QUESTÕES GERAIS:
São considerados ciclos:
3 meses, 6 meses e 12 meses consecutivos produzindo um volume pessoal de 450 reais em
compras.
- Considera-se início da campanha JULHO de 2018 e todo dia 1 do mês pode iniciar-se um novo
ciclo até dezembro de 2018, ou seja, o consultor pode iniciar a campanha de vip em qualquer
mês, estando até dezembro de 2018.
- Cada ciclo mensal é considerado do dia 1 ao último dia do mês.
- Cada ID tem direito a 1 pin de reconhecimento por ciclo de 3, 6 ou 12 meses.
- Cada mês se inicia um novo ciclo de Vips, porém ao deixar de fazer um mês consecutivo,
o consultor zera na contagem de meses, é crucial para a campanha não perder nenhum
mês.
- Não é em hipótese nenhuma considerado qualquer tipo de pontuação retroativa.
- Serão considerados dentro do mês pedidos feitos e pagos dentro da vigência
estabelecida.
SOBRE O ENVIO DOS PINS
- O primeiro ciclo de VIP450 será considerado:
De JULHO/18 a SETEMBRO/18 ou de SETEMBRO/18 a 5 de outubro de 2018.
- O Pin ficará disponível no escritório virtual do consultor que alcançar o ciclo, podendo
escolher a modalidade de envio que preferir, bem como retirada na sede da Amakha Paris.
(após a convenção nacional)
- As despesas com envio do pin de VIP são por conta de cada consultor, de acordo com a
modalidade de envio escolhida.
- Os pins serão enviados para o endereço escolhido pelo consultor, portanto atualize seus
dados cadastrais e ajude sua equipe.
Sobre a premiação para Vip 12 meses.
Ao alcançar 12 meses consecutivos como VIP 450, o consultor além de um pin de
reconhecimento receberá um kit com 450 reais em Perfumes Amakha (base nas vendas ao
cliente final).
- O prêmio é denominado “kit VIP 450 12 meses “não pontua e não bonifica.
- O prêmio é calculado com base nos valores de venda a consumidor final.
- O consultor deverá estar ativo normalmente com um mínimo de 60 pontos no décimo
terceiro mês para recebimento de seu prêmio, caso isso não ocorra, perderá o direito ao
prêmio.
- O Kit VIP450 12 meses será exclusivamente distribuído pela AMAKHA, não havendo a
possibilidade de retirada em nenhum ponto de apoio.
- Os produtos que formam o Kit VIP450 serão escolhidos exclusivamente pela AMAKHA na
base dos mais vendidos.
- O envio é exclusivamente feito pela Amakha por sua sede.
- O custo com o frete é por conta do consultor.

