
ESTATUTO PARA 
QUALIFICAÇÃO

(com base na classificação mais elevada)

PLATINUM 
INTERNATIONAL 

DIAMOND

GOLD 
INTERNATIONAL 

DIAMOND

INTERNATIONAL 
DIAMOND

Número de vezes Duas vezes em seis meses Três vezes em seis meses Quatro vezes em seis meses

Volume organizacional total 2 000 000 LP 500 000 LP 100 000 LP

Quarta linha e/ou volume 
organizacional fora da 

primeira linha

Diamante Internacional ou 
1 000 000 LP

Diamante Presidencial ou 
250 000 LP

Diamante Presidencial 
(na terceira linha) 

E 50 000 LP

   Nota: para contarem para o cumprimento dos requisitos, todas as três qualificações têm de ser alcançadas dentro do mesmo mês

Recompensas estimulantes em dinheiro Recebidas em cada convenção
50 000 USD 15 000 USD 5 000 USD

Pacote especial de convenção Recebidas em cada convenção
Hall of Fame  • • •

Refeições no local •
Brinde de inscrição e crachá com nome • • •

*Inscrição gratuita • •
*Transporte executivo do aeroporto • •

*Lugar VIP • •
*Inscrição junto do concierge • • •
*Checkout prioritário na loja • • • 

*Os benefícios de classificação recebidos em convenções anteriores continuarão a aplicar-se.

Reconhecimento Recebido durante os 18 meses
Reconhecimento no website 

my4lifesuccess.com • • •

Designação na revista Summit • • •
Entrega personalizada ao domicílio Recebido durante os 18 meses

Pacote de boas-vindas, com nova 
placa e pin OU

Pacote de requalificação, com uma 
nova medalha anual e brinde

• • •

Cesto de oferta de aniversário • •
Benefícios de bónus à sua escolha Recebido durante os 18 meses

Smartwatch

Escolha um Escolha um

Cartão de oferta American Express no 
valor de 500 USD

Dois tablets de sete polegadas com 
gravação President’s Club

Quatro inscrições gratuitas na 
Convenção de 2019

NOVO! Capa para passaporte 
personalizada Leatherology® •

2018–2019 
President’s Club Benefits

Notas:
Os benefícios do President’s Club apenas podem ser recebidos uma vez entre cada Convenção. 
Os Distribuidores que acederem ao President’s Club em mais do que um patamar durante o período de 18 meses receberão os 
benefícios  para ambos patamares.




