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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 
A!liates 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.

O que é OTG?

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,  
ao contrário dos 
negócios 
tradicionais, com 
a OTG nunca 
estarás sozinho/a!

Bem vindo ao teu novo negócio!



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 negócio 

» 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 
patrocinados por 
Brand Affiliates
» Desenvolve material 
para o negócio
» Código de conduta 
(ver a última página 
deste folheto)

A relação entre a 
Nu Skin e a OTG
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O meu Sponsor

As minhas informações

MINHAS INFORMAÇÕES FSB  05

Nome Telemóvel

FB/Messenger Instagram

Informação Pessoal

O meu ID Nu Skin

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.

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)

Other websites:
business.otg.global
looks.otg.global
social.otg.global
health.otg.global 

Nu Skin Enterprises

Recursos

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

Serviço de Atendimento ao Cliente 
Nu Skin

 
(para encomendas, ADR's, 
informações e questões)

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



A tua primeira encomenda
A tua primeira encomenda é bastante 
importante. Não só vais experimentar 
uma vasta gama de produtos de alta 
qualidade, como esta tua primeira 
encomenda fará parte da tua história 
sobre como começaste o teu negócio.

Lembra-te que isto é um negócio de 
duplicação, como tal, deves estar 
disposto/a a aprender, e pensa nesta 
tua encomenda como o primeiro passo 
para construires o teu negócio.

Para assegurares um bom começo de 
negócio, o melhor é conheceres e 
experimentares o produto em primeira 
mão. O teu sponsor vai ajudar-te a 
encontrar os melhores produtos para ti 
e para as tuas necessidades.

A Nu Skin criou Kits de construção de 
negócio sendo packs opcionais pré-se-
lecionados para quem deseja iniciar o 
seu negócio.

O processo de registo 

Online

Vai a
www.nuskin.com - 
e seleciona o país: 
Portugal (ou 
outro). Clica em 
"OPORTUNIDADE" 
e "Join Our  
Team”.

Seleciona 
"Inscreva-se como 
Brand Affiliate". 
Vais precisar do 
ID do teu sponsor 
para conseguires 
completar o teu 
registo. Anota o 
teu ID quando 
finalizares o 
registo.
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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.nus-
kin.com"



Regista-te como Brand Affiliate e faz a 
tua primeira encomenda.
  
Regista-te como Brand Affiliate e faz 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 
Workflow e trabalha este folheto com 
a ajuda do teu sponsor.    

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

Verifica o calendário de reuniões em 
www.otg.global para saberes sobre os 
próximos encontros/eventos na tua 

Checklist para começar

FSB  07CHECKLIST

Ter uma checklist é importantíssimo para o teu 
sucesso.

área. (BB, FST, Expand, Demonstrações de 
Produto).          

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

Tentamos usar os produtos da Nu Skin 
para conhecer os produtos e aconselhar 
melhor  os nossos clientes. Isso significa 
que usamos produtos Nu Skin tanto quanto 
possível. Somos leais "produtos dos 
produtos". Damos o exemplo e fazemos 
crescer o nosso negócio usando os 
produtos da Nu Skin em nossa casa.

Configura a tua encomenda mensal ADR.       

FCP - Fala Com Pessoas!

TOMA AÇÃO

AGORA!



Há varias formas para entrares no negócio. 
Independentemente da forma que funcione 
melhor para ti, os princípios são os mesmos. 

Formas de começar

SUCCESS
TRIP

REDE SOCIAL
Partilha a tua experiência

com produtos on-line

GRANDE NEGÓCIO
(BIG BUSINESS)

Apresentação de Negócio 
Imagem da grande

PHARMANEX/
SCANNER
Scanning sessions

PRODUTOS
Demonstrações de Produtos
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Sistema de
Trabalho 

Sistema

Objetivos

Contactos

Convidar

Apresentar

Follow-Up 

Como Começar

Trabalho de Equipa

1

2

3

4

5

6

7

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

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

Convidar é como um trailer de um 
filme - cria curiosidade!

Elabora a tua lista de contactos.

These are the stepping stones to your success and each one focuses on driving your business forward.

7
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A grande parte das pessoas estabelece objectivos para si próprio, mas apenas os bem sucedidos é que 
lutam para os alcançar. Saberes os teus objectivos é o que diferencia um negócio em dificuldades de um 
negócio próspero. Vamos ensinar-te a estabeleceres os teus objectivos e a pô-los em prática. 

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 ganhar dinheiro fácil - é um programa de trabalho em que podes 
contruir o teu rendimento a longo prazo, vendendo produtos de excelência.

Um rendimen-
to extra 
(venda a 
retalho)

Rendimento 
Alavancado 
(construção 
de rede)

Porquê a Nu Skin? Qual é a tua motivação? O que queres?

QUAIS OS TEUS OBJECTIVOS FINANCEIROS?

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

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

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

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

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

Quanto QUERO gerar com o meu negócio Nu Skin mensalmente?

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

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

Etapas importantes

AJUDANDO OUTROS A TORNAREM-SE
BRAND REPRESENTATIVE

COMEÇAR A CONSTRUIR UMA EQUIPA  
 Retalho: até 38% de margem de lucro

Bónus de retalho e partilha

PARTILHA CONSTRÓI LIDERA
Brand Affiliate Brand Representative Brand Partner/Director

Pagamento
Mensal

Pagamento
Semanal

Calculado
Diariamente

Brand 
Partner

Senior
Brand
Partner

Executive
Brand
Partner

Brand 
Director

Senior
Brand

Director

Executive
Brand 
Director

Presidential
Director

COMO QUALIFICAR-SE COMO 
BRAND REPRESENTATIVE

BRAND REP. = A TUA UNIDADE DE NEGÓCIO
Pago semanalmente em blocos completos

1 bloco = 500 pontos de volume de vendas

OBTEM UM TOTAL DE 6000 GSV NUMA SEMANA
ATÉ 6 MESES MÍNIMO DE 2 BLOCOS

DE CONSTRUÇÃO POR MÊS

8 BLOCOS DE 
CONSTRUÇÃO

4 BLOCOS DE 
PARTILHA Nível 1

TOTAL
12 BLOCOS

% PAGA EM BLOCOS DE CONSTRUÇÃO

4 BLOCOS/m para
manter o título

6 BLOCOS/m para
maximizar o plano

Linhas

GEN 1

GEN 2

GEN 3

GEN 4

GEN 5

GEN 6

1 2-3 4 4 5 6 6

10K 10K+
20K

5% 5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

AFF. AFF.AFF.

AFF.
r

r

r

r

1º
 -

 2
º 

bl
oc

o

3º
 b

lo
co

4º
 b

lo
co

5º
 b

lo
co

6º
 b

lo
co

7º
 b

lo
co

8º
 -

 15
º 

bl
oc

o 16
º 
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oc

o

REP.r
r

AFF. AFF.
AFF.

*retail
 customer

10K+
20K+
30k

10K+20K+
30K+40KEQUIPAS DE

LIDERANÇA

Os Bónus de Construção são pagos no 
volume comissionável de blocos de 

construção concluídos.

As percentagens de bónus de construção 
aplicam-se apenas a um único bloco de 

construção concluído.
Eles não são aplicados a Blocos de 

Construção previamente concluídos.

15% 25%20% 30% 35% 40%

1º - 2º bloco

3º bloco 4º bloco 5º bloco 6º bloco 7º bloco

8º - 15º bloco

16º bloco
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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.

Comissões de Brand Representatives em EMEA 2017 (valores em $USD)

ONDE TE VÊS?
DECIDE QUAL É O NÍVEL DE BRAND REPRESENTATIVE (PIN) QUE SERÁS EM:

Criar um Plano de Ação

Por exemplo:       
- Quantos novos 
nomes tenho na 
minha lista?       
- Quantas 
apresentações de 
negócio?       
- Quantas 
demonstrações de 
produto?

A tabela inclui apenas  Brand Affiliates (BA) que se qualificam para receber comissões. BA que só compram 
produtos para uso pessoal não se qualificam para receber comissões e, portanto, não estão incluídos na 
tabela
Atenção que estes números não representam o lucro de um BA, pois não consideram despesas incorridas por 
um BA na promoção do seu negócio e não incluem receita de margem de retalho. As comissões médias 
anuais de BA estabelecidas nesta coluna são simplesmente as comissões mensais médias multiplicadas por 
12. Para obter mais informações, aceda a nuskin.com
Para mais informações
https://www.nuskin.com/content/dam/office/EMEA_new/shared/en/business_material/2017-EMEA-Distribut
or-Compensation-Summary.pdf.

$ 47,820 $ 288,060$ 8,088$ 4,896 $ 13,872 $24,996 $ 100,524

$3,985 $8,377$ 2,083$ 1,156$ 674$ 408 $24,005
REP BRAND PARTNERS BRAND DIRECTORS

Brand
 Affiliate

Qualifying
Brand Rep.

Provisional 
Brand Rep.

Brand 
Represen-

tative

Brand
Partner

Executive
Brand

Partner

 Senior 
Brand

Partner

Brand
Director

Senior 
Brand 

Director

Executive
Brand

Director

Rendimentos 
médios mensais 

de comissões 
para cada nível

% de 
Rendimentos 

de Brand 
Affiliates 

% de 
Rendimentos 

de Brand 
Representativ
es e superior

$35

$420

4,41%

n/a

$90

$1.080

1,74%

n/a

$62

$744

0,30%

n/a

2,37%

54,73%

0,87%

20,04%

0,61%

14,07%

0,26%

5,97%

0,10%

2,31%

0,08%

1,90%

0,04%

1,00%

Comissões 
Anuais

120 dias 1 ano 2 anos 5 anos
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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 6 blocos desde o seu primeiro 
mês como Brand Representatives, vai ajudar-vos a estabelecer 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 organização. Podes dividi-las em metas semanais ou diárias.

O caminho para o sucesso

Atingir o nível de Executive Brand Partner 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 novo Success Planner. 

Como Executive 
Brand Partner 
podes conquistar 
as Viagens de 
Sucesso da
Nu Skin!*

*Para mais 
informações, consulta 
os Termos e Condições 
da Viagem de Sucesso

Para qualificares-te como Brand Representative, tudo o que tens de fazer é assegurar-te de que 
completas 12 Building Blocks (4 devem ser de Sharing Blocks) dentro de 6 meses de calendário 
consecutivos.

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. 

O teu caminho para o sucesso começa ao 
tornares-te Brand Representative 
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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.

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 poderá beneficiar com este 
negócio e/ou produtos. Poderás encontrar pessoas que gostam de cuidar de 
si e da sua aparência, pessoas que estão preocupadas com o seu envelheci-
mento ou problemas específicos 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 para uma açaõ séria. Dentro do teu círculo de 
influência, podem existir multiplas formas (quer sejam financeiras ou 
pessoais) da Nu Skin interferir positivamente na vida dessas pessoas.

FSB 14 2. FAZER A TUA LISTA DE CONTACTOS (FNAC)

Contacta com as pessoas mais dinâmicas da tua rede
É ALTURA DE COMEÇAR (FNAC)
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WSGMEMW

NEGÓCIO
COMUNIDADE

AMIGOS

FAMÍLIA
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AMIGOSFAMÍLIA

COMUNIDADENEGÓCIO
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Faz uma lista dos contactos mais influentes nas 
tuas quatro redes

Elabora uma lista de todas as pessoas na tua rede e pré seleciona pessoas para o negócio e/ou produto
Identifica: Quem é ele/ela? Porquê que pensaste nele/nela? O quê que ele/ela disse?



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 efeito de um trailer de um filme que cria vontade de o ver completo. 

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 ? 

Aqui ficam algumas dicas: 
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. 
Compromisso - Confirma a tua próxima reunião  
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 
informações 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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Tu vais atrair 
pessoas que se 
vão identificar 
contigo e da 
forma com que 
trabalhas: 
pessoas que 
partilham a tua 
filosofia vão ser 
atraídas pelo teu 
estilo de vida, e 
basicamente, por 
aquilo que TU ÉS!

"Marketing de Atração é o uso de técnicas de marketing específicas desenvolvidas 
para mostrar ao cliente o que estás a fazer e como um serviço ou produto os pode 
beneficiar ainda mesmo antes de ele o comprar." - Facebook

Marketing de Atração é atraires prospectos para ti em vez de seres tu a ires à procura 
deles.

É importante reflectires sobre Marketing de Atração, pois não é automático. 
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 verdadei-
ro produto és tu.

Para teres pessoas a "comprar-te" , primeiro têm de conhecer-te, apreciar-te e confiar 
em ti. Começa por criar uma audiência, adicionando pessoas que partilham os 
mesmos interesses que tu (não apenas os teus amigos e Brand Affiliates Nu Skin).

Tens de ter uma estratégia e manteres-te fiel a ela quando comunicas conteúdo 
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).

Para aprender sobre como te preparares e desenvolveres o teu perfil, de forma a 
utilizares as redes sociais para desenvolveres o teu negócio, visita www.so-
cial.otg.global (password: mês corrente) 

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 parte 
completamente natural do negócio e não deves levar como uma ofensa 
pessoal.
A melhor forma de responderes a questões que vão surgindo durante o 
convite é tão simples como "Ótima questão, é por isso que adoraria estar/-
falar contigo online, quando ambos tivermos um tempo, e assim apresen-
to-te o projecto / demonstro-te o produto " mostro-te mais..." Desta forma 
podes tornar alguém céptico em alguém curioso que quer marcar um 
compromisso 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 
sabes a resposta mas que vais descobrir. Fala com o teu sponsor/ upline/ 
empresa e retorna o contacto com o prospecto com a resposta à sua 
questão.

AS 4 OBJEÇÕES MAIS COMUNS:

Para questões específicas sobre objeções, aprende com os teus sponsors e aproveita os vários trainings.

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 interes-
sado/a?"
Alavanca
Sistema

Part-time
Equipa

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:

Prémios
Forbes

NYSE
35 anos

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: PERFEITO!!!

A maioria dos nossos líderes bem 
sucedidos não tinha qualquer experiên-
cia em vendas.
Temos um sistema de trabalho testado 
que funciona
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Apresentar o negócio aos teus contactos deve ser feito de forma 

bastante simples. Usamos as apresentações standard e autoriza-

das que podes fazer download em www.otg.global

"O DINHEIRO ESTÁ NO FOLLOW-UP"

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 
clarifiquem.
NOTA! Marca sempre uma reunião 
seguinte de follow-up entre as 
próximas 48h depois da tua 
apresentação/demo - se possível 
com o teu sponsor.

4. A arte de Apresentar
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Conhece o teu upline. Está aqui para te ajudar.

"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 paciente. 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 follow-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 Brand 
Affiliate 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

5. Follow-up

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

Nome

SPONSOR

Telemóvel Email

INFORMAÇÃO DE CONTACTO DO BRAND REPRESENTATIVE NA TUA LINHA ASCENDENTE

Nome

SPONSOR

Telemóvel Email

UPLINE EXECUTIVO BRAND PARTNER

Nome

SPONSOR

Telemóvel Email

UPLINE EXECUTIVO BRAND DIRECTOR
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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.
8. Convida o teu novo parceiro a assistir ao training "BB II - Como Começar", online ou 
offline.

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 Brand Affiliates ao longo do seu 
percurso. Isto envolve estabelecer objectivos e follows-ups às ações que já foram 
realizadas.

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

Assim todos 
prosperamos com 
a Nu Skin!

7. Trabalho de Equipa

6. Como Começar
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Estes são os 
hábitos 
ESSENCIAIS de 
um líder. Tu és um 
VERDADEIRO 
líder?

7 HÁBITOS ESSENCIAIS para o Sucesso
1. Sê um utilizador a 100%!
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 6 blocos ou mais ao dia 14 de cada mês!
5. Lê/ouve diariamente livros/aúdios recomendados pela OTG! 
6. Sempre que possível participa em todos os eventos OTG e Nu Skin      
    recomendados pelo teu upline!
7. Sê um jogador de equipa:

• Duplicação 
• Edificação 
• 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, de Chris Taylor
• Think and Grow Rich, de Napoleon Hill
• The Greatest Salesman in the World, de Og Mandino
• Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki
• 7 Habits of Highly Effective People, de Stephen Covey
• Aspire, de Kevin Hall
• Awaken the Giant Within, de Anthony Robbins
• The Slight Edge, de Jeff Olson
• As a Man Thinketh, de James Allen
• Peaks and Valleys, de Spencer Johnson
• It’s Not About the Money, de Bob Proctor
• The Leader Who Had No Title, de Robin Sharma
• Think Rich to Get Rich, de T. Harv Eker
• How to Win Friends and Influence People in the Digital Age, de Dale Carnegie
• The Monk Who Sold His Ferrari, de Robin Sharma
• Magnetic: The Art of Attracting Business, de Joe Calloway
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Sê o Produto do Produto

Consegue, pelo menos, 2 blocos por semana

Sê o Produto do Produto
15 apresentações por mês
ADR 200 SV

Alimente a sua mente
Manter-se ligado(a) / assistir às reuniões OTG



1. Desenvolvo o meu negócio 
alinhado com a visão e missão da 
OTG.   

2. Trato sempre todos os membros e 
os seus contactos com respeito.    

3. Darei o exemplo sendo um 
utilizador a 100% do produto e terei 
sempre produtos Nu Skin em minha 
casa.

4. Mantenho uma atitude positiva e 
encorajadora que reflecte o espírito 
OTG. Mostro respeito pelos 
restantes membros evitando usar 
palavras e ações negativas.  

5. Edifico sponsors e líderes de 
outros distribuidores e grupos. 
Incentivamos os colegas a trabalhar 
focando no seu crescimento e êxito 
com os seus líderes. Actuo de forma 
responsável. Ensino e lidero pelo 
exemplo. Apoio e encorajo todos os 
distribuidores que demostrem 
compromisso com o negócio.    

6. Continuo a aprender e a desen-
volver o meu negócio baseando-me 
nas guidelines apresentadas no 
material OTG, que se encontra 
disponível em www.otg.global. Para 
efeitos de duplicação, apenas utilizo 
o material standard da OTG.   

7. Nunca venderei produtos Nu Skin 
no Ebay, Amazon, sites pessoais 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 comportamento 
aceitável em nenhuma circunstância.

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 esse 
negócio ou produto. Afirmo que não 
vou ter ganhos pessoais com 
qualquer training, cursos online ou 
offline, CDS, vídeos, livros, etc.  

Nota: Informamos que este 
regulamento (ponto 9) NÃO está nas 
Políticas e Procedimentos da Nu Skin.
10. Concordo que conflitos ou 
complicações 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 
profissional.   

12. Esforço-me para comparecer em 
todos os eventos recomendados OTG 
Sistema 7, incluindo Businessa 
Briefings, Workshops Sistema 7 , 
Regionais , Sucess Summits/ Success 
Olympics e eventos Nu Skin.  

Por este meio confirmo que recebi o 
OTG CÓDIGO DE CONDUTA , que li, 
compreendi e vou aplicar. Nunca me 
vou referir ao OTG CÓDIGO DE 
CONDUTA com questões.

Data

Assinatura

Este Código de 
Conduta foi 
produzido de 
forma 
independente pela 
OTG e só afiliados 
que se juntam à 
OTG o seguem.
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BRAND AFFILIATE- Qualquer pessoa autorizada a vender Produtos da Nu Skin de acordo com um Contrato de 
Brand Affiliate (BAA). Todas as compras de Produtos são opcionais.

BRAND REPRESENTATIVE (BR) - Pessoa que concluiu a Qualificação. É também um termo genérico para 
designar todos os Brand Representatives e outros títulos superiores. Para manter o estatuto de Brand 
Representative deve completar pelo menos 4 Building Blocks em cada mês (ou usar Flex Blocks para substituir 
Building Blocks em falta). Se não conseguir manter o estatuto de Brand Representative, os Brand Representa-
tives da sua Equipa serão transferidos para a Equipa do seu Brand Representative direto. Disporá da opção 
Reiniciar durante um período limitado e, se tiver sucesso, poderá reaver os Brand Representatives que tinha na 
sua Equipa, bem como Flex Blocks que tenha conseguido anteriormente. Consulte Detalhes Adicionais – 
Reiniciar ou contacte o seu account manager para mais informação.

CARTA DE INTENÇÃO (LOI) - Um documento ou comunicação online que um Brand Affiliate assina para 
notificar a Nu Skin da sua intenção de iniciar a Qualificação e tornar-se um Qualifying Brand Representative. 
Depois de apresentado e aceite pela Nu Skin, um Brand Affiliate é denominado “QBR1” no seu primeiro mês de 
Qualificação, “QBR2” no seu segundo mês, etc. Se um Brand Affiliate tiver sido Qualifying Brand Representative 
no passado e desejar voltar à Qualificação novamente, esse Brand Affiliate deve apresentar uma nova Carta 
de Intenção.

QUALIFYING BRAND REPRESENTATIVE (QBR) - Um Brand Affiliate que apresentou a sua Carta de Intenção e 
iniciou, mas ainda não terminou, a Qualificação. Consulte Construir - Qualificação para mais detalhes.

VOLUME DE VENDAS - O Volume de Vendas é um sistema de pontos usado para comparar o valor relativo dos 
Produtos nas diversas moedas e mercados. Cada Produto recebe uma quantidade específica de pontos de 
Volume de Vendas. Sharing Blocks, Building Blocks, e Volume de Vendas da Equipa de Liderança estão 
compreendidos no Volume de Vendas. Volume de Vendas é diferente de Valor de Vendas Comissionáveis.

BUILDING BLOCK- Uma medida de Volume de Vendas. Um Building Block só é considerado concluído quando 
atinge 500 pontos de volume de vendas. Um Building Block com menos de 500 pontos de Volume de Vendas 
é denominado incompleto.

CLIENTE - Qualquer pessoa que não é Brand Affiliate ou Membro e que compra Produtos de um Brand Affiliate 
ou diretamente à Nu Skin.

Lucro de Retalho - O lucro de retalho é a diferença entre seus custos totais (que incluem o Preço do Membro, 
o custo do transporte, etc.) e o preço pelo que vendes um produto.

TÍTULO—Refere-se a Membros, Brand Affiliates, Qualifying Brand Representatives, e Brand Representative. Os 
títulos de Brand Representative são determinados pelo número de Brand Representatives G1 e Leadership 
Teams e são usados para determinar o número de Gerações sobre as quais poderá receber um Leading 
Bonus. Consulte gráfico Liderar - Títulos e Leading Bonus para os requisitos específicos de cada Título.

EQUIPA DE LIDERANÇA (LT) - Estes são os Brand Representatives G1 que alcançaram certos marcos do 
Volume de Vendas Equipa de Liderança (LTSV) num mês (10k, 20k, 30k, 40k).

VOLUME DE VENDAS DE EQUIPA DE LIDERANÇA (LTSV) - A LTSV de um Brand Representative G1 é a soma de 
todos os Volumes de Vendas G1–G6 desse Brand Representative G1.

Apêndice
Glossário Plano de Compensação

FSB 24 APÊNDICE



Notas

FSB  25NOTAS



Notas



FS
B

www.otg.global
Este material foi produzido por um equipa de Brand Affiliates independentes. 

Código de registo único: 19-04-PT004LE13


