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O que é um Empreendedor Estrela?

Os Empreendedores Estrela são um grupo de Distribuidores
Independentes da ORGANO™ reconhecidos pelos seus esforços
contínuos no âmbito das suas atividades comerciais, mantendo sempre
o seu fator de excelência na vendas a retalho de produtos OG. Entre
2014 e novembro de 2017, a OG reconheceu mais de 200.000
Empreendedores Estrela em todo o mundo.
Quais são os requisitos para se tornar um Empreendedor 
Estrela?

Para se tornar um Empreendedor Estrela é necessário acumular um total
de 450 PQV, ou mais, todos os meses. Aplica-se aqui uma combinação
das suas encomendas de retalho e das suas encomendas de produtos
pessoais.

Para se tornar um Distribuidor Empreendedor Superestrela é necessário
ter quatro Distribuidores patrocinados pessoalmente que também sejam
Empreendedores Estrela no mesmo mês.

https://www.organogold.com/en/
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Quais as vantagens para si?

 Todos os Empreendedores Estrela são reconhecidos com um pin que
representa os feitos alcançados.

 Em eventos OG mais importantes, fazemos o reconhecimento dos
Empreendedores em palco – aplicável a algumas categorias de
Empreendedor Estrela incluindo Empreendedores Superestrela e
Participação Perfeita.

 Obtenha a classificação de Empreendedor 12 Estrelas e receberá um
relógio Bulova personalizado pela sua conquista de estrelas todos os
meses, durante todo o ano. Incrível!

 Se nunca perdeu uma encomenda de 450 PQV, tem uma Participação
Perfeita. Na convenção UNITE, faremos o reconhecimento em palco de
um dos Distribuidores selecionado de entre todos os Empreendedores
com Participação Perfeita que se qualifiquem.
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NOVIDADES PARA 2018!

Novos e prestigiados troféus:
 Prémio Conquista Empreendedor Estrela de 12,5 cm para Empreendedor

24 Estrelas
 Prémio Conquista Empreendedor Estrela de 23 cm para Empreendedor

36 Estrelas
 Placa Empreendedor Estrela para Empreendedor 48 Estrelas

Empreendedores 24 Estrelas ou mais – receberão tratamento VIP na
Convenção UNITE. Os detalhes finais serão fornecidos antes da próxima
Convenção.

Empreendedores 24, 36 e 48 Estrelas ou mais – receberão:
 Uma chamada telefónica de reconhecimento especial do Gestor de

Desenvolvimento Comercial Regional, EMEA.

Incrível! 
Boa sorte a todos os nossos Empreendedores Estrela!


