
O Empresário de 

Excelência
Se você é um novo distribuidor 

4Life ou tem anos de experiência, o 
elemento essencial para o aumento 

de bônus é ter novos distribuidores a 
cada mês comprando produtos. 

Isso é chamado de Empresário de 
Excelência, e você será premiado 
baseado exclusivamente em novas 

compras dentro de sua organização. 
Use os meses de abril a agosto como o 
momento para definir uma meta de ter 
10 novos distribuidores comprando a 

cada mês em sua organização.

Prêmios:

Critérios*:

Pontos duplos possíveis:

1° Lugar: 
Duas passagens 
aéreas de ida e 

volta para Cancun, 
México 

(R$4500)

3° Lugar: 
Escolha R$1000 em 

produtos 4Life

2° Lugar: 
Bônus de 
R$2500

Os próximos 
10 finalistas  
R$500 de bônus

Abril
Primeiras compras com 

pelo menos uma PRO-TF 

receberão pontos duplos 

para abril.
Maio

Novos distribuidores 
matriculados com LPs do 
dia 1º a 20 receberão 

pontos duplos para maio.

Junho
Primeira compra de 

pelos menos 3 TF Plus 

receberão pontos duplos 
para junho. Julho

Complete o Power Pool e receba pontos duplos.**

Agosto
Dobre os seus pontos totais 

alcançando o ranque de Diamante 

Presidencial pela primeira vez durante 

o concurso ou alcançando o seu nível 

mais alto (Diamante Presidencial ou 

Diamante Internacional) novamente. 

Novos Diamantes ganharão 50% do 

total de pontos qualificando-se em 

agosto.

• Período do Concurso: 1° de abril a 31 de agosto;
• Ganhe 5 pontos a cada Power Pool que você completar;
• Ganhe 1 ponto por cada distribuidor matriculado por você com 100LP no primeiro mês ou ganhe 5 pontos por cada 
novo distribuidor com 250 LP ou mais;
• Ganhe 30 pontos por um total de 50 novos distribuidores com compras nos três primeiros níveis de sua organização.

*Você deve comprar 100 LP a cada mês para que os pontos sejam válidos. Você deve acumular um mínimo 
de 50 pontos para participar dos prêmios. Desempate: 1° Maior número de LP nos três primeiros níveis 
durante o período do concurso. 2° Total de compras pessoais durante o período do concurso. 
**É possível dobrar os pontos de Power Pool que você fizer durante todo o período do concurso, basta 
completar ao menos 1 Power Pool no mês de julho.


