. VIVA.
JEUNESSE

Seis maneiras simples de ganhar. A decisão é sua. Abrace o seu potencial. Look, feel and live Jeunesse.

Para obter o Glossário de Termos, consulte o Plano de Compensação Financeira da Jeunesse em 
anexo.   

6ªCOMO GANHAR 6:
POOL DE BÓNUS 
DIAMOND 

Os Distribuidores da Europa & Médio Oriente poderão consultar a descrição completa 
do Plano de Compensação Financeira da Jeunesse e a Demonstração de Divulgação de 
Rendimentos em JeunesseGlobal.com/Opportunity for Europe & Middle East distributors.

7 Ações 5 Ações

10 Ações8 Ações

7 Ações
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©2020 Jeunesse Global Holdings, LLC.Todos os Direitos Reservados.
Jeunesse e o logótipo da Jeunesse são marcas registadas da Jeunesse Global Hold-

ings, LLC.

GOSTO
facebook.com/jeunessehq

SEGUIR
@jeunessehq

TWEET
@jeunessehq

PARTILHAR
O QUE ADORA

TEM AS SUAS 
VANTAGENS.

HTE EMEA-PT 01092020

JEUNESSE GLOBAL {EUROPE) LIMITED 
Frodsham Business Centre, Bridge Lane, 
Frodsham WA6 7FZ, England

Email: cs.sg@jeunesseglobal.com 
+65-6226 0566


