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Preenche em MAIÚSCULAS
utilizando uma letra por espaço

B.I.*

Nº Assessor de Beleza

Nº Assessor de Beleza*

Nome*

Data de Nascimento*

Apelido* Nome*

Código Postal*

Casa

E-mail

Nº Contribuinte*

Estado Civil

Morada* (Local de Residência) - onde vai receber a sua correspondência

Indicado por - dados da pessoa que o inscreve

1

-

9

Data Assinatura* 

Conforme Bilhete de Identidade

Autorização - no caso da inscrição ser menor de 18 anos e maior de 16 anos

a preencher pela Oriflame

Assinatura 

Conforme Bilhete de Identidade

Autorizo o meu/minha filho/a a inscrever-se na Oriflame, assumindo assim todas as responsabilidades a esta inerentes,
enviando ainda a fotocópia do meu Bilhete de Identidade, Nº de Contribuinte e comprovativo da morada

Imprescindível para registo de Inscrição:
n 1ª encomenda; 
n fotocópia legível do B.I. e Nº de Contribuinte (ou Cartão do Cidadão); 
n Morada de Residência Completa e Documento comprovativo em nome
do próprio, cônjuge ou pais.
Sem estes dados não poderemos efectuar a inscrição.

*Campos de preenchimento Obrigatório

Folha branca para Oriflame, verde para quem inscreve, e azul para o novo Assessor

1º e último

Inscreve-te já:

Programa de Boas Vindas
Código 110
Durante o 1ºcatálogo, com 80 (V.P.), por apenas €8,95
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Localidade*

Código Postal

Morada Alternativa- apenas para encomendas, quando diferente da residência

-

Localidade

Contactos Pessoais*

Emprego

Telemóvel

Fax

50% desconto Kit Início de Actividade
Preço Normal €40,00 na 1ª encomenda apenas €20,00

Não pretendo receber newsletters da Oriflame

n

Taxa de Inscrição €10,00** 

Um único e-mail por assessor

C
ód. 110 P. N. €63,80

**Para os novos assessores com idade igual ou inferior a 29 anos é GRÁTIS.

Novo



Como começar
KIT de Início de Actividade
No acto da inscrição, se desejares, poderás
obter o KIT  completo, a metade do preço
(€20,00), contendo amostras de cuidados do
rosto, bases de cor, de batons e de  perfumes,
uma Geleia Real, um Creme para as Mãos, uma
Pasta de Dentes e uma Escova de Dentes e ainda documentação
 fundamental para o início do teu negócio, que te ajudará a aprender
mais sobre a Oriflame e te  permitirá testar os seus benefícios e quali-
dade, desde o primeiro momento. Este Kit tem como Preço Normal
€40,00. Apesar de opcional, aconselhamos a sua aquisição, já que os
produtos que incluí compensam largamente o seu investimento.
Poderá ainda ser adquirido nos 3 primeiros catálogos com o código
102645 por €20,00.

Número de Assessor de Beleza
Uma vez inscrito na Oriflame, receberás um número de Assessor de
Beleza que é a forma interna da Oriflame identificar cada pessoa e que
será usado em tudo que te diga respeito (facturas, controlo de crédi-
to,  pedidos,  correspondência, etc.). Para que te possamos   a ten der sem-
pre de forma mais eficiente, profissional e com maior rapidez,
 aconselhamos que te identifiques sempre com o teu número de
Assessor de Beleza.

Programa de Boas Vindas
É simples! Ao te inscreveres na Oriflame tens direito a adquirir, por apenas €8,95,
o Código 110, ao completares 80 V.P. no teu 1º catálogo. Se por alguma razão
não conseguires este código no 1º catálogo, tens ainda a 
possibilidade de o adquirir no catálogo seguinte, mediante as mesmas condições.
Se no teu 1º catálogo adquiriste o Código 110, podes agora adquirir o Código
120 por apenas €8,95, ao completares 80 V.P.
Se adquiriste o Código 110 e 120 poderás finalizar este Programa, ao fazeres
80 V.P. no teu 3º catálogo e receberás o Código 130 inteiramente grátis.
Se não alcançares o nível mínimo de 80  V.P. num pedido, poderás  conseguir
a  oferta no próximo pedido, desde que no mesmo Catálogo.
Sempre que alcançares o nível mínimo de 80 V.P. (a partir do catálogo 4/12)
receberás ainda o Prémio de Actividade em vigor nesse catálogo, de valor
sempre superior ao das “Despesas de Manuseamento e Distribuição”.
Este é um programa de continuidade, para teres acesso a este programa
tens de:
n facturar acima de 80 V.P. em cada um dos 3 catálogos do programa.
n pedir na respectiva encomenda o Código a que tens direito.

Os Catálogos
Como Assessor de Beleza da Oriflame receberás de 3 em 3 semanas
um novo mailing Oriflame juntamente com a tua encomenda. Se nesse
catálogo não fizeres encomendas à Oriflame, receberás então o  mailing
por  correio. Os produtos que não se encontram nesse  catálogo,
podem sempre ser adquiridos, tendo em conta que o preço praticado
é  sempre o Preço Normal.

Informamos que os fechos de catálogo ocorrerão às 4ª feiras até às 18h00.

Ao seres Assessor deverás seguir as regras de conduta Oriflame
patentes nas ferramentas disponibilizadas.

Como fazer um pedido
Por Internet
A Internet é a forma mais rápida, precisa e eficaz de fazeres a tua
encomenda! E ainda poupas €1,25 nas “Despesas de Manuseamento e
Distribuição”.

Primeiro passo, pede a tua Password
Entra no site www.oriflame.pt, clica em “Esqueceu-se da Password?”,
coloca o teu Nº de Assessor, por fim clica em Enviar.
Em seguida a tua password será enviada para o teu endereço de e-mail,
se o mesmo foi indicado na ficha de inscrição.

Faz a tua encomenda online
n www.oriflame.pt 
n No lado superior direito do ecrã, clica em entrar, introduz o teu
Nº de Assessor e a tua password.;
n Clica em Entrar;
n Aguarda um pouco...
n Em baixo, no formulário de Encomenda rápida introduz os códi-
gos dos produtos que pretendes e as quantidades.
n Clica em Adicionar ao Cesto;
n Neste passo vais seleccionar o tipo de encomenda, Normal/Bónus
Produtos ou Bónus Produtos Extra. Neste passo também terás de
escolher o tipo de entrega Correio, Serviço expresso ou Vem Buscar.
Podes ainda consultar o valor total a pagar e valor pedido. Finalmente
clica em Checkout.
n Aparecerá uma caixa de diálogo para confirmar o tipo de entrega;
n No passo seguinte tens a opção de pedir os Catálogos, os Sacos
e as Campanhas em vigor. Clica em Continuar.
n Neste passo Checkout verificas a encomenda, o valor total a pagar
e o V.P.. Podes ainda escolher a opção de pagamento com o Cartão de
Crédito. Clica em Checkout.;
n Por último aparece no ecrã a Confirmação da tua Encomenda.
Neste passo tens ainda a opção de enviar esta confirmação para o teu
e-mail ou de a imprimir. Clica em Continuar.
No site da Oriflame no link “Notícias” poderás encontrar as últimas
novidades sobre o mundo Oriflame. Faz uma pesquisa por notícias de
última hora, notícias Oriflame ou podes vê-las por data de introdução.
Não te esqueças de colocar o teu email nesta Ficha de Inscrição para
receberes directamente no teu endereço de email, campanhas e pro-
moções exclusivas para encomendas feitas online e receberes as nos-
sas Notícias Oriflame.

Por Fax ou Correio
Juntamente com o Catálogo receberás a Folha de Pedido.
Como deverás organizar o teu pedido:
n Deverás enviar a Folha de Pedido, devidamente preenchida, não
utilizando traços para as quantidades, mas sim  algarismos.
n Antes de enviar o pedido à Oriflame, revê a tua Folha de Pedido.
Não te esqueças de preencher todos os teus dados  (imprescindível
mencionar o nº de Catálogo e o seu nº de Assessor de Beleza) e pedir
todo o material e produtos que necessites.
Utiliza a coluna Outros Códigos para material de apoio e/ou qualquer
outro código que não esteja impresso.
Deverás ter em atenção o valor total do teu pedido (V.P.). Tem ainda
em atenção as  oportunidades que a Oriflame  oferece, tais como
Produto Oferta, PPV´s, Programa de Boas Vindas, etc.
Nos três primeiros Catálogos de actividade, quando a encomenda
ultrapassar os €200,00 de valor facturado, o Assessor de Beleza deve
dividi-la em duas ou mais folhas de pedido, e para fazer a próxima
encomenda deverá pagar a anterior. Após este período inicial, e se
todas as facturas até aí foram pagas correctamente e dentro das datas
limites de pagamento, o Assessor de Beleza será contemplado com
uma “Linha de Crédito Personalizada” que poderá ir até €875,00.
n Quando ocorrer algum débito, o Assessor de Beleza deverá 
efectuar o respectivo pagamento por MB (referência MB), cartão de
crédito ou depósito bancário. Se a  factura não for paga até à data 
limite de vencimento (crédito de 21 dias) serão cobrados juros anuais
à taxa legal.

Os Meios
Internet: www.oriflame.pt 

Telefone: Linha Azul (custo chamada local) - 808 22 44 99 

(das 9h00 às 20h00 - Dias úteis) 
Fax: 21 426 29 14

Correio: Apartado 137 - EC Oeiras - 2781-953 Oeiras

E-mail exclusivo para novas inscrições:
servico.inscricoes@oriflame.pt

Apoio ao Cliente - 21 427 96 01 (das 8h30 às 20h00) - Oriflame contribuinte nº 501 955 615

Todas as informações são válidas a partir de 12 de Janeiro de 2012, salvo erro tipográfico ou informação contrária posterior a esta publicação. As mesmas encontram-se disponíveis on-line.
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