
SOBRE O  
Clube de Benefícios 

PORTAL DA CONSULTORA 



Você já começa ganhando!!!! 
 

Ao se cadastrar no Portal da Consultora, 

automaticamente você já fará parte do Clube de 

Benefícios. 
 

São inúmeras as vantagens, benefícios e descontos 

que poderá ter. 
 

Além de poder adquirir produtos e serviços de seu 

interesse e em condições super especiais de 

preços, utilizando o Clube e todos os descontos 

que ele lhe proporciona, você economizará muito 

durante o mês. 
 

Conheça algumas das Vantagens: 



Descontos Medicamentos: 

• Descontos de até 60% na aquisição de 

medicamentos, reconhecidos pela ANVISA – 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nas 

farmácias e/ou drogarias da Rede Credenciada. 

• Atualmente, existem mais de 23.000 farmácias 

e/ou drogarias credenciadas em todo o Brasil e 

mais de 2.500 medicamentos com descontos. 



Consultas e exames com valores especiais: 

• Rede de clínicas e profissionais de saúde que 

atendem diversas especialidades, além de 

tratamentos, exames e procedimentos 

ambulatoriais, entre outros com preços 

especiais. 

• Não possui carências, limitação de idade e 

doenças preexistentes. 

• Existe ainda a possibilidade de parcelamento em 

até 12 vezes no cartão.  

• Você só paga quando usa. 

• Mais de 1.000 pontos de atendimentos e mais de 

3.500 serviços à disposição. 



Ofertas On Line: 

• Portal de Compras na Internet, que habilita o 

associado a ter descontos diferenciados na 

aquisição de produtos e/ou serviços nos maiores 

lojistas do comércio eletrônico.  

• São mercadorias classificadas em TOP-Ofertas e 

Cupons com descontos e promoções arrasadoras. 

• Além dessas vantagens reais, todo R$ gasto vira 

pontuação no Programa de Fidelidade do Clube. 



Descontos em Rede Credenciada: 

• Descontos reais nas maiores lojas de vários 

segmentos. 



Programa de Fidelidade: 

• Com o Programa de Fidelidade acumule pontos pelo 

pagamento mensal das cestas de produtos e 

serviços (quando houver), bem como pelas compras 

com descontos na internet efetuadas na área 

Ofertas On Line do Clube de Benefícios. 

• Cada R$ (real) gasto corresponde a 1 (um) ponto 

no Programa de Fidelidade. 

• Seus pontos poderão ser utilizados no pagamento 

da mensalidade da sua cesta de produtos e 

serviços e na troca por produtos em nossa rede 

credenciada. 



Utilizando o Clube você poderá economizar  

DE VERDADE! 

Gasto médio Desconto Valor 

Segmento mensal médio economizado 

Medicamentos R$ 100,00 45% R$ 45,00 

Cinema R$ 50,00 40% R$ 20,00 

Educação R$ 800,00 20% R$ 160,00 

Bem estar/Beleza R$ 250,00 15% R$ 37,50 

Academia R$ 80,00 20% R$ 16,00 

Compra na Internet R$ 250,00 15% R$ 37,50 

R$ 316,00 



O CLUBE DE BENEFÍCIOS também estará disponível 

para TODOS os consumidores que você cadastrar, 

mesmo sendo uma assinatura gratuita. 

 

Se no momento da assinatura de seu consumidor, ele 

optar por algum dos serviços extras oferecidos, 

você estará sendo remunerada em 10% (DEZ POR 

CENTO), TODOS OS MESES, sobre o valor da cesta 

adquirida e paga. 

 

Agora é começar a cadastra-los!! 

 



BONS NEGÓCIOS 


