Preencha em MAIÚSCULAS
utilizando uma letra por espaço
Imprescindível para registo de Inscrição:
1ª encomenda;
fotocópia legível do B.I. e Nº de Contribuinte (ou Cartão do Cidadão);
n Morada de Residência Completa e Documento comprovativo em nome
do próprio, cônjuge ou pais. (validade de 1 ano)

Inscreva-se já:
n
n

Inicie o Programa 3, 2, 1, GO! no seu 1º Catálogo
com 80 V.P. e usufrua de PORTES GRÁTIS!

n
n

Sem estes dados, não poderemos efetuar a inscrição.

Taxa de Inscrição GRÁTIS
Programa 3, 2, 1, GO!

n 50% desconto

Kit Início de Atividade

3, 2, 1, GO!

Preço Normal €20,00, na 1ª encomenda apenas €10,00

n Ganhar €200 nos seus 6 primeiros Catálogos

*Campos de preenchimento obrigatório

Nº Assessor de Beleza

,a
Kit

Indicado por - dados da pessoa que o inscreve
Nº Assessor de Beleza*

mo
st

n
ras e do cume

Nome*

a preencher pela Oriflame

1º e último

B.I./CC*

Data de Nascimento*

Apelido*

1 9

Estado Civil

Nome*

Habilitações literárias
Ensino Secundário

Analfabeto
Instrução Primária Incompleta
Instrução Primária Completa
Licenciatura
Pós-Graduação
Mestrado
Doutoramento

Ensino Básico

Ocupação profissional: Desempregado
Empresário

Função Publica

Morada* (Local de Residência) -

Estudante
Doméstica
Professor
Trabalhador por conta de outrém
Outros: Especificar
onde vai receber a sua correspondência e de acordo com o comprovativo de morada

Localidade*

Código Postal*

Morada Alternativa-

-

apenas para encomendas, quando diferente da residência

Localidade

Código Postal

Data

2 0

-

Assinatura*
Conforme B.I. / Cartão de Cidadão

Contactos Pessoais*
Telemóvel

Casa
E-mail
Um único e-mail por Assessor

Não pretendo receber newsletters da Oriflame
Autorização -

Nº Contribuinte*

no caso da pessoa inscrita ser menor de 18 anos e maior de 16 anos

Autorizo o meu/minha filho/a a inscrever-se na Oriflame, assumindo assim todas as responsabilidades a esta inerentes, enviando ainda a fotocópia do meu Bilhete de Identidade, Nº de Contribuinte ou Cartão do Cidadão e comprovativo da morada

Assinatura
Conforme B.I. / Cartão do Cidadão
Folha branca para a Oriflame, verde para quem inscreve, e azul para o novo Assessor

taç
ão

só depende de si! Veja no verso o Multibónus.

Como começar

taç
ão

t
Ki

KIT de Início de Atividade
No ato da inscrição, se desejar, poderá obter
o KIT completo, a metade do preço (€10,00).
Este Kit contém amostras de cuidados do
,a
en
mo
rosto, bases de cor, batons e perfumes, e ainda
stras e d ocum
documentação fundamental para o início do seu
negócio, que o ajudará a aprender mais sobre a Oriflame e que lhe
permitirá testar os seus benefícios e qualidade, desde o primeiro dia.
Este Kit tem como Preço Normal €20,00. Apesar de opcional, aconselhamos a sua aquisição, já que os produtos que inclui compensam
largamente o seu investimento. Poderá ainda ser adquirido nos 3
primeiros catálogos com o código 102645 por apenas €10,00
(50% de desconto).
Número de Assessor de Beleza
Uma vez inscrito na Oriflame, receberá um número de Assessor de
Beleza que é a forma interna da Oriflame identificar cada pessoa e que
será usado em tudo que lhe diga respeito (faturas, controlo de crédito, pedidos, correspondência, etc.). Para que o possamos atender sempre de forma mais eficiente, profissional e com maior rapidez,
aconselhamos que se identifique sempre com o seu número de
Assessor de Beleza.
Programa de Boas-Vindas | 3, 2, 1, GO!
É simples! Increva-se na Oriflame e, no seu 1º Catálogo, ao fazer uma
encomenda com um mínimo de 80 V.P. pode adquirir qualquer produto* de Maquilhagem ou de Cuidados de Homem do Catálogo por
apenas €3 e os Portes de Envio são GRÁTIS!
No Catálogo seguinte, faça novamente uma encomenda com um mínimo de 80 V.P. e pode adquirir qualquer produto* de Cuidados do
Corpo ou Capilares do Catálogo por apenas €2. Nesta encomenda, os
Portes de Envio também são GRÁTIS!
No 3º Catálogo, ao fazer uma encomenda um mínimo de 80 V.P. pode
adquirir qualquer produto* do Catálogo por apenas €1 e os Portes de
Envio são GRÁTIS!
No seu 4º Catálogo, usufrua de Portes de Envio GRÁTIS na sua 1ª
encomenda (de qualquer valor) mas, se a sua encomenda tiver um
mínimo de 80 V.P., tem acesso ao Prémio de Atividade 90% OFF!*
*Excepto NovAge,Wellness, Acessórios, Motores de Vendas e Lançamentos de Fragrâncias.

Prémio Atividade, Portes de Envio e Bónus em produto
Encomendas até 50 V.P., Portes de Envio €4,25; Encomendas de 50 V.P. até
79 V.P., Portes de Envio €3,00; Encomendas de 80 V.P. até 139 V.P., poderá
escolher entre Portes Grátis ou o Prémio de Atividade 90% OFF;
Encomendas de 140 V.P. até 249 V.P., Portes e Prémio de Atividade 90% OFF
Grátis; Encomendas a partir dos €250 V.P., Portes, Prémio de Atividade 90%
OFF e 15% em Bónus em Produtos Grátis

Multibónus
Nos seus 3 primeiros Catálogos, recrute 3 Novos Assessores que façam os
3 primeiros passos do Programa 3, 2, 1, GO! e GANHE €100.
Nos 3 Catálogos seguintes, recrute mais 3 Novos Assessores que façam os
3 primeiros passos do Programa 3, 2, 1, GO! e GANHE MAIS €100.
E PARA OS EXCECIONAIS
Se nos seus 3 primeiros Catálogos, conseguir recrutar 6 Novos Assessores que
façam os 3 primeiros passos do Programa 3, 2, 1, GO!, GANHA logo os seus €200!

Como fazer um pedido

Por Internet
A Internet é a forma mais rápida, precisa e eficaz de fazer a sua
encomenda! E ainda poupa €1,25 nas “Despesas de Manuseamento e
Distribuição”.

Em primeiro lugar peça a sua Password

Entre no site www.oriflame.pt, clique em “Esqueceu-se da
Password?”, coloque o seu Nº de Assessor, por fim clique em Enviar.
De seguida, a sua password será enviada para o seu endereço de e-mail,
se o mesmo foi indicado na ficha de inscrição.

Faça a sua encomenda online

n www.oriflame.pt
n No canto superior direito do ecrã clique em Entrar.
n Coloque o seu Nº de Assessor ou Email e a sua password e aceda à sua
área pessoal;
n Na área pessoal, na zona Encomendar encontra o link para o formulário
de Encomenda Rápida;
n No formulário de Encomenda Rápida, introduza os códigos dos produtos que pretende e as quantidades;
n Clique em Adicionar ao Cesto e clique em Continuar;
n Neste passo, poderá confirmar a sua encomenda, produtos, valor total e
valor pedido, de seguida vai escolher o tipo de entrega, Vem Buscar / Correio
ou Serviço Expresso. Por fim, escolha o tipo de pagamento, usar Crédito
Oriflame ou pagamento por Cartão de Crédito. Clique em Confirmar e
Encomendar.
n Por último, aparece no ecrã a Confirmação da sua encomenda. Neste
passo tem ainda a opção de enviar esta confirmação para o seu e-mail ou de
a imprimir.
No site da Oriflame, poderá encontrar as últimas notícias sobre o mundo
Oriflame. Pode vê-las logo na página inicial da sua área pessoal.
Não se esqueça de colocar o seu email nesta Ficha de Inscrição para receber
diretamente no seu endereço de email, as campanhas e promoções exclusivas
para encomendas feitas online, bem como outras novidades importantes.

Regras de Conduta
n A Oriflame reserva-se o direito de recusar qualquer inscrição ou reinscrição.
n Os candidatos têm que ser maiores de idade para serem assessores.
Se forem menores de 18 anos e maiores 16 anos, necessitam de autorização por escrito dos pais, assim como fotocópia do B.I./CC, Nº de
Contribuinte e comprovativo de morada dos pais.
n A inscrição só é validada após o envio de todos os documentos
necessários.

Os Meios
Internet: www.oriflame.pt
Telefone: Linha Faturação/Encomendas - (+351) 308 807 500
(das 9h00 às 20h00 - Dias úteis) / Fax: 21 426 29 14
Correio: Apartado 137 - EC Oeiras - 2781-953 Oeiras
E-mail exclusivo para novas inscrições:
servico.inscricoes@oriflame.com

Todas as informações são válidas a partir de 11 de janeiro de 2018, salvo erro tipográfico ou informação contrária posterior a esta publicação. As mesmas encontram-se disponíveis on-line.

Apoio ao Cliente - (+351) 308 807 500 (das 8h30 às 20h00) - Oriflame contribuinte nº 501 955 615

CÓD. 124351

Informamos que os fechos de catálogo ocorrem sempre às 4ª feiras de fecho,
até às 18h00. O site www.oriflame.pt estará disponível para encomendas até às
23h00.

Linha de Crédito
n Nos três primeiros Catálogos de atividade, quando a encomenda ultrapassar os €200,00 de valor faturado, o Assessor de Beleza deve dividi-la em duas, e
para fazer a próxima encomenda deverá pagar a anterior. Após este período inicial, e se todas as faturas até aí foram pagas corretamente e dentro das datas limites de pagamento, o Assessor de Beleza será contemplado com uma “Linha de
Crédito Personalizada” que poderá ir até €875,00.
n Quando ocorrer algum débito, o Assessor de Beleza deverá
efetuar o respetivo pagamento por MB (referência MB), cartão de crédito ou
depósito bancário. Se a fatura não for paga até à data
limite de vencimento (crédito de 21 dias), serão cobrados juros anuais à taxa legal.

Os Catálogos
Como Assessor de Beleza da Oriflame, receberá um novo Mailing Oriflame, juntamente com a sua primeira encomenda do Catálogo de valor igual ou superior a 25 V.P.
Potencie o seu negócio, adquirindo Catálogos Oriflame, a partir de €1,75 cada.
Pode também consultar o Catálogo Online em www.oriflame.pt

