
FS
B

FAST START BOOKLET
2018 - PORTUGUÊS - PT





Este folheto foi 
criado para te guiar 
nos teu primeiros 
passos do teu 
negócio com a Nu 
Skin, de forma a 
conseguires ter 
sucesso.

A OTG é uma 
organização de 
suporte ao nosso 
projecto, assim 
que, ao contrário 
dos negócios 
tradicionais, com a 
OTG nunca estarás 
sozinho/a!

É UMA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - LEI 1/2002 
Associação OTG West Europe
O objectivo da associação OTG West Europe é criar um ambiente, 
onde todos os Brand Affiliates da Nu Skin com objectivos comuns, 
possam aproveitar o contributo de cada um. Graças a um sistema 
de apresentações e treinos comuns e uniformizados, todos podem 
alcançar mais do que seria possível de uma forma individual.

Bem vindo ao teu novo negócio!

O que é OTG?
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A relação entre a Nu Skin 
e a OTG
A OTG trabalha exclusivamente com os Brand Affiliates da Nu Skin, sendo 
independente da Nu Skin Enterprises. Para te ajudar a desenvolver o teu 
negócio, a OTG criou um sistema de aprendizagem chamado Sistema 7 (S7)

O teu parceiro 
de negócio
 » O nosso parceiro 

capital
 » Desenvolve 

produtos
 » Trata da logística               
 » É responsável 

pelos 
procedimentos 
administrativos e 
legais

 » Paga as tuas 
comissões

A nossa 
organização de 
suporte
 » Ensina os princípios 

principais do 
negócio e 
proporciona um 
sistema duplicável

 » Organiza eventos               
 » Desenvolve material 

para o negócio
 » Código de conduta 

(ver a última página 
deste folheto)
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As minhas informações
O meu Sponsor
Nome  Telemóvel 

FB/Messenger  Instagram 

Informação Pessoal
O meu ID Nu Skin  Palavra-Passe 

Recursos
Nu Skin Enterprises

www.nuskin.com 
www.ageloc.com 
Página de Facebook Nu Skin 

Serviço de Atendimento ao 
Cliente Nu Skin

Contacto gratuito (para 
encomendas, ADR’s, 
informações e questões): +351 
300509562

Email: Utiliza o contacto de 
email disponível na página web 
Nu Skin do teu país

Para questões detalhadas sobre 
o negócio, por favor, contacta a 
tua Account Manager.

www.otg.global 
A tua página de suporte online 
(Login: nome do mês actual)

Outros websites
business.otg.global
looks.otg.global
social.otg.global
health.otg.global

OTG West Europe 
A plataforma europeia.  
Acompanha as últimas 
novidades.

OTG “teu país”:  
para informação específica 
nos grupos de facebook (por 
exemplo: OTG Portugal).  Segue 
as novidades dos mercados que 
mais te interessam.
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O processo de registo 

Online

Vai a www.nuskin.
com - e seleciona o 
país: Portugal (ou 
outro). Clica e “Pronto 
para inscrever-se?”

Seleciona “Inscreva-se 
como Distribuidor”. 
Vais precisar do ID 
do teu sponsor para 
conseguires completar 
o teu registo. Anota 
o teu ID quando 
finalizares o registo.

A única condição para 
finalizares o teu registo 
como Distribuidor 
é preencheres e 
assinares o Contrato 
de Distribuidor.

A tua primeira encomenda

A tua primeira encomenda é bastan-
te importante. Não só vais experi-
mentar uma vasta gama de produtos 
de alta qualidade, como esta tua pri-
meira encomenda fará parte da tua 
história sobre como começaste o teu 
negócio.
Lembra-te que isto é um negócio 
de duplicação, como tal, deves es-
tar disposto/a a aprender, e pensa 
nesta tua encomenda como o pri-
meiro passo para construires o teu 
negócio.
Para assegurares um bom começo 
de negócio, o melhor é conheceres e 
experimentares o produto em primei-
ra mão. O teu sponsor vai ajudar-te a 
encontrar os melhores produtos para 
ti e para as tuas necessidades.
A Nu Skin criou uns kits de negócio 
de forma a serem a escolha ideal 
para quem quer iniciar. 

Receber Comissões

Faz o download do Formulário de 
Transferência Bancária, preenche-o 
e envia à Nu Skin.
Cria um ADR (Recompensas por 
Entrega Automátia)
A Nu Skin oferece-nos um programa 
de fidelização com grandes 
recompensas. Ao criares um 
ADR (Recompensas por Entrega 
Automática), receberás os produtos 
em tua casa uma vez por mês e 
obterás 20-30% de pontos-produto 
que podem ser trocados por 
produtos gratuitos!
Podes alterar o conteúdo do teu ADR 
a qualquer momento
“Para mais informação, contacta 
o teu sponsor e fica a conhecer os 
termos e condições do ADR em 
www.nuskin.com”
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Checklist para começar
Ter uma checklist é importantíssimo para o teu sucesso.

  a tua primeira encomenda.        

  
Marca uma reunião nas próximas 24h 
(máximo 48h) com o teu Sponsor 
para a tua primeira apresentação 
(off-line ou on-line) / apresentação de 
produto / Post nas Redes Sociais). 

  
Familiariza-te com o Sistema 7 

a ajuda do teu sponsor.

  
Liga-te, subscreve a OTG-S7 através 
de www.otg.global .Junta-te à OTG 
West Europe e ao grupo local OTG no 
facebook.

  www.otg.global para saberes sobre 
os próximos encontros/eventos 
na tua área. (BB, FST, Expand, 
Demonstrações de Produto).

  
Visita a loja online OTG em www.otg.
global para encontrares material de 
negócio.

  
Sê o teu melhor cliente, substituindo 
os produtos em tua casa pelos 
produtos da Nu Skin e  
Pharmanex. (Torna-te o 
produto dos produtos).

 
FCP - Fala Com Pessoas!“

agora!
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looks.otg.global
business.otg.global

social.otg.global
health.otg.global

1. OBJETIVOS

Formas de começar Há varias formas para entrares no negócio. Indepen-
dentemente da forma que funcione melhor para ti, 
os princípios são os mesmos. 

Demonstrações 
de Produtos

Big  
Business

Pharmanex /  
Scanner

Social Media 
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Entra em ação. Há 7 
passos no Sistema 7 - 
Sistema de Trabalho

System 
Sistema de Trabalho 

1 Objetivos

2 Contactos

3 Convidar

4 Apresentar

5 Follow up

6 Como Começar

7 Trabalho de Equipa
Estes são os passos para o sucesso e cada um deles foca-se em levar o teu negócio para a frente.

Estabelece os teus objectivos 
iniciais, a curto e longo prazo. 
Escreve-os com uma data 
limite concreta.

Elabora a tua lista de contactos.

Convidar é como um trailer de 

7
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1. Objetivos
A grande parte das pessoas estabelece objectivos para si próprio, mas apenas os bem sucedidos 

-
culdades de um negócio próspero. Vamos ensinar-te a estabeleceres os teus objectivos e a pô-los 
em prática. 

Porquê a Nu Skin? Qual é a tua motivação?

Quanto PRECISO de gerar com o meu negócio Nu Skin mensalmente?

Em 4 meses: Em 1 ano: Em 5 anos:

Quanto QUERO gerar com o meu negócio Nu Skin mensalmente?

Em 4 meses: Em 1 ano: Em 5 anos:

Quanto tempo estou disposto/a a investir por semana no meu negócio para atingir o que PRECISO 
de ganhar?

Em 4 meses: Em 1 ano: Em 5 anos:

Quanto tempo estou disposto/a a investir por semana no meu negócio para atingir o que QUERO 
ganhar?

Em 4 meses: Em 1 ano: Em 5 anos:

Partilha esta informação com o teu Sponsor e/ou com outros uplines OTG. Eles estão aqui para te 
ajudar a atingires os teus objectivos. Lembra-te que tem de haver um balanço entre o tempo que 
estás disposto/a a investir no negócio e os teus objectivos. O Sucesso surge através do trabalho 
duro, dedicação e paciência.
Isto não é um esquema de dinheiro fácil - é um programa de trabalho em que podes contruir o teu 
rendimento a longo prazo.

O que queres?
Um 
rendimento 
extra (venda 
a retalho)

Flexibilidade 
Financeira 
(construir 
uma rede)

Este mês:

Este mês:

Este mês:

Este mês:
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10.000 +

10.000 +

10.000 +

20.000 +

30.000 +20.000 +

4 1 5 2 6 3

As linhas com +10.000, +20.000 e +30.000 são as Leadership Teams:
Uma Leadership Team é um Sales Leader na tua G1 (Breakaway Executive) que tenha conseguido 
atingir certos objectivos no seu Volume de Vendas como Leadership Team (10k, 20k, 30k, 40k) num 
mês de calendário. O Volume de Vendas de uma Leadership Team é a soma de todos os volumes 
de vendas de um grupo em Leadership Team, junto com o volume de Vendas de G1-G5 da Leader-
ship Team. 

Para qualificares-te a Presidential 
Director (Team Elite) necessitas 
de ter 6 Líderes de vendas na 
tua primeira linha e 4 Leadership 
Teams. 3 Leadership Teams 
para Executive Brand Director 
(Diamante Azul) adicionamos 
mais uma Leadership Team com 
um mínimo de 40.000 LTSV.

Assiste ao vídeo “Como começar” em www.otg.global para mais informação sobre o Plano de Com-
pensação da Nu Skin. Consulta o glossário no fim deste livro, para esclarecimento de abreviaturas.

Lead!

PARTNER DIRECTOR

Brand 
Partner 
(Ouro) Senior 

Brand Partner 
(Lápis)

Senior 
Brand Director 

(Diamante)

Executive 
Brand Partner 

(Rubi)

Executive 
Brand Director 

(Diamante Azul)

Brand Director 
(Esmeralda)

Etapas importantes
Há muitos passos importantes para atingires os teus objectivos, que se definem no Plano de 
Compensação da Nu Skin e cada um ajuda-te a teres foco para levares o teu negócio para a frente.
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+43% retail mark up 

Monthly average

Rendimentos médios mensais 
de comissões para cada nível

Comissões Anuais

% de Rendimentos de 
Brand Affiliates (Distrib) 
que recebem comissões
% de Rendimentos de Sales 
Leaders e superior

*REF.: 1. Distribuidores Activos Brand Affiliate (Não executivos) / 2. Qualifying Sales Leader (Q-Exec) / 3. Provisional 
Sales Leader (Executivo Provisório) / 4. Brand Representative (Executivo) / 5. Brand Partner (Gold) / 6. Senior Brand 
Partner (Lápis) / 7. Exec. Brand Partner (Rubi) / 8. Brand Director (Esmeralda) / 9. Senior Brand Director (Diamante) / 10. 
Exec Brand Director (Diamante Azul).

1. OBJETIVOS

+43% de margem das vendas de retalho

Média Mensal

PARCEIROS DA MARCA
REP. MARCA

DIRETORES DA MARCA

Promedio anual

Comissões de Distribuidores em EMEA 2016 (valores em $USD)

A informação mostra rendimentos mensais e anuais. A taxa de câmbio em 2016 para 1 USDólar era de 0.090400 Euros.
Podes encontrar informação detalhada dos rendimentos em cada nível do Plano de Compensação em:

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/CompPlanExtended/DCS/distributor_compensation_summary-all-
EMEA.pdf 

Onde te vês? Decide qual é o nível de Sales 
Learder (Pin) que serás em: 

Média Anual

120 dias

Título* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ano 2 anos 5 anos

Criar um Plano de Ação

Com os teus objetivos financeiros definidos, é tempo de desenvolver o 
teu plano de ação. Durante este processo trabalhas juntamente com o teu 
sponsor e uplines, de forma a começares o teu negócio direcionado/a para 
os teus objectivos.

Por exemplo:
•  Quantos novos 

nomes tenho 
na minha lista?       

• Quantas 
apresentações 
de negócio?       

• Quantas 
demonstrações 
de produto?
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O teu caminho para o sucesso começa ao 
tornares-te Brand Representative 

Para qualificares-te como Brand Representative (Sales Leader), tudo o que tens de fazer é assegu-
rar-te de que és um Distribuidor activo com um volume de 100 PSV (Volume Pessoal) ou mais no 
teu ID pessoal e um aumento do GSV (Volume de Vendas de Grupo) dentro da tua organização.
Consulta o teu sponsor /uplines sobre como começar a tua qualificação mais brevemente possível!
Podes encontrar mais informações sobre a qualificação e o Plano de Compensação no Apêndice 
- Glossário do Plano de Compensação no final deste livro e no Plano de Compensação da Nu Skin. 

Os Sales Learders fortes (executivos) maximizam as suas comissões fa-
zendo um mínimo de 3.000 GSV, para além disso, recomendamos que o teu 
objectivo seja que a maior parte deste volume seja gerado através de ADR’s.
Construir um negócio consistente requer uma combinação de desenvolvi-
mento de líderes e uma base de clientes sólida. Ajudar os teus novos líderes 
a conseguir um volume estável de 3.000 pontos no seu GSV desde o seu 
primeiro mês como Brand Representatives, vai ajudar-vos a ambos a esta-
belecer um negócio sólido.
Foca-te em atividades que façam crescer o teu negócio e aproximar dos teus 
objectivos. Para manter um trajecto constante , é uma boa ideia estabelecer 
metas para as atividades que geram volume e atraem gente à tua organi-
zação. Podes dividi-las em metas semanais ou diárias.

O caminho para o sucesso

Atingir o nível de Executive Brand Partner (Executivo Rubi) é, para muitos, 
o primeiro grande passo para alcançar os seus objectivos. Fala com o teu 
sponsor sobre estabelecer um “Plano de Sucesso” para ti. Um instrumento 
popular e útil é o 120 Day Ruby Journal. 

Como um Executive 
Brand Partner 
(Executivo Rubi) 
vais ter acesso às 
Viagens de Sucesso 
da Nu Skin!

* Para mais informações, 
consulta os Termos 
e Condições da 
Viagem de Sucesso
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2.  Fazer a tua Lista de Contactos  
(FNAC)

Criar uma lista de contactos é crucial para te ajudar a criar as estruturas 
do teu sucesso. Nesta altura, escreve todos os nomes de todas as 
pessoas na tua FNAC (Família, Negócio, Amigos e Comunidade) 
incluindo os contactos vindos das Redes Sociais e pensa sobre quem 

pessoas que gostam de cuidar de si e da sua aparência, pessoas que 

de pele, ou até mesmo pessoas que gostariam de ganhar um dinheiro 
extra. E também vais cruzar-te com pessoas nos teus contactos que 
estão à procura por uma grande mudança de carreira e estão prontos 

interferir positivamente na vida dessas pessoas. 

TIME TO GET STARTED - FFBC 
Contact the most dynamic people in your networks 

AMIGOS FAMÍLIA

PLATFORMS

NEGÓCIO COMUNIDADE

Fá-lo  
hoje!

Envolve-te nas plataformas sociais

Lembra-te que criar uma 
lista de contactos é uma 
tarefa que te leva a ação, e 
as pessoas que põem em 
prática os seus planos são 
as que desfrutam do êxito.
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Do it  
today!

Faz uma lista dos contcatos mais influentes 
nas tuas quatro redes

FAMÍLIA

NEGÓCIO

AMIGOS

COMUNIDADE

Elabora uma lista de todas as pessoas na tua rede e pré seleciona pessoas para o negócio e/ou produto



FSB  16 3. CONVIDAR

3. Convidar
O propósito de convidar é deixar o prospecto curioso de tal forma que queria 
saber mais sobre o que tens para lhe oferecer. Imagina que o teu convite tem o 

Um pessoa sábia um dia disse: “Vende a solução do problema, não o produto.”
Coloca-te na situação da pessoa que queres convidar para saber mais sobre o 
que tens para oferecer. O que achas que os preocupa? Insegurança no trabalho, 
rugas, baixa energia, acne ou, talvez, precisem de um dinheiro extra?
Lembra-te: mantém-te sempre focado nas necessidades da pessoa e de como a 
oportunidade que tens pode ajudar na resolução dos seus problemas.

Decide se vais convidar a pessoa a:
• Saber mais sobre os produtos? 
• Vir a um showcase? 
• Ser um cliente no teu grupo de Facebook? 
• A scanear-se com o Scaner Biofotónico? 
• Fazer um demo da LumiSpa na mesa da cozinha?

Para aprender mais sobre a oportunidade de negócio?
• A ir a um BB num hotel? 
• A assistir a um BB online ou webinar? 
• Uma reunião um-para-um tomando um café ?

Sê breve nesta fase: não avances com muitos detalhes, o objectivo é deixá-los 
comprometidos a ter tempo para uma apresentação contigo.
Convida apenas pessoas simpáticas, honestas e que estejam dispostas a tomar 
ação.
Fica entusiasmado (Mas não os afugentes com entusiasmo em demasia)
Ouve mais do que falas!
Não tenhas medo de fazer questões - elas vão ser repsondidas na próxima fase, 
a apresentação.

Os 5 C’s de convidar:
• Cortesia - Iniciar o diálogo 
• Congratulação - Toda as pessoas gostam de um elogio, fá-las sentir especiais  
• Curiosidade - Como descrito em cima. 
• 
• Controlo - Sê breve, não avances com detalhes, fá-lo/a querer saber mais.

Podes encontrar mais dicas sobre convidar, vindo de líderes bem sucedidos na 
secção “Como começar” em www.otg.global
Se estás a usar as Redes Sociais no teu negócio podes encontrar mais infor-
mações na próxima página relativa a “Marketing de Atração”.

Um pessoa sábia 
um dia disse: 
"Vende a solução 
do problema, não 
o produto."

Os mesmos 
princípios 
aplicam-se se 
trabalhares 
através das Redes 
Sociais, em 
Product 
Showcases ou em 
Apresentações de 
Negócio quando 
apresentas a 
oportunidade de 
negócio ou 
produtos.
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Marketing de Atração é atraires prospectos para ti em vez de seres tu a ires à 
procura deles.

Familiariza-te das Guidelines sobre Redes Sociais da Nu Skin (vê o vídeo no 
Youtube “Nu Skin EMEA Social Media Guidelines”
As pessoas erradamente pensam que deveremos promover os produtos da 
marca Nu Skin nas redes sociais, mas na verdade, deves promover a TI MESMO: 
o verdadeiro produto és tu.
Para teres pessoas a “comprar-te” , primeiro têm de conhecer-te, apreciar-te e 

-

Nu Skin).

interessante. Mantém-te autêntico à tua própria marca pessoal: inspira-te por 
outros, mas não os copies. Sê a melhor versão de ti mesmo, não a segunda 
melhor versão de outra pessoa!
Quando publicas nas Redes Sociais, vai alternando os posts: posts pessoais 
(tu, o teu círculo social, o teu estilo de vida), posts orientados para o negócio, 
posts informativos, posts descrevendo os efeitos dsos nossos produtos e 
posts divertidos (ex: uma foto tua e da tua equipa a divertirem-se).

utilizares as redes sociais para desenvolveres o teu negócio, visita www.social.
otg.global (password: mês corrente) 

Tu vais atrair 
pessoas que se 

contigo e da 
forma com 
que trabalhas: 
pessoas que 
partilham a tua 

atraídas pelo teu 
estilo de vida, e 
basicamente, por 
aquilo que TU ÉS!

Marketing
 

de Atraçã
o

Familiariza-te com o Marketing de Atração
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Lidar com Objeções
Objeções são um simples sinal de que os teus prospectos precisam de mais 
informação: é algo bom! Vais ter de lidar sempre com objeções, é uma par-
te completamente natural do negócio e não deves levar como uma ofensa 
pessoal.
A melhor forma de responderes a questões que vão surgindo durante o con-
vite é tão simples como “Ótima questão, é por isso que adoraria estar/falar 
contigo online, quando ambos tivermos um tempo, e assim apresento-te o 
projecto / demonstro-te o produto “ mostro-te mais...” Desta forma podes 
tornar alguém céptico em alguém curioso que quer marcar um comprom-
isso contigo.
Nunca tenhas medo de fazer questões: há sempre uma resposta! Se não 
conseguires responder a algumas questões, sê honesto e diz-lhe que não sa-
bes a resposta mas que vais descobrir. Fala com o teu sponsor/ upline/ em-
presa e retorna o contacto com o prospecto com a resposta à sua questão.

AS 4 OBJEÇÕES MAIS COMUNS:

Não tenho tempo
O que deves dizer:
“Estás sem tempo mas se te 
mostrasse uma maneira de seres 
bem sucedido com o tempo que 
tens , estarias interessado/a?”

MLM
O que deves dizer:
“Posso perguntar-te sobre a tua 
experiência no Network Marketing?”
Não te coloques na defensiva
Factos Positivos sobre a Nu Skin:

Não tenho dinheiro
O que deves dizer:
“Queres mesmo fazer este 
negócio e estás preocupado/a 
com o investimento?”
Isto é sobre fazer dinheiro, 
não gastar dinheiro!

Sem experiência de 
vendas necessária
O que deves dizer é: PERFEITO!!!
A maioria dos nossos líderes bem 
sucedidos não tinha qualquer 
experiência em vendas.
Temos um sistema de trabalho 
testado que funciona

Alavanca
Sistema

Part-time
Equipa

Prémios
Forbes

NYSE
34 anos

3. CONVIDAR
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4. A arte de Apresentar
Apresentar o negócio aos teus contactos deve ser feito de forma 
bastante simples. Usamos as apresentações standard e autor-
izadas que podes fazer download em www.otg.global

As várias opções de apresentação incluem:
Encontrares-te pessoalmente com o prospecto, sozinho ou 
com o teu sponsor. 
Convida o teu prospecto a um Busiess Briefing (BB) da 
OTG. 
Posts nas redes sociais. 
Utilizares o Skype, FB Messenger, etc. 
Fazes uma demo de produto,  
um product showcase ou exposição.
Convida o teu prospecto a uma  
apresentação online, realizado na língua da pessoa.

www.business.otg.global - Business prospecting page
www.social.otg.global - Social selling
www.ooks.otg.global - Nu Skin product focus
www.health.otg.global - Pharmanex / Biophotonic scanner focus

Recomendamos vivamente que o teu sponsor esteja presente 
contigo durante as tuas primeiras apresentações. É a melhor 
forma de “ganhares enquanto aprendes” e é , simplesmente, a 
melhor maneira de iniciares o teu negócio.

Fechar

Depois de um Business Briefing - usa 
o “BB Parte II”  para ajudar-te a fechar 
e tirar dúvidas (encontras em www.
otg.global)
Faz perguntas que confirmem e clar-
ifiquem.
NOTA! Marca sempre uma reunião 
seguinte de follow-up entre as próx-
imas 48h depois da tua apresen-
tação/demo - se possível com o teu 
sponsor.

Trabalha 
com o teu 
sponsor!
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5. Follow-up
“O dinheiro está no Follow-Up”

A melhor maneira de fazeres follow-up é perguntares ao teu contacto quando e 
como ele quer proceder. Deves sempre ficar conectado com a pessoa e garantir 
que tens marcadas reuniões para avançar com os próximos passos (quer seja 
pessoalmente, por chamada ou por Skype). Podem ser necessários dois ou mais 
reuniões de follow-up antes que a pessoa avace com o negócio, por isso, sê pa-
ciente. Se o teu contacto parece estar de mente aberta a esta oportunidade, mas 
ainda não está preparado, assegura-te que ele/ela se sente bem com o teu fol-
low-up (“Posso manter-te informado/a...”?)
É também importante que saibas parar de fazer follow-up quando a pessoa não 
está interessada. Pergunta se é OK voltares a falar com ele/ela dentro de algum 
tempo, para verificar se o timing já é o ideal para ele/ela. Tu ofereces uma grande 
oportunidade, mas o teu êxito não está em numa pessoa se juntar à tua equipa ou 
não. Um “não” pode até ser melhor do que um “talvez” (e poupas tempo), por isso 
não tenhas receio de pedir uma resposta clara.
Quando o teu contacto já está pronto, passa-lhe este pequeno Fast Start Booklet e 
começa a realizar os primeiros passos iniciais de incrição e realização da primeira 
encomenda. Garante que marcas uma data de apresentação de negócio em que 
o teu novo distribuidor possa invitar os seus prospectos e que assista ao próximo 
evento OTG (FST) para receber o training básico e conhecer outros membros da 
equipa OTG. Mostra-lhe as reuniões disponíveis em www.otg.global

Conhece o teu upline. Está aqui para te ajudar.

INFORMAÇÃO DE CONTACTO DO SALES LEADER NA TUA LINHA ASCENDENTE

UPLINE EXECUTIVE BRAND PARTNER (RUBY)

UPLINE EXECUTIVE BRAND DIRECTOR (BLUE DIAMOND / TEAM ELITE)

Ajuda o teu 
novo parceiro 
a começar o 
negócio de 
uma forma 
CLARA e 
SIMPLES.

Sponsor

Sponsor

Sponsor

Nome

Nome

Nome

Telemóvel

Telemóvel

Telemóvel

Email

Email

Email
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6. Como Começar
Quando registares um novo parceiro de negócio necessitas de fazer 
o seguinte:

1. Ajuda-o/a a realizar a sua primeira encomenda.
2. Ensina-o/a a como fazer chegar os nossos produtos de alta qualidade a um 

cliente final através das Redes Sociais e/ou em reuniões pessoais.
3. Ensina-o/a sobre o ADR e ajuda-o/a a estabelecer a sua primeira 

encomenda em ADR (preferencialmente já fazendo os seus 100PV/mês)
4. Assegura-te que lhe dás um Fast Start Booklet.
5. Mostra-lhe o site da OTG e ajuda-o/a a registar-se na lista de emails da OTG, 

assim como insere-o/a no grupo local da OTG.
6. Trabalha junto com ele/ela estes 7 pontos presentes neste FSB (começando 

a trabalhar nos objectivos e lista de contactos). 
7. Marca uma reunião e mostra-lhe como pode saber onde irá decorrer a 

próxima reunião OTG (o calendário de reuniões OTG). Explica-lhe o que 
são: o BB, o Product Showcase, o FST S7 e os Workshops. Relembra-o que 
quantas mais pessoas ele/ela levar a estes eventos, mais a possibilidade de 
o seu negócio crescer de forma mais rápida e forte.

8. Convida o teu novo parceiro a assistir ao training “BB II - Como Começar” , 
online ou offline. 

7. Trabalho de Equipa
Todos nós ganhamos se trabalharmos juntos.
Constrói o teu negócio em profundidade, trabalhando cada vez mais o teu círculo 
de influência. Respeita os restantes afiliados da Nu Skin em cada eventos, training 
e em qualquer outro momento. Nós seguimos o Código de Conduta e os quatro 
princípios de ser um jogador de Equipa da OTG.
Duplicação: Aprende, aplica e ensina o sistema. Coloca em ação os Princípios 
do Sucesso e faz o que outros possam duplicar. Não te perguntes se funciona, 
pergunta se é duplicável.
Edificação: Torna-te familiar com o falar positivamente e realçar o quanro aprecias 
os diferentes componentes que te levam ao sucesso.
Respeitas as Sidelines: Somos todos da mesma “família”, por isso, vamos 
respeitar e encorajar-nos uns aos outros. Fala de forma positiva com os teus 
sidelines e edifica o seu upline.
No entanto, quando tiveres um problema ou desafio, lembra-te de falar com o teu 
upline ou com a empresa.
Coaching: Oferece um acompanhamento aos teus distribuidores ao longo do seu 
percurso. Isto envolve estabelecer objectivos e follows-ups às ações que já foram 
realizadas.

This is how 
we prosper 
together with 
Nu Skin!

Agora estás 
pronto para 
começar o 
teu negócio 
e começar 
a trabalhar 
com os teus 
primeiros 
Brand 
Affiliates e 
clientes.



FSB  22 HÁBITOS ESSENCIAIS

7 HÁBITOS ESSENCIAIS 
para o sucesso
1. Sê um utilizador a 100%!

• Tem 25 produtos ou mais em tua casa!
2. Faz 15 apresentações pessoais ou mais a cada mês!
3. Cria 2 ou mais novos clientes/ADR’s a cada mês!
4. Atinge os 3000 GSV ou mais ao dia 15 de cada mês!
5. Lê/ouve diariamente livros/aúdios recomendados pela OTG! 
6. Vai a todos os eventos OTG e Nu Skin recomendados pelo teu upline!
7. Sê um jogador de equipa:

• Duplicação
• 
• Respeita as Crosslines: No crossling
• Coaching 

Sistema 7 Lista de leitura / 
Áudios Recomendada 
Conferências Telefónicas / Webinars
• Em inglês, espanhol e francês. Vê as datas e programas em  

www.otg.global em “Webinars”.

Livros

• The Success Formula by Chris Taylor
• Think and Grow Rich by Napoleon Hill
• The Greatest Salesman in the World by Og Mandino
• Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki
• 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey 
• Aspire by Kevin Hall
• Awaken the Giant Within by Anthony Robbins
• The Slight Edge by Jeff Olson
• As a Man Thinketh by James Allen
• Peaks and Valleys by Spencer Johnson
• It’s Not About the Money by Bob Proctor
• The Leader Who Had No Title by Robin Sharma
• Think Rich to Get Rich by T. Harv Eker
• 
• ‘The monk who sold his ferrari’ by Robin Sharma
• Magnetic: The Art of Attracting Business by Joe Calloway

Estes são 
os hábitos 
ESSENCIAIS 
de um líder. 

Tu és um 
VERDADEIRO 
líder?
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"Este Código de 
Conduta foi 
produzido de 
forma indepen-
dente pela OTG e 
só afiliados que 
se juntam à OTG 
o seguem."

OTG Código de Conduta
1. Desenvolvo o meu negócio alin-

hado com a visão e missão da 
OTG.    

2. Trato sempre todos os membros 
e os seus contactos com res-
peito.    

3. Esforço-me para ser um leal 
“produto do produto”. Torno-me 
um exemplo ao redirecionar os 
meus gastos pessoais e substi-
tuindo os produtos da concor-
rência por produtos da Nu Skin.   

4. Mantenho uma atitude positiva 
-

pírito OTG. Mostro respeito pe-
los restantes membros evitando 
usar palavras e ações negativas.  

5. 
outros distribuidores e grupos. 
Incentivamos os colegas a tra-
balhar focando no seu cresci-
mento e êxito com os seus líde-
res. Actuo de forma responsável. 
Ensino e lidero pelo exemplo. 
Apoio e encorajo todos os dis-
tribuidores que demostrem com-
promisso com o negócio.    

6. Continuo a aprender e a desen-
volver o meu negócio basean-
do-me nas guidelines apresen-
tadas no material OTG, que se 
encontra disponível em www.
otg.global. Para efeitos de dupli-
cação, apenas utilizo o material 
standard da OTG.   

7. Nunca venderei produtos Nu 
Skin no Ebay, Amazon, sites pes-
soais ou similares.   

8. Apenas recruto pessoas que não 
estão activas na Nu Skin. Nunca 
encorajo distribuidores ativos ou 
prospectos a trocar de equipa. 

Sei que não é um comportamen-
to aceitável em nenhuma circun-
stância.

9. Eu não me vou relacionar nem 
recomendar outro negócio ou 
produtos de outra empresa de 
Network Marketing e nunca vou 
usar a Nu Skin para promover 

que não vou ter ganhos pessoais 
com qualquer training, cursos 

livros, etc.  
10. -

plicações devem ser apenas 
discutidos com o meu upline ou 
com a empresa, nunca com os 
downlines ou sidelines.   

11. Mantenho uma aparência e 
dress code limpo, asseado e 

12. Esforço-me para comparecer 
em todos os eventos recomen-
dados OTG Sistema 7, incluindo 

Sistema 7 , Regionais , Sucess 
Summits/ Success Olympics e 
eventos Nu Skin.   

OTG CÓDIGO DE CONDUTA , que li, 
compreendi e vou aplicar. Nunca me 
vou referir ao OTG CÓDIGO DE CON-
DUTA com questões.” 

Data

Assinatura
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Mês 1 LOI Gera 1000 GSV e 100 PSV ou mais
Mês 2 Q1 Gera 1500 GSV e 100 PSV ou mais
Mês 3 Q2 Gera 2000 GSV e 100 PSV ou mais

Apêndice
Glossário Plano de Compensação

BRAND AFFILIATE — Qualuqer pessoa autorizada a vender produtos Nu Skin seguindo o Contrato 
de Distribuidor (SA). As compras de produto são opcionais. 
SALES LEADER (SL) 
LETTER OF INTENT (LOI) 
Nu Skin sobre a sua intenção de se tornar um Qualifying Sales Leader. Uma vez submetido e aceite 

“”Q1”” para o seu primeiro mês, etc.
QUALIFYING SALES LEADER (QSL) 

Consulta o Plano de Compensação da Nu Skin

SALES VOLUME — Sales Volume refere-se a um valor de pontos do sistema que utilizamos para 
comparar o valor dos produtos nas diferentes moedas e mercados. Cada produto tem um valor de 

GSV (Group Sales Volume) — O teu volume é gerado através de tu e de todos os teus clientes a 

estão incluidos no teu grupo. Todas as vendas do teu grupo contribuem para o Group’s Commis-
sionable Sales Value (GCSV).
CSV (COMMISSIONABLE SALES VALUE) — Commissionable Sales Value é o valor comissionável 
dos produtos comprados através da Nu Skin. CSV é o básico para calcular a compensação das 
vendas e é baseado no mercado onde o produto é vendido. 
RETAIL CUSTOMER

 RETAIL PROFIT
custos de envio, etc.) e o preço a que o produto é vendido.
TITLE
determinar o número de gerações pelo qual poderás receber o Leading Bonus. 
LEADERSHIP TEAM (LT)—Uma Leadership Team é uma G1 Sales Leader (Breakaway Executive) 
que já atingiu determinados volumes, chamados de Leadership Team Sales Volume milestones 
(10k, 20k, 30k, 40k) num mês do calendário .
 LEADERSHIP TEAM SALES VOLUME (LTSV)— Leadership Team Sales Volume é a soma de todas 
as Sales Volume de equipas com o título de Leadership Team’s Group, juntamente com os Sales 
Volume das equipas G1–G5.

documento

                — Um Qualifying Sales Leader é Brand Affiliate que submeteu 
o seu LOI (letter of intent) e começou a qualificação.
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