
para Consultoras Estrelas.

3º trimestre: julho a setembro de 2019

#juntaspodemos
fazerhistória



*Imagens ilustrativas, os itens de produção não acompanham os prêmios da campanha



A trajetória de Mary Kay Ash é baseada em sua incansável habilidade de sonhar e ajudar 
a construir lindas histórias de sucesso com realizações pessoais e profissionais.
 
Nossa história será sempre a de muitas mulheres cujas vidas foram tocadas por nossos valores 
e que hoje levam esse legado em cada sessão, em cada venda e no contato com as clientes. 
Aquilo que você faz por outras pessoas refletirá em sua trajetória.
  
Você, Consultora Estrela, é a inspiração que levará outras pessoas a seguirem esse caminho, 
vendendo muito, ganhando dinheiro e sendo reconhecida.   
 
Construa com suas clientes, amigas e Consultoras um novo capítulo nessa história de sucesso 
e seja uma agente de transformação #juntaspodemosmais!

“Comece a escrever hoje a sua própria história de sucesso! 
Estabeleça suas metas e persiga-as até que se tornem realidade. 
Lembre-se: você tem que acreditar realmente nelas, mesmo antes 
de vê-las concretizando-se. Tudo aquilo que a sua imaginação puder 
perceber e idealizar pode ser alcançado!”





Mais informações no Em Sintonia > Reconhecimentos > Conquista Trimestral

Opção Personalizada
Colar Exclusivo Mary Kay

Corrente veneziana personalizada Mary Kay com 
 cristais rosa e placa esmaltada.

Cabo USB Multilaser
Cabo 2 em 1 micro USB. Versão para 
Android e Iphone 

ou

NÍVEL
3.600 A 5.999 PONTOS 1

Dicas
O Mary Kay Day acontece em cidades diferentes do Brasil, levando muito conhecimento, emoção 
e reconhecimentos até você. Fique de olho no Em Sintonia, na Pink Magazine, no Instagram 
@AprendaMK para conhecer qual será a próxima cidade!*I
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NÍVEL
6.000 A 8.999 PONTOS 2

Opção Personalizada
Necessaire Tubo Mary Kay

Necessaire térmica personalizada Mary Kay
com estampa MK heart + prêmio 

personalizado do nível anterior

Bule Viena Invicta
Garrafa térmica na cor rosa blush

ou

Dicas
Faça os cálculos e ganhe o que você sempre sonhou. Na Mary Kay o seu lucro depende do seu pedido: 
Quanto maior for o nível de desconto atingido no seu pedido, maior o seu lucro!

Mais informações no Em Sintonia > Reconhecimentos > Conquista Trimestral
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NÍVEL
9.000 A 11.999 PONTOS 3

Dicas
Você já conhece a Promoção Venda Mais? Todas as clientes amam um descontinho. Apresente as promoções 
Venda Mais e não perca a chance de conquistá-las com um novo produto ou aumentar o seu pedido!

Mini Processador Black & Decker
Mini processador prata com 2 velocidades

ou

Ice Cooler Mor
Ice cooler 24 litros

ou

Opção Personalizada
Porta joias Mary Kay
Porta Joias personalizado Mary Kay 
com estampa MK Heart + prêmios 
personalizados dos níveis anteriores

Mais informações no Em Sintonia > Reconhecimentos > Conquista Trimestral
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NÍVEL
12.000 A 17.999 PONTOS 4

Dicas
Você já conhece as Sessões Express? Existe uma nova forma de fazer suas sessões de beleza! Demonstrações 
rápidas e temáticas que podem acontecer a qualquer hora e lugar! Aproveite essa oportunidade e arrase ainda 
mais nas vendas! Para mais detalhes, acesse o Em Sintonia!
 

 

Liquidificador Oster
Liquidificador com copo de vidro

em 8 velocidades.

ou

ou
Jogo Buettner
Conjunto de toalhas em 
algodão egípicio Alliance.

Spa Ultra
Massageador corporal 

com 3 acessórios

Opção Personalizada
Maxi Bag Mary Kay
Maxi bag exclusiva Mary Kay + prêmios 
personalizados dos níveis anteriores

Mais informações no Em Sintonia > Reconhecimentos > Conquista Trimestral

*I
m

ag
en

s 
ilu

st
ra

tiv
as

, o
s 

ite
ns

 d
e 

pr
od

uç
ão

 n
ão

 a
co

m
pa

nh
am

 o
s 

pr
êm

io
s 

da
 c

am
pa

nh
a





NÍVEL
A PARTIR DE 18.000 PONTOS 5

Dicas
Com motivação e conhecimento dos produtos Mary Kay, uma Consultora pode ir longe empreendendo, 
realizando sonhos, conquistando prêmios e até viagens!

ou

ou ou

Mais informações no Em Sintonia > Reconhecimentos > Conquista Trimestral

Vivara Life My Stone
Pulseira Life My Stone, confeccionado 
em prata rose com pérola de água doce 
e topázio.

Microondas Midea
Microondas branco espelhado 30 Litros

Opção Personalizada
Meu Organizador de Make MK
Exclusivo Mary Kay em MDF com 2 gavetas e divisórias internas 
+ prêmios personalizados dos níveis anteriores
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Nespresso Essenza 
Mini + Aeroccino
Máquina de Café Nespresso Essenza Mini
com Aeroccino (espumador de leite). 

Faqueiro Wolff
Faqueiro de aço inox com 
30 peças na cor Rose



           

Safira                       Entre 3.600 e 4.799 pontos

Rubi                          Entre 4.800 e 5.999 pontos

Diamante                   Entre 6.000 e 7.199 pontos

Esmeralda            Entre 7.200 e 9.999 pontos

Ouro                       A partir de 12.800 pontos

Pérola                     Entre 10.000 e 12.799 pontos

1 Pontos pessoais pagos no trimestre.
2 As pulseiras e charms são bijuterias.

Abaixo as regras de pontos pessoais 
pagos    em cada nível:

Mary Kay Ash já dizia que “nada acontece 
até que alguém venda algo” e você pode se 
tornar uma Consultora Estrela em qualquer 
estágio da Carreira Independente Mary Kay. 
O reconhecimento será de acordo com a 
pontuação conquistada através de suas 
vendas.

Mais informações no Em Sintonia > Reconhecimentos > Conquista Trimestral

Com 3.600 pontos pessoais, você se torna 
uma Consultora Estrela e participa 
automaticamente do Conquista Trimestral!

Ao conquistar o programa pela primeira vez, 
você ganha a pulseira do sucesso  exclusiva 
com o charm   do nível alcançado + o charm 
com o número 1;

A cada trimestre conquistado, você ganha o 
charm do nível + o charm com o número de 
trimestres que atingiu o programa (1, 4, 8 e 
assim sucessivamente de 8 em 8 trimestres);

Ao conquistar 56 vezes ou mais o Consultora 
Estrela, você ganha o charm especial brilhante;

A partir do numeral 56, de 4 em 4 trimestres 
conquistados.

2

1



CONQUISTA TRIMESTRAL
Níveis mais altos com inícios pessoais qualificados!

A Consultora Estrela ganha mais prêmios no Conquista Trimestral.

Como participar?

A partir daí o Conquista Trimestral tem 5 níveis de premiação, quanto maior o nível, mais opções 
de prêmios para escolha.

Ao atingir 3.600 pontos pessoais, cada início pessoal qualificado    vale 600 pontos extras para 
o programa. E não para por aí!

Quanto mais inícios pessoais qualificados fizer, mais pontos você ganha e alcança níveis mais 
altos. Veja o exemplo abaixo:

Atinja níveis mais altos!

Você deve ser Consultora Estrela e realizar uma produção pessoal mínima de 3.600 pontos 
pessoais pagos no trimestre.

1º nível    Entre 3.600 e 5.999 pontos*

2º nível    Entre 6.000 e 8.999 pontos*

3º nível    Entre 9.000 e 11.999 pontos*

4º nível    Entre 12.000 e 17.999 pontos*

5º nível    A partir de 18.000 pontos*

1 Início pessoal  qualificado + 600 pontos

2 Inícios pessoais qualificados + 1.200 pontos

3 Inícios pessoais qualificados + 1.800 pontos

* Pontos pessoais pagos no trimestre.

1 Um início é considerado qualificado quando a nova
Consultora que você iniciar no trimestre realizar um pedido único, 

de no mínimo 600 pontos pessoais pagos no período. 

Mais informações no Em Sintonia > Reconhecimentos > Conquista Trimestral

1



2 Pontos Pessoais pagos no Ano Seminário
1 Charms são bijuterias

Abaixo as regras de pontos pessoais 
pagos   em cada nível:

Safira                      Entre 14.400 e 19.199 pontos

Rubi                         Entre 19.200 e 23.999 pontos

Diamante                 Entre 24.000 e 28.799 pontos

Esmeralda           Entre 28.800 e 39.999 pontos

Ouro                      A partir de 51.200 pontos

Pérola                    Entre 40.000 e 51.199 pontos

Mais informações no Em Sintonia > Reconhecimentos > Conquista Trimestral

Ao se tornar uma Consultora Estrela nos 4 
trimestres do ano (ou desde o seu início na 
Mary Kay e, com no mínimo 2 trimestres) e 
acumular pelo menos,  14.400 pontos 
pessoais pagos você se torna uma 
Consultora Estrela Consistente;

Será reconhecida no Viva Mary Kay 
Seminário Brasil;

 Ganhará um charm    especial de acordo 
com o nível da sua conquista. 

1
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Veja abaixo a quantidade   de Consultoras 
Estrelas na Unidade  nos trimestres em 
cada Nível:

Safira                       Entre 5 e 9 Consultoras

Rubi                           Entre 10 e 14 Consultoras

Diamante                    Entre 15 e 19 Consultoras

Esmeralda             Entre 20 e 24 Consultoas

Ouro                        A partir de 30 Consultoras

Pérola                      Entre 25 e 29 Consultoras

Mais informações no Em Sintonia > Reconhecimentos > Conquista Trimestral

2 Consultoras Estrelas na Unidade do trimestre.

1 As pulseiras e charms são bijuterias.

#DICA!

A Diretora de Vendas Independente que for uma 
Consultora Estrela durante o trimestre também conta 
para os resultados da sua própria Unidade!

Caso a Diretora Estrela tenha formado uma Diretora 
descendente de 1ª geração no Trimestre, as 
Consultoras Estrela da nova Unidade contarão tanto 
para a Diretora quanto para a nova Diretora de Vendas 
Independente, mas somente no trimestre de début da 
nova Unidade.  

Incentive as suas Consultoras a serem-
Consultoras Estrelas e seja uma Diretora 
Estrela.

 O reconhecimento será de acordo com 
a quantidade de Estrelas que você tiver 
na sua Unidade.

O programa reconhece todas as Diretoras 
de Vendas Independentes que possuem 
cinco ou mais Consultoras Estrelas em 
sua Unidade a cada trimestre;

Ao conquistar o seu primeiro trimestre 
no programa, a Diretora ganha uma linda 
pulseira exclusiva de Diretora Estrela + 
o charm   do nível conquistado; 

Nos trimestres seguintes, a cada nova 
conquista, a Diretora Estrela receberá 
o charm da Estrela correspondente 
para colecionar na pulseira.

1
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A Diretora que lidera uma equipe de 
sucesso durante o ano todo, também
merece ser reconhecida!

Ao se manter Diretora Estrela nos
4 trimestres do ano (ou a partir do début 
como Diretora de Vendas Independente)
com no mínimo 2 trimestres, e ter pelo 
menos 20 Consultoras Estrelas na 
Unidade no Ano Seminário, será uma
Diretora Estrela Consistente;
 
Será reconhecida no Viva Mary Kay 
Seminário Brasil;

Ganhará um charm    especial de acordo 
com o nível da conquista.

2 Total de Consultoras Estrelas na Unidade no Ano Seminário
1 Charms são bijuterias

Veja abaixo a quantidade   de Consultoras 
Estrelas na Unidade no Ano Seminário em 
cada nível: 

Safira                       Entre 20 e 39 Consultoras

Rubi                          Entre 40 e 59 Consultoras

Diamante                  Entre 60 e 79 Consultoras

Esmeralda            Entre 80 e 99 Consultoras

Ouro                      A partir de 120 Consultoras

Pérola                     Entre 100 e 119 Consultoras

Mais informações no Em Sintonia > Reconhecimentos > Conquista Trimestral
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Suas Conquistas,
SUAS ESCOLHAS!

Central de Relacionamento Conquista Trimestral: (11) 3995-9654 para região 
metropolitana de São Paulo e 0800 580 3040 para demais localidades.

Escolha de prêmios:

 • Você pode escolher prêmios de níveis anteriores ao seu nível alcançado, lembrando que não haverá 
compensação ou inclusão de itens adicionais devido à diferença de níveis. 

 • Caso não escolha o seu prêmio dentro do prazo, a Mary Kay enviará um dos prêmios do nível 
alcançado que estiver disponível após o término do resgate. O resgate ocorrerá no mês de outubro de 
2019. Em caso de não escolha do prêmio dentro do prazo de resgate, ele será enviado no prazo de 35 
dias após o término do resgate, portanto com data estimada para recebimento na primeira quinzena de 
dezembro de 2019

 • Alguns itens podem ser disponibilizados em diversas cores e tamanhos para escolha, limitados a estoque; 
consulte o site. As imagens são ilustrativas. Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque no momento da  
sua escolha. Após finalizar a sua escolha, o prêmio não poderá ser trocado. Por isso, tenha certeza da sua 
escolha antes de confirmar o seu pedido. 

Cadastro:

• No momento do cadastro preencha os seus dados corretamente no site, pois eles serão utilizados para 
entrarmos em contato e para o envio da sua premiação. O cadastro no site deverá ser realizado e concluído 
antes da escolha da premiação. Caso a ganhadora não efetue o cadastro, serão utilizadas as informações 
cadastradas no sistema da Mary Kay para o envio da premiação, considerando os endereços dos últimos 
pedidos do trimestre em questão. Mantenha suas informações sempre atualizadas na Mary Kay.     

Entrega dos Prêmios:

• Os prêmios serão enviados com data-limite para recebimento até 30 dias após a sua escolha pelo site do 
programa. Em caso de não recebimento do prêmio após esse prazo, entrar em contato exclusivamente com 
a Central de Relacionamento do Conquista Trimestral ou pelo Fale Conosco no site do programa.  

• As solicitações serão analisadas e atendidas de acordo com cada caso. Os casos de troca por itens 
danificados deverão ser tratados diretamente com a Central de Relacionamento do Conquista Trimestral em 
até 30 dias a partir da data de recebimento do prêmio. As solicitações referentes a esses casos seguirão as 
regras de garantia de cada fornecedor e serão analisadas caso a caso. Confira as regras, detalhes de 
garantias e trocas e informações sobre o resgate no site em Regulamento e FAQ.

• As entregas serão realizadas através dos Correios e/ou transportadoras. Caso o prêmio seja devolvido por 
endereço incorreto a Central de Relacionamento entrará em contato com a ganhadora para confirmar o  
endereço. Após confirmação a premiação será reenviada. Caso o pedido retorne novamente, a ganhadora 
perderá o direito a receber o prêmio, portanto, após 2 envios sem sucesso a premiação não será mais 
reenviada. A ganhadora é responsável por preencher e/ou alterar o endereço de envio da premiação no 
momento do resgate no site do Conquista Trimestral. A Mary Kay não se responsabiliza por endereços 
incompletos, insuficientes ou não atualizados que acarretem na devolução dos pedidos de prêmios. As  
alterações de endereço realizadas no sistema da Mary Kay não são atualizadas automaticamente no site 
do Conquista Trimestral.

Mais informações no Em Sintonia > Reconhecimentos > Conquista Trimestral



1

Em Sintonia

Após receber o e-mail de liberação de resgate, acesse o 
site do Conquista Trimestral pelo Em Sintonia e clique na 
mensagem que aparece na tela. Você será redirecionada 
para a vitrine de prêmios do nível que alcançou.

2
Escolha já

Escolha um prêmio do nível que alcançou. 
Caso escolha o prêmio personalizado 
Mary Kay do nível, automaticamente também 
receberá os prêmios personalizados Mary Kay 
dos níveis anteriores.

3

Clique em "Escolha já" para finalizar a sua escolha.

Confirme se o endereço está correto. Aceite o 
regulamento e  conclua a escolha. Pronto, você pode 
acompanhar o status do envio e até mesmo o código 
de rastreio em “Acompanhe o seu pedido”.

4

como fazer o seu resgate
PROGRAMA?no


