FAÇA UMA

RENDA EXTRA
COM OS PRODUTOS DE LIMPEZA

A POLLUX é uma indústria de Cosméticos,
essências e produtos de limpeza
localizada na cidade de Patos/PB.
É a única fabricante de essências do Norte e Nordeste do Brasil.
É uma das poucas fabricantes de cosméticos da Paraíba.
E a única fabricante de produtos de limpeza da Paraíba
com um Mix de mais de 100 produtos diferentes.
E a distribuição de seus produtos são feitas através
de LOJAS DE FÁBRICA, com preços especiais,
e atualmente tem lojas em João Pessoa, Campina Grande e Patos.
E tem se destacado pela OPORTUNIDADE dada aos
seus consumidores de formarem uma RENDA EXTRA.

COMO FAZER UMA

RENDA EXTRA
COM A POLLUX
PASSO A POSSO
1- Se cadastre como CLIENTE VIP POLLUX, indicado por outro CLIENTE VIP
ou diretamente numa das lojas POLLUX
2-Depois de cadastrado, você pode indicar outras pessoas como CLIENTE VIP.
3-Das compras que seus indicados ﬁzerem, você ganha bônus de 5% em dinheiro.
4- Só os CLIENTES VIP tem descontos de até 25% em suas compras nas lojas
ou fábrica POLLUX
5- Só os clientes vips podem solicitar o cartão de crédito Pollux - FortBrasil

QUEM VOCÊ PODE INDICAR
COMO CLIENTE VIP POLLUX
PESSOAS FÍSICAS – Seus parentes, amigos, vizinhos, etc.
(Para vendas no cartão e dinheiro)
PESSOAS JURIDICAS/EMPRESAS – Supermercados, Mercadinhos,
Restaurantes, Condomínios, Padarias, etc. (Para vendas no cartão e dinheiro
Também no boleto bancário para 30 dias, após aprovação do crédito)

‘‘Produtos de limpeza, são produtos de alto giro,
que as pessoas consomem diariamente e sempre compram
ao menos uma vez por mês, isto quer dizer quer,
uma vez formado a sua carteira de clientes vips,
você terá praticamente uma renda extra recorrente.’’

COMO TER MAIS
CLIENTES VIPS INDICADOS
Faça postagens nas suas redes sociais e compartilhe
com os perﬁs oﬁciais da Pollux: face, instagran, youtube
Fale dos produtos Pollux para as pessoas que você conhece.
Use materiais de divulgação que identiﬁque você como um
Cliente Vip Pollux, como camisetas, bonés, botons, etc
Faça abordagens de clientes na frente e nas proximidades das Lojas Pollux.

COMO MANTER SEUS INDICADOS
COMPRANDO POLLUX E VOCÊ

GANHANDO BÔNUS DE 5%
CATIVE OS SEUS INDICADOS!
Acompanhe, através de relatórios fornecidos pela empresa,
quais de seus indicados já se ativaram ou não no mês.
Der dicas de produtos pollux para seus indicados.
OBSERVAÇÕES:
1- Nenhum cliente pode ser cadastrado mais de uma vez na mesma loja.
2- O cliente vip pode mudar de cliente vip indicador,
desde que esteja a mais de três meses na carteira do cliente indicador
e se manifeste por escrito.

A SUA RENDA EXTRA DE HOJE,
PODE SER SEU PRINCIPAL
GANHO AMANHÃ.
Faça seu trabalho na busca por novos clientes vips
e na conservação dos já cadastrados com aﬁnco
e dedicação e logo sua renda que seria extra,
pode se tornar no seu principal ganho.

COMO E QUANDO VOCÊ
RECEBERÁ SEUS BÔNUS
EM DINHEIRO
Os bônus serão depositados em sua conta bancária
até o dia 15 de cada mês subsequente as vendas.
No ﬁnal de cada mês lhe será enviado relatório
de todos os seus indicados, de quem não comprou,
de quem comprou e de quanto comprou e com
o valor total do seu bônus.

O QUE É PRECISO
PARA VOCÊ RECEBER
SEUS BÔNUS DO MÊS
Para receber seu bônus gerado das vendas aos
seus clientes vips é preciso que você tenha feito
compras no seu cadastro que totalizem no mínimo
R$ 50,00 no mesmo mês de cálculo do bônus.

DESCONTOS ESPECIAIS
PARA CLIENTES VIPS
VAREJO, Sem limite mínimo de compra - 10%
ATACADO, Compra mínima de R$ 100,00 - 15%
DISTRIBUÍDOR LOJA, Compra mínima de R$ 200,00 – 20%
DISTRIBUÍDOR FÁBRICA, Compra mínima de R$ 500,00 – 25%
( para retirar o pedido na fábrica )

ENTREGA RÁPIDA
Fazemos entrega rápida nas cidades onde tem
lojão de fábrica POLLUX.
Pedido de Valor mínimo de R$ 50,00 e peso máximo de 60Kg.
(cobramos taxa de entrega)

Entrega Grátis para pedidos acima de R$ 500,00
(Exceto os pedidos da tabela DISTRIBUÍDOR FÁBRICA)
*Nas cidades que tem LOJÃO DE FÁBRICA POLLUX,
a entrega será feita em até 72:00h.
*Nas demais cidades da Paraíba, consultar o nosso calendário de entrega

FICHA DE CADASTRO
FICHA
CADASTRAL
DADOS DO CLIENTE

VIP CADASTRANTE

NOME:
CPF/CNPJ:
LOJÃO POLLUX.:

PATOS

JOÃO PESSOA

CAMPINA GRANDE

ID.:

IENTE VIP:

DADOS DO NOVO CL
NOME:

RG/IE.:

CPF/CNPJ:

Nº:

END.:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:
CEP:
E-MAIL:

BANCO:

ESTADO:

CIDADE:

CORRENTE POUPANÇA

DADOS BANCÁRIOS
AG.:

CONTA.:

.br

om
www.lojaopollux.c

Mais informações com os nossos atendentes,
outros CLIENTES VIPs ou atraves do Whatsapp

