
 
 

 

REGULAMENTO 
Reconhecimento das Top 1 de cada Seminário na Applause for You 

 

 

 

1. Período 

 

Essa ação tem vigência a partir do 3º trimestre de 2017 e continuará pelos 

trimestres subsequentes. 

 

 

2. Participantes 

 

Podem participar deste programa de reconhecimento todas as Consultoras de 

Beleza Independentes e Diretoras de Vendas Independentes que estiverem em 

status A e P no trimestre de vigência do programa. Novas Consultoras também 

podem participar deste reconhecimento a partir do mês de início na Mary Kay. 

 

 

3. Requisitos 

 

Para participar desta ação, é necessário: 

 Ser Consultora de Beleza Independente ou Diretora de Vendas 

Independente e ter conquistado o programa Consultora Estrela no 

trimestre em questão; 

 Ter obtido a maior pontuação no ranking em pontos pessoais pagos no 

trimestre, dentre as ganhadoras do seu Seminário.  

 Necessário estar em status A ou P no mês de publicação da matéria na 

Applause for You. 

 

 

4. Reconhecimento 

 

A partir do 3º trimestre de 2017, as Consultoras Estrelas terão a chance de 

participar de um reconhecimento mais que especial! As Top 1 Consultoras 

Estrelas de cada Seminário, em cada trimestre, participarão de uma sessão de 

fotos exclusiva em São Paulo e terão uma matéria especial publicada na 

Applause for You nos meses seguintes à conquista. A ordem de publicação das 

Top 1 de cada Seminário na Applause for You será definida da seguinte 

maneira:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicação mês 1  
A Top 1 Consultora 
Estrela com o maior 
número de pontos 
pessoais pagos no 

trimestre.  
 

Publicação mês 2  
Top 1 Consultora Estrela 
com o segundo maior 

número de pontos 
pessoais pagos no 

trimestre. 
 

Publicação mês 3 
Top 1 Consultora Estrela 

do Seminário com o 
terceiro  maior número 

de pontos pessoais pagos 
no trimestre. 

 



 

 

 

 

5. Considerações Gerais 

 

5.1 Caso a Top 1, independente do Seminário, seja a mesma por mais de um 

trimestre dentro do Ano Seminário, ela será reconhecida na matéria da 

Applause for You, mas a entrevista com a sessão de fotos será realizada 

com a Top 2 do seu Seminário, e assim sucessivamente; 

 

5.2 A publicação das matérias na Applause for You iniciará a partir do 2º 

mês após o fechamento do trimestre e seguirá o ranking de pontos das 

Top 1 de cada Seminário; 

 

5.3 Caso a ganhadora não possa comparecer a sessão de fotos, perderá o 

direito ao reconhecimento na Revista Applause for You; 

 

5.4 As Tops ganhadoras desse reconhecimento devem estar em status A ou 

P no mês de publicação da matéria. Caso estejam em status T ou 

terminadas, perdem o direito a esse reconhecimento. Neste caso será 

considerada para a matéria, a próxima do ranking em pontos pessoais 

pagos no trimestre do Seminário em questão e assim sucessivamente;  

 

5.5 Serão considerados apenas pedidos pessoais pagos; 

 

5.6 Casos de pedidos contestados, bloqueios ou terminações de Consultoras 

e ou Diretoras de Vendas Independente,  outros casos de uso indevido 

da marca Mary Kay ou venda indevida dos produtos Mary Kay, além de 

outras questões que impliquem no não atendimento de qualquer uma 

das regras para premiação resultarão na desclassificação das 

ganhadoras. As participações poderão acompanhar seu desempenho 

através do Meu Negócio On-line;  

 

5.7 O descumprimento das regras para realização do negócio independente 

Mary Kay poderá implicar a perda do direito a esse reconhecimento;  

 

5.8 O resultado desse programa será homologado internamente pela 

coordenação responsável pelo programa;  

 

5.9 Os casos não contemplados neste Regulamento serão analisados 

individualmente e poderão ser acrescentados/alterados a este 

documento em qualquer momento durante a campanha.  

 

5.10 Dúvidas com relação a este reconhecimento poderão ser enviadas para o 

e-mail reconhecimentosmk@mkcorp.com 

 

 


