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de represe��tes

São diversos benefícios e prêmios

para você ser uma representante sucesso!



TIPOS DE KIT DE REVENDA:

Compras acima de R$1.000,00 - (50 pontos)

BRONZE

Compras acima de R$2.000,00 -  (80 pontos)

PRATA

Compras acima de R$3.000,00 - (120 pontos)

OURO

Compras acima de R$4.500,00 -  (160 pontos)

DIAMANTE

Compras acima de R$5.500,00 - (190 pontos)
GOLD PLUS



Compras acima de R$1.000,00 (50 pontos)

Pano para joias (pequeno)

folder para cuidados com as peças (50)

saquinhos organizadores (10)

Br�ze

Compras acima de R$2.000,00 (80 pontos)

Pano para joias (médio)
folder para cuidados com as peças (50)

cartão de visita (50)
saquinhos organizadores (20)

caixinhas de presente (5)

Praa

Compras acima de R$3.000,00 (120 pontos)

Pano para joias (médio)
 folder para cuidados com as peças (50)

cartão de visita (50)
saquinhos organizadores (50)

caixinhas de presente (5)

Ouro

DEFINIÇÃO DE CADA TIPO DE KIT:



Compras acima de R$4.500,00 (160 pontos)

Maleta personalizada média 

folder para cuidados com as peças (80)

cartão de visita (80)

saquinhos organizadores (80)

caixinhas de presente (15)

Di��te

Compras acima de R$5.500,00 (190 pontos)

Maleta personalizada grande

folder para cuidados com as peças (100)

cartão de visita (100)

saquinhos organizadores (100)

caixinhas de presente (20)

G�d P lus

*Esses produtos serão entregues “gratuitamente” somente na primeira 
compra. Quando a representante solicitar mais desses materiais, esses serão 

disponibilizados à parte com valores estipulados.



As TOP 3 Melhores Representantes - maiores 

pontuações (no período de 6 meses) - terão a 

oportunidade de participar da Feira Amiga de 

Negócios edição 2020 (Campo Grande), em que 

a JL GOLD irá custear o valor de 30% do stand.

Prêmio 2

Prêmio 1

Desconto de 30% na próxima compra;
compra mínima no valor de R$2.500,00 

Um (1) Iphone X - premiação em janeiro
de 2020;

PREMIAÇÃO
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Reg��e�o

1. Da pontuação e participação da campanha: para a validação da repre-

sentante e contabilização da pontuação, é preciso que a Representante 

esteja com o CADASTRO ATIVO no banco de dados da JL GOLD.

2. Do prêmio de bonificação: bonificação de desconto de 30% para as 

premiadas é válida somente para compra mínima no valor de R$2.500,00 e 

que deve ser realizada até 31/03/2020

3. Dos materiais de apoio para revenda: esses materiais (folder, cartão de 

visita, saquinhos organizadores, caixinhas de presente e maleta) serão dis-

ponibilizados gratuitamente somente na primeira compra de cada catego-

ria de kit. Para posterior aquisição, a JL GOLD disponibilizará os materiais 

com custo adicional.

4. Das compras com valores inferiores: compras com valores menores que 

o valor mínimo (Kit Bronze) poderão ser efetuadas, mas não resultarão em 

pontuação ou aquisição de material para revenda.

5. Da premiação TOP 3 Melhores Representantes: a JL GOLD irá custear 

somente 30% do stand da feira, sendo de total responsabilidade da Repre-

sentante qualquer outro custo e logística. 

6. Do critério de desempate da TOP 3 Melhores Representantes: em caso 

de empate entre 4 ou mais representantes nessa categoria, o critério de 

desempate será a data de alcance dos 750 pontos. As representantes que 

primeiro tiverem acumulado essa pontuação (no período da campanha), 

serão as premiadas.

Período de vigência da campanha: 06/07/2019 até 06/01/2020

Premiação: 11/01/2020


