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A LR

Bem-vinda/o à LR!
Com a sua decisão de tornar-se parceiro/a LR, já deu o
primeiro passo no sentido de aproveitar uma grande
oportunidade - a de mudar a sua vida, a de permitir que os seus
sonhos se tornem realidade. Com o nosso conceito de negócio,
de eficácia comprovada há já 30 anos, muitas pessoas
conseguiram realizar pequenos e até grandes sonhos.

Independentemente do conhecimento prévio e da formação de cada 
um, na LR, todos podem obter exatamente aquilo que desejam 
alcançar.

Na LR, você pode planificar o seu sucesso.

O nosso conceito de negócio recompensa o seu empenho de forma 
absolutamente justa e transparente. Neste momento, ao ler sobre 
o nosso plano de marketing, está a dar o segundo passo na sua 
carreira LR.
Para um sucesso completo esteja atento/a às formações da LR e dos 
seus Parceiros líderes.

Aproveite a oportunidade que a LR lhe oferece! Permita-se também a 
tornar os seus sonhos e objetivos em realidade.

Os primeiros passos você já deu!
Desejamos-lhe o máximo sucesso!
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...e alguns conceitos importantes

O Plano de Marketing da LR...
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3,0–21,0%

 + 40%
Margem de lucro 
sobre as vendas

LR Health & Beauty 

A sua quota-parte 

pelo menos

até

Pontos
Pontos (P), trata-se de um valor que 
se atribui a cada produto da LR. Com 
base nos pontos obtidos, um parceiro 
atinge uma determinada qualificação e 
escalão de bónus.

Volume de negócio (VN)
Volume de negócio (VN) é um valor que 
se atribui a cada produto. O escalão 
de bónus percentual, atingido com o 
resultado dos pontos alcançados,
é calculado sobre o VN correspondente 
e, consequentemente, pago em Euros 
ao respectivo parceiro.

Volume de vendas próprio
(em pontos)
São as vendas próprias que um 
parceiro independente faz em nome 
próprio e gera por sua conta. As 
encomendas feitas por clientes
também contam para a classificação 
como volume de vendas próprio do 
respetivo parceiro.

Volume total de vendas
Inclui tanto o seu volume de vendas 
próprio mensal, como o volume total 
de vendas mensal da estrutura que 
constituiu até então.

Volume de vendas do grupo
Vendas mensais totais excluindo as 
vendas pessoais ou próprias.

Downline
Significa a estrutura que tem para 
baixo, ou seja, todos os Parceiros que 
inscreveu e que estes, por sua vez, 
inscreveram.

Resto de grupo
Volume total de vendas, incluindo o 
volume de vendas próprio, que um 
parceiro faz sem a sua linha de 21%.

 43,7%
Total de 

dividendos

 56,3%

3,0%

10,0%

3,0%

1,2%

3,0%

2,5%

Bónus próprio e
de grupo

Bónus de líder

Bónus especial

Bónus de profundidade

Bónus de Presidente

Bónus Top-Profundidade

Bónus anual
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Bónus sobre volume de vendas 
próprio e volume de vendas de grupo. 

O Plano de Marketing da LR

Atenção!
Em vez de se focar exclusivamente na venda 
de produtos da LR, você deve aproveitar a 
oportunidade para apresentar aos seus clientes o 
modelo de negócio da LR. Pois deste modo, você 
pode beneficiar com as vendas dos seus parceiros.

No exemplo recente:
Você faz um volume de vendas de 300 € / 225 VN
/ 450 pontos. Você converteu 4 clientes em seus 
parceiros, que obtêm o mesmo proveito. Para 
determinar o seu escalão de bonificação, adicione 
agora o seu volume de vendas aos volumes de 
vendas dos seus parceiros.
Isto perfaz um total de 2.250 pontos, por 
conseguinte 11% de bonificação (em vez dos  
3% como referimos atrás). Os seus parceiros 
estão agora com 450 pontos cada um, no escalão 
bonificado de 3%.

Sobre a diferença entre o seu escalão de 
bonificação e o escalão de bonificação dos 
seus parceiros, você recebe o chamado Bónus 
Diferencial.

O seu entusiasmo é contagiante! Você 
conseguiu angariar mais parceiros para a sua 
organização comercial. Entretanto, já criou 8 
linhas bonificáveis diretas.
Com isso chega ao próximo bónus, o Bónus 
de Líder!

Como está a sua conta agora?
Você continuará a receber bónus sobre o seu 
volume de vendas próprio e o seu volume de 
vendas de grupo. O resultado da adição é
18.750 pontos de volume de vendas de grupo. 
Com isto, atingiu o escalão de bonificação 
mais elevado, o escalão dos 21%.
Obtém assim uns impressionantes 21% sobre 
o seu volume de vendas próprio de 875 € / 
500 VN.

Além disso, continua a receber o Bónus 
Diferencial.
Como no exemplo anterior, você subtrai do 
seu escalão de bonificação o escalão de 
bonificação de cada um dos seus parceiros e 
multiplica o valor obtido pelo valor de VN de 
cada parceiro, assim, por exemplo:
21% – 14% = 7%; 7% x 2.000 VN = 140 €

A isso acrescenta-se agora o Bónus de Líder, 
nomeadamente 3% sobre o VN dos seus 
parceiros comerciais.

A sua conta mensal já pode ser apreciada 
e novamente, ainda nos falta acrescentar a 
margem de lucro na venda dos produtos:

Ao Bónus sobre o 
volume de vendas 
próprio e o volume de 
vendas de grupo 
tem direito
qualquer parceiro que 
tenha atingido pelo 
menos 100 pontos
de volume de vendas 
próprio e pelo menos 
250 pontos de volume 
de vendas total.

Encontrará mais exemplos de cálculos e informações sobre as bonificações na nossa Online-Academy, em www.academy-lrworld.com

Tabela de bonificações
 12.000 Pts = 21% Bonus
 8.000 Pts = 16% Bonus 
 4.000 Pts = 14% Bonus
 2.000 Pts = 11% Bonus
 1.000 Pts = 9% Bonus
 500 Pts =  6% Bonus
 250 Pts =  3% Bonus➜

O Bónus de Líder 
pode ser obtido por 
qualquer parceiro 
elegível para bónus, 
que tenha alcançado 
pelo menos 8 linhas 
bonificáveis e 16.000 
pontos de volume 
de vendas total, ou 
um mínimo de 12.000 
pontos de volume de 
vendas residual numa 
linha de 21%, ou que 
tenha 2 linhas diretas 
de 21%.

Portanto, quando você recomenda o negócio 
da LR a terceiros e angaria novos parceiros, as 

vantagens são as seguintes:

EScALãO dE BOnificAçãO MAiS ELEvAdO
MAiS BónuS PRóPRiO

BónuS difEREnciAL MAiS ELEvAdO

Em suma:
O seu cheque de bónus mensal aumenta!

Você ficou convicto da qualidade dos produtos da 
LR e conseguiu passar o seu entusiasmo a outras 
pessoas. Deste modo, angariou os seus primeiros 
clientes para o seu negócio LR.
Um exemplo: no espaço de um mês, você compra 
vários produtos da LR no valor de 200 €, que 
depois pode revender aos seus clientes.

Bónus de Líder

1.  Bónus próprio de 21% sobre 500VN =  105,00 €
2.  Bónus diferencial = 3 × 140 € + 175 € + 3 x 37,50 € + 22,50 € =  730,00 €
3.  Bónus de Líder de 3% sobre 9.375 VN =  281,25 €

Total (sem a margem de lucro comercial) = 1.116,25 €

Bónus Diferencial
= escalão de 
bonificação 
próprio 
– escalão de 
bonificação dos 
seus parceiros

A sua conta:

Compra no valor de  300,00 €

Venda no valor de (preço de catálogo)  420,00 €

= lucro direto

da margem de lucro comercial  120,00 €

A 300 € correspondem cerca de 225 VN e 
aproximadamente 450 pontos. A partir de 250 pontos, 
você recebe um bónus adicional. No seu caso, da ordem 
dos 3 % sobre o seu volume de vendas mensal 
(VN). Isto significa concretamente:

3% de bónus sobre 225 VN:  6,75 €

Total:  126,75 €

Portanto, no total, você recebe nesse mês 
126,75 €.

3%
450 Pts

225 VN

A sua conta passa a ser a seguinte:

Compras no valor de  300,00 €
Vendas no valor de  420,00 €

= lucro direto
da margem de lucro comercial  120,00 €

11% de bónus sobre 225 VN:  24,75 €
8% de Bónus Diferencial sobre 225 VN
= 18 € x 4:  72,00 €

Total:  216,75 €

Portanto, os seus ganhos subiram substanci-
almente passando de 126,75 € para 216,75 €!

8% Diferença 
= 18,00 €

3%
450 Pts

8% Diferença 
= 18,00 €

8% Diferença 
= 18,00 €

8% Diferença 
= 18,00 €

225 VN

3%
450 Pts

225 VN

7% Diferença
= 140 €

7% Diferença
= 140 €

7% Diferença
= 140 €

15% Diferença
= 37,50 €

15% Diferença
= 37,50 €

18% Diferença
= 22,50 €

15% Diferença
= 37,50 €

7% Diferença
= 175 €

3%
450 Pts

225 VN

11%
450 Pts

225 VN

14%
5.000 Pts

2.500 VN

21%
1.000 Pts

500 VN
14%

4.000 Pts

2.000 VN

14%
4.000 Pts

2.000 VN

14%
4.000 Pts

2.000 VN

6%
500 Pts

250 VN3%
250 Pts

125 VN

6%
500 Pts

250 VN

6%
500 Pts

250 VN

O Bónus de Líder é 
pago apenas sobre 
o volume de vendas 
residual, sem o seu 
volume de vendas 
próprio!

Simplificado, válido para todos os exemplos: 1 € = 0,75 VN = 1,5 pontos
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1 < 4.000 Pts Sem bónus especial

  4.000 – 11.999 Pts 7% sobre restantes de grupo

  ≥ 12.000 Pts 7% sobre as vendas dos 21% 

2-3 < 4.000 Pts Sem bónus especial

 4.000 – 11.999 Pts 7,50% sobre 50% das  
  vendas dos 21%

 ≥ 12.000 Pts 7,50% sobre vendas  
  dos 21% 

4-6* 8,00%

7-9*   8,50%

10*  9,00%

12* +1 Milhão pontos volume de vendas ou 3 CO Prata 9,50%

12* + 2 Milhões pontos volume de vendas ou 2 CO Platina 10,00%

O Plano de Marketing da LR

A sua organização continua a crescer, entretanto, 
você já atingiu há algum tempo a qualificação de 
Chefe de Organização e conduz um Mercedes 
LR. Com 4 linhas diretas de 21% e 12000 pontos 
de volume de vendas residual, você já está na 
qualificação de Chefe de Organização Prata. 
Com uma rede de distribuição tão grande, é 
natural que os seus parceiros diretos também 
criem linhas próprias de 21%. Mas quando o seu 
parceiro direto receber Bónus Especial sobre os 
seus 21% diretos, qual é a compensação daí 
resultante para si? O Plano de Marketing da LR 
considera nesta caso a atribuição do Bónus de 
Profundidade*, que você passa a receber.

A sua conta mensal continua a aumentar, 
observe a seguir os cálculos que apresentamos, 
a título de exemplo.

Bónus Especial
O seu negócio continua a prosperar e um dos 
seus parceiros atingiu o escalão dos 21%.
Em relação a este parceiro, deixa de existir 
diferença de bónus, por conseguinte, você deixa 
de receber Bónus Diferencial referente a este 
parceiro.
Mas o Plano de Marketing da LR compensa esta 
situação com o Bónus Especial**.

Como está a sua conta agora?

Você continua a receber bónus próprio e Bónus 
Diferencial, relativo a 8 linhas bonificáveis e ainda 
o Bónus de Líder. Como você sabe, não sobre 
o volume de vendas do dos 21%, mas sobre o 
volume de vendas residual.
Além disso, receberá pela primeira vez o Bónus 
Especial. 
No seu caso, 7% sobre o volume de vendas da 
sua linha direta de 21%.

Mais à frente verá o total dos seus ganhos 
mensais.

O Bónus Especial 
pode ser obtido por 
qualquer parceiro 
elegível para bónus, 
que tenha criado 
pelo menos uma 
linha direta de 21% 
e um mínimo de 
4.000 pontos de 
volume de vendas 
residual.
Encontrará mais 
pormenores na 
tabela.

1. Bónus sobre vendas próprias e de grupo (21% sobre 500 VN)  = 105,00 €
2. Bónus diferencial (2 x 140 € + 175 € + 3 x 37,50 € + 22,50 €)  = 590,00 €
3. Bónus de líder (3% sobre 7.375 VN)  = 221,25 €
4. Bónus especial (7% sobre 6.000 VN) = 420,00 €

Total (sem a margem de lucro comercial) = 1.336,25 €

1. Bónus sobre vendas próprias e de grupo (21% sobre 500 VN)  = 105,00 €
2. Bónus diferencial (12 x 10% sobre 1750 VN) = 2.100,00 €
3. Bónus de Líder (3% sobre 21.000 VN) = 630,00 €
4. Bónus especial (8% sobre vendas dos 21%, ou seja 85.300 VN)  = 6.824,00 €
5. Bónus de Profundidade (2% sobre 30.000 VN) = 600,00 €

Total (sem a margem de lucro comercial) = 10.259,00 €

Um volume de 
vendas residual 
integral vale 
dinheiro!
Aliás, também 
para o Bónus 
Automóvel
(ver pág. 11) e 
para obter o 
título de Chefe de 
Organização.

Bónus de 
ProfundidadeNº de linhas 

diretas de 21% 

em 
volume 
de 
negócios

* No caso de um volume de vendas residual inferior a 12.000 pontos, o volume de 
vendas em falta para atingir os 12.000 pontos será subtraído do volume bonificável 

para Bónus Especial.
** O Bónus Especial é sempre reduzido na sequência do Bónus Especial 

eventualmente já pago em profundidade.

O Bónus de 
Profundidade é 
obtido por todo e 
qualquer Chefe de 
Organização elegível 
para bónus, que tenha 
criado pelo menos 
4 linhas diretas de 
21% e é pago sobre 
as linhas indiretas de 
21% na downline. O 
cálculo do Bónus de 
Profundidade é feito 
com base na tabela.

Bónus de Prata 4 2,0 %
Bónus de Platina 10 1,0 %

Há sempre a 
receber Bónus 
de Profundidade 
sobre o VN pelo 
qual um parceiro 
na sua
downline já 
recebeu Bónus 
Especial.

Bónus de Presidente
Chefes de Organização que se encontrem na classificação para Presidente, 
nomeadamente os que estiverem na classificação para Presidente Estrela, 
recebem, em cada mês em que tiverem direito a Bónus de Profundidade, 
adicionalmente, o Bónus de Presidente, cujo montante será de acordo 
com a tabela que apresentamos a seguir. O Bónus de Presidente funciona 
analogamente aos outros Bónus de Profundidade.

  * ** *** **** *****
5*-Presidente 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% = 1,2 %
4*-Presidente 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%   = 1,0 %
3*-Presidente 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%     = 0,8 %
2*-Presidente 0,2% 0,2% 0,2%       = 0,6 %
1*-Presidente 0,2% 0,2%         = 0,4 %
Presidente 0,2%           = 0,2 %

Tipo de bónus de 
profundidade

Linhas 
diretas de 

21%

Valor do 
Bónus de 

profundidade

7% Diferença
= 140 €

Bónus especial para uma linha 
direta de 21%

7% Diferença
= 140 €

15% Diferença
= 37,50 €

15% Diferença
= 37,50 €

18% Diferença
= 22,50 €

15% Diferença
= 37,50 €

7% Diferença
= 175 €

Restante: 
6 Linhas bonif.

30.000 Pts
15.000 VN

Bónus de prata sobre 
4 linhas diretas de 21%

21%
1.000 Pts

12 linhas cada uma com 3500 Pts = 
42.000 Pts / 21.000 VN

21%
12.000 Pts

6.000 VN

14%
4.000 Pts

2.000 VN

6%
500 Pts

250 VN
6%

500 Pts

250 VN

6%
500 Pts

250 VN
3%

250 Pts

125 VN

14%
4.000 Pts

2.000 VN

14%
5.000 Pts

2.500 VN

21%
1.000 Pts

500 VN

21%
20.000 Pts

10.000 VN

21%
40.000 Pts

20.000 VN

21%
600 Pts

300 VN

21%
40.000 Pts

20.000 VN

21%
60.000 Pts

30.000 VN

21%
40.000 Pts

20.000 VN

500 VN

Resto de de grupo Bónus Especial
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Se você mantiver o seu desempenho, de forma 
consistente, mês após mês, você vai poder 
desfrutar de um bónus extra:
O Bónus Anual*. Com o Bónus Anual, o Plano 
de Marketing da LR recompensa o trabalho de 
sucesso num ano civil.  

Como o Bónus Anual é calculado com base no 
desempenho do ano, analisamos este bónus 
isoladamente. Assumimos também que todos os 
meses do ano civil decorrem conforme mostrado 
no exemplo. 

A sua conta:
180.000 pontos por mês = 2.160.000 pontos no 
ano civil = 1.080.000 vn no ano civil

1.080.000 vn x 1,5% =
16.200 € adicionais de Bónus Anual
como proveito extra

Top-Bónus de 
Profundidade
Se a sua estrutura continuar a crescer, chegará 
a um ponto em que terá parceiro(s) na sua 
downline a receber(em) não só Bónus Especial, 
mas também Bónus de Profundidade. Como no 
Plano de Marketings da LR um bónus só é pago 
uma vez sobre os VN alcançados, você deixa 
de receber, em relação a este(s) parceiro(s), o 
Bónus de Profundidade respetivo. Porém, como 
o Plano de Marketing da LR recompensa o seu 
trabalho de desenvolvimento da estrutura em 
profundidade, passa a receber, a partir deste 
momento o Top-Bónus de Profundidade*.

O seu extrato mensal torna-se confuso, mas 
impressionante:

Ao Top-Bónus 
de Profundidade 
tem direito todo e 
qualquer Chefe de 
Organização elegível 
para bónus que tenha 
criado pelo menos 12 
linhas bonificáveis, 
das quais pelo menos 
4 linhas diretas de 
21% e que tenha
na downline um 
Chefe de Organização 
que receba Bónus de 
Profundidade.

1. Bónus sobre vendas próprias e de grupo (21% sobre 500 VN) = 105,00 €
2. Bónus diferencial (6 x 7% sobre 2500 VN) = 1.050,00 €
3. Bónus de líder (3% sobre 15.000 VN) = 450,00 €
4. Bónus especial (9% sobre as vendas dos 21%, ou seja 100.000 VN) = 9.000,00 €
5. Bónus de profundidade 1 – Bónus de Prata (2% sobre 90.300 VN) = 1.806,00 €
6. Bónus de Profundidade 2 – Bónus de Platina (1% sobre 190.300 VN) = 1.903,00 €
7. Top Bónus de Profundidade 1 – Top Bónus Prata (0,75% sobre 100.000 VN) = 750,00 €

Total (sem a margem de lucro comercial) = 15.064,00 €

Há sempre a 
receber Top-Bónus 
de Profundidade 
sobre o VN 
relativamente ao 
qual um parceiro na 
downline já tenha 
recebido Bónus de 
Profundidade.

Bónus Anual

Se um parceiro atingir o 
escalão máximo de Bónus 
Anual de 2,5%, você recebe, 
como mediador, 6.400 €, 
caso você com o seu grupo 
residual também tenham 
alcançado um volume de 
vendas anual de mais de 
5.000.000 de pontos. Com 
dois parceiros no escalão 
máximo, você recebe - 

apresentando um volume de 
vendas anual adicional de 
mais de 5.000.000 pontos - 
duas vezes 6.400 €. Se não 
alcançar o volume de vendas 
residual necessário, ser-
lhe-ão subtraídos 6.400 €.
Em cada linha adicional, 
os cálculos são feitos do 
mesmo modo.

Bónus anual

A partir de 1.000.000 Pts vendas anuais 1,00 %

A partir de 2.000.000 Pts vendas anuais 1,50 %

A partir de 3.000.000 Pts vendas anuais 2,00 %

A partir de 4.000.000 Pts vendas anuais 2,25 %

A partir de 5.000.000 Pts vendas anuais 2,50 %

Com 4 ou mais 
linhas mensais 
diretas de 21 %, 
considera-se 
automaticamente 
cumprido o 
requisito dos 
250.000 pontos de 
volume de vendas 
residual.

Restante:
12 linhas bonif.

40.000 Pts
20.000 VN

21%

Top Bónus Prata em 
10 linhas diretas de 21% 6 linhas cada com 5.000 Pts = 

30.000 Pts / 15.000 VN
21%

1.000 Pts

Restante:
5 linhas bonif.

20.000 Pts
10.000 VN

Restante:
5 linhas bonif.

20.000 Pts
10.000 VN

9x

21%
20.000 Pts

10.000 VN

21%

CO Prata

21%
100.000 Pts

50.000 VN

21%
80.000 Pts

40.000 VN

21%
20.000 Pts

10.000 VN

21%
40.000 Pts

20.000 VN

21%
600 Pts

300 VN

21%
100.000 Pts

50.000 VN

21%
20.000 Pts

10.000 VN

21%
40.000 Pts

20.000 VN

21%
60.000 Pts

30.000 VN

21%
40.000 Pts

20.000 VN

500 VN

* O Bónus Anual é sempre reduzido na sequência do Bónus Anual eventualmente 
já pago em profundidade.

Ao Bónus Anual tem direito todo e qualquer Chefe de Organização que dentro de um ano civil, tenha 
feito pelo menos 1.000.000 pontos de volume de vendas total. Nesse caso, a linha mais forte não 
deverá exceder 60% do volume de vendas total, nomeadamente têm de ser alcançados pelo menos 
1.000.000 pontos de volume de vendas, sem a linha mais forte. Além disso, o montante do volume de 
vendas residual deverá atingir pelo menos 250.000 pontos. Último critério: O parceiro tem de se manter 
inalteradamente na qualidade de parceiro LR, até 31.03. (inclusive) do ano seguinte. O montante do 
Bónus Anual é calculado com base na tabela que apresentamos em cima.

* O Top-Bónus de Profundidade é sempre reduzido na sequência do Top-
Bónus de Profundidade eventualmente já pago em profundidade.

5*-Presidente 12 2,00 % 1,00 %

4*-Presidente 12 2,00 % 1,00 %

3*-Presidente 12 2,00 % 1,00 %

2*-Presidente 12 1,75 % 1,00 %

1*-Presidente 12 1,50 % 1,00 %

Presidente 12 1,25 % 0,75 %

vice-Presidente 12 1,00 % 0,50 %

cO Platina 10 0,75 % 0,25 %

cO Ouro 7 0,50 % 

cO Prata 4 0,25 %

Na qualificação 
para 

Linhas 
diretas 

de 21%
Valor Top 

Bónus Prata

Valor Top 
Bónus 
Platina
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Manager: 100,00 € de «bónus Auto» durante cada mês 
em que tem lugar a classificação para Manager. 
Caso uma ou mais das linhas de bónus tenha atingido o 
escalão dos 14% ou mais, o volume de resto de grupo 
destas linhas tem de perfazer pelo menos 4.000 pontos. 
Se o volume de vendas fora da linha dos 14% atingir 
pelo menos 2.000 pontos, o Manager recebe 50,00 € 
de suplemento.
Qualificação alternativa: 8.000 pontos de vendas 
próprias.
Classificação de manutenção para quem tem 
automóvel: 100 pontos próprios, 8000 totais e 4 linhas 
de bónus
Nota: se falhar a manutenção, terá de qualificar 
novamente para Manager, na qualificação geral.

2) chefe de Equipa Junior: 150,00 € de «bónus Auto» 
durante cada mês em que tem lugar a classificação 
para Chefe de Equipa Junior. Caso uma ou mais das 
linhas de bónus tenha atingido o escalão dos 14% ou 
mais, o volume de resto de grupo destas linhas tem de 
perfazer pelo menos 8.000 pontos. Se o volume de 
vendas fora da linha dos 14% atingir pelo menos 
4.000/2.000 pontos, o Chefe de Equipa Junior recebe 
100,00/50,00 € de suplemento, respetivamente.
Classificação de manutenção para quem tem 
automóvel: 100 pontos próprios, 12.000 totais e 6 
linhas de bónus.
Nota: se falhar a manutenção, terá de qualificar 
novamente para Chefe de Equipa Junior, na qualificação 
geral.

Mercedes Benz 
Escalão I*
Bónus automóvel recebem  os Chefes de Organização 
durante cada mês em que façam 12 linhas de bónus, 
100 pontos próprios e 24.000 pontos totais
Se tiver 1x linha de 21% 20.000 pontos de resto de 
grupo; 2x linhas de 21% 8.000 pontos de resto de 
grupo. 3x linhas de 21% não necessita de resto de 
grupo.

Mercedes 
Benz 
Escalão II*

Bónus automóvel recebem os chefes de Organização 
Prata durante cada mês, em que atinjam 12 linhas de 
bónus, 4 linhas de 21% e 20.000 pontos de resto de 
grupo. Em alternativa, também pode garantir o “Bónus 
automóvel”, se atingir 5, 6 ou 7 linhas de 21%, deixando 
então de ser necessário um volume de vendas residual 
em relação aos 21%. 
Se não obtiverem esta classificação, mas pelo menos a 
classificação para o Mercedes Benz Escalão I, 
receberão o valor correspondente a esse escalão.

Mercedes  Benz 
Escalão III*
Bónus automóvel recebem os chefes de Organização 
Ouro durante cada mês, em que atinjam 12 linhas de 
bónus, 7 linhas de 21% e 20.000 pontos de resto de 
grupo. Em alternativa, também pode garantir o “Bónus 
automóvel”, se atingir 8 ou 9 linhas de 21%, deixando 
então de ser necessário um volume de vendas residual 
em relação aos 21%. Se não obtiverem esta 
classificação, mas pelo menos a classificação para o 
Mercedes Benz Escalão II,  receberão o valor 
correspondente a esse escalão.

Porsche*
Bónus automóvel recebem os chefes de Organização 
Platina durante cada mês, em que preencham as 
condições para a qualificação como Chefe de 
Organização Platina. Se não obtiverem esta 
classificação, mas pelo menos a classificação para o 
Mercedes Benz Escalão III, receberão o valor 
correspondente a esse escalão.

Condição indispensável para o pagamento do  
«bónus automóvel» é o facto de ter uma viatura LR.
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Incentivos LR – o conceito automóvel da LR

«Portugal conduz LR»- para os parceiros LR de 
sucesso estão disponíveis, consoante a sua 
classificação, os seguintes automóveis:

• VW Polo LR , Smart – depende do país

•  Mercedes Benz GLK, SLK, Classe B, Classe C,  
Classe A, CLA, GLA (Escalão I)

• Mercedes Benz CLS, ML, Classe E (Escalão II)

• Mercedes Benz SL, CL, GL, Classe S, Classe R (Escalão III)

• Porsche 911 Coupe, 911 Cabrio, Cayenne, Panamera

A LR é um grande cliente das marcas Volkswagen, Mercedes Benz e Porsche
* Valores a confirmar com os nossos serviços.
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Prémio de Reconhecimento,
Formação e Seminários

A criação e a formação de líderes
são a principal base de sucesso no negócio 
da LR.
Aos Parceiros que se distinguem pelo seu 
empenho intensivo na formação
de líderes, a LR oferece, além dos bónus 
anunciados, um prémio mensal fixo,
o Prémio de Formação e Seminários.

Para 2 x 21%, é necessário um volume de vendas restante 

de 12.000 pontos. A partir de 10 x 21%, não é pago nenhum 

Prémio de Formação e Seminários.

Linhas no escalão de 21% Montante do Prémio de formação e
Seminário

RECONHECIMENTO - VIAGEM LR

nova: Viagem Elite 
Viagem Business Builder** 2017

Com a viagem Elite pode ter a certeza que tem 
uma viagem exclusiva ao mais elevado nível VIP.

1.  A participação está ao alcance de todos os 
Parceiros que, em 2016* atinjam pela primeira 
vez o título de Chefe de Organização Prata ou 
superior.  
A qualificação tem de estar completa até final de 
fevereiro de 2017.

2.  Este título deverá ser confirmado pelo menos 3 
vezes no 1º semestre de 2017 (janeiro a junho).

*  De 1 de janeiro a 31 de dezembro.
**  Para a Viagem Business Builder qualquer Parceiro está apto a qualificar-se, mediante certos requisitos. Consulte na 

área interna do site em www.LRWORLD.com ou fale com o seu Chefe de Organização. 
Nota: Os Chefes de Organização que qualificarem para a Viagem Elite não podem participar na Viagem Business 
Builder.
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chefe de Equipa

Presidente
Estrelas 
* até *****

Presidente

vice-
Presidente

chefe de 
Organização 
Platina

chefe de 
Organização Ouro

chefe de 
Organização 
Prata

chefe de 
Organização 
Bronze

Carreira LR

chefe de 
Organização

Manager

Bónus Auto 
100,00 €

Junior Manager

Academia Junior 
Manager

Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Bónus especial, Bónus 
de líder
Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Bónus anual, Bónus 
Especial
Bónus de líder
Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Bónus anual
Bónus Especial
Bónus de líder
Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Top Bónus Prata
Bónus anual
Bónus Prata
Bónus Especial
Bónus de líder
Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Top Bónus Prata
Bónus anual
Bónus Prata
Bónus Especial
Bónus de líder
Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Top Bónus Platina
Bónus Platina
Top Bónus Prata
Bónus anual
Bónus Prata
Bónus Especial
Bónus de líder
Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Top Bónus Platina
Bónus Platina
Top Bónus Prata
Bónus anual
Bónus Prata
Bónus Especial
Bónus de líder
Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Bónus Presidente
Top Bónus Platina
Bónus Platina
Top Bónus Prata
Bónus anual
Bónus Prata
Bónus Especial
Bónus de líder
Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Bónus Presidente
Top Bónus Platina
Bónus Platina
Top Bónus Prata
Bónus anual
Bónus Prata
Bónus Especial
Bónus de líder
Bónus sobre
vendas próprias e de 
grupo

Automóvel Managers Edição especial 
(varia consoante o país)

• A-Classe 
• B-Classe
• C-Classe • GLK 
• SLK • GLA • CLA

• CLS • ML
• E-Classe

• SL • CL • GL
• S-Classe
• R-Classe

• 911 Coupe • 911 Cabrio • Cayenne • Panamera

Rendimento anual possível

Extras
Com as qualificações adequadas

Bónus
Com as qualificações adequadas

Qualificação

Auto
Qualificações para pagamento de bónus 

auto nas próximas páginas

A regra dos 100 pontos é um requisito fundamental

chefe de Equipa 
Junior

Bónus Auto 150,00€
Academia Chefe de 
Equipa Junior

Programa PC
Eventos

Programa PC,
Academia Chefe de 
Organização,
Eventos, Viagens

Academia Chefe de 
Organização Prata, 
Eventos, Viagens, 
Prémio de formação e 
seminários

Eventos, Viagens, 
Prémio de formação e 
seminários

Eventos, Viagens, 
Prémio de formação e 
seminários

Eventos, Viagens Eventos, Viagens Eventos, Viagens Eventos, Viagens

1  pelo menos 60% de volume fora da linha mais forte

2  1 CO Platina pode ser substituído por 3 CO Prata, 

mas ter 1 CO Platina é obrigatório

15

4.000 pontos de grupo, 
250 pontos próprios e 
3 linhas de bónus ou
4.000 pontos próprios

TABLET:
Qualifique-se 3 meses 
consecutivos com 4.000 pontos 
de grupo, 250 pontos próprios e 
3 linhas de bónus ou 4.000 
pontos próprios 
(prémio válido apenas para 
novas qualificações)

8.000 pontos de grupo, 
250 pontos próprios e 
4 linhas de bónus ou
8.000 pontos próprios

12.000 pontos de 
grupo, 250 pontos 
próprios e 6 linhas de 
bónus

3 meses consecutivos 8 
linhas de bónus e
16.000 pontos totais
se
1x linha de 21%
4.000 pontos de resto 
de grupo  

2x linhas de 21% não 
necessita de resto de 
grupo

6 meses consecutivos 
12 linhas de bónus com
24.000 pontos totais
se
1x linha de 21%
12.000 pontos de resto 
de grupo 

2x linhas de 21% não 
necessita de resto de 
grupo

6 meses consecutivos 
12 linhas de bónus com
2x linhas de 21% + 
12.000 Pontos resto de 
grupo 
se
3x linhas de 21% não 
necessita de resto de 
grupo

6 meses consecutivos 
12 linhas de bónus com
4x linhas de 21% + 
12.000 Pontos resto de 
grupo 
se
5x ou mais linhas de 
21% não necessita de 
resto de grupo

6 meses consecutivos 
12 linhas de bónus com
7x linhas de 21% + 
12.000 Pontos resto de 
grupo 
se
8x ou mais linhas de 
21% não necessita de 
resto de grupo

6 meses consecutivos 
12x linhas de bónus das 
quais 10 × linhas de 
21%

6 meses consecutivos
12x linhas de 21% com 
1 CO Platina ou 3 CO 
Prata ou
12x linhas de 21% + 1 
Milhão de pontos de 
volume

6 meses consecutivos 
12x linhas de 21% com 
2 CO Platina2 ou
12x linhas de 21% + 2 
Milhões de pontos1

6 meses consecutivos

4 Milhões de pontos1 ou 
3 CO Platina2 
(Presidente *)

6 Milhões de pontos1 ou 
4 CO Platina2

(Presidente **)

8 Milhões de pontos1 ou 
5 CO Platina2

 (Presidente ***)

10 Milhões de pontos1 
ou 6 CO Platina2

(Presidente ****)

12 Milhões de pontosv 
ou 7 CO Platina2

(Presidente *****)

Tudo com 12x linhas de 
21%

A partir de 250 pontos já tem direito a bónus

até 
45.000 €

até 
35.000 €

até 
25.000 €

até 
10.000 €

até 
5.000 €

* Com as qualificações adequadas - O cumprimento da regra dos 100 pontos é fundamental. Ver especificações das qualificações e requisitos no Plano de Marketing.

até 
1.200.000 €

até 
850.000 €

até 
700.000 €

até 
320.000 €

até 
200.000 €

até 
85.000 €

ilimitado

imagem exemplificativa

Todas as imagens são exemplificativas, cores e modelos podem variar.


