
Como Cadastrar  
seu Consumidor 



Nesta sessão você estará conhecendo como 

cadastrar seu consumidor. 
 

É a partir deste cadastro que suas comissões 

serão contabilizadas.  A partir deste 

cadastro, qualquer compra que seu consumidor 

efetuar através do Portal da Consultora, será 

registrada para você, esteja você presente ou 

não no momento da compra. 
 

É muito importante você cadastrar corretamente 

seus consumidores para garantir suas 

comissões. 

 



1. Acesse o site 

www.portaldaconsultora.com.br 

 

2. Clique na aba “ASSINE” 

 

3. Neste momento você estará sendo 

redirecionada ao Clube de Benefícios do 

Portal da Consultora. 

 

4. Clique em “ASSINE JÁ” 
 





5. Faça a assinatura que seu consumidor desejar. 

Na cesta básica oferecida não há nenhum custo.  



6. Se ele se interessar por qualquer uma das ofertas 

apresentadas, este é o momento de adquiri-la.   

 

Sugerimos que você incentive a aquisição de alguns 

produtos/serviços pois você estará sendo remunerada 

sobre o valor da cesta adquirida. 

 

Se optar por qualquer cesta de produtos que tenha 

valor, ele pagará mensalmente e diretamente ao Clube 

de Benefícios via cartão de crédito ou boleto bancário 

e você terá 10% de comissão todos os meses. 



Exemplo de cesta com 11 produtos/serviços ao custo de R$ 52,00/mês 
 

Escolhida uma cesta clique em “ASSINAR” 



7. Insira o CPF do seu Consumidor 

 



8. Continue preenchendo os dados solicitados 



9. No campo “ASSOCIADO POR” você colocará o Seu Código. 

Neste momento aparecerá ao lado o seu nome. Isto é uma 

confirmação que o consumidor estará ligado a você. 
 

No final não esqueça de aceitar os termos do cadastro.  



10. Após a assinatura no Clube de Benefícios do Portal 

da Consultora o seu consumidor receberá, no email 

cadastrado, o Login/senha e os primeiros passos para 

iniciar a utilização. 
 

11. Clique no botão “Shopping Portal da Consultora” 



12. Ele colocará o Login(CPF) e Senha recebido. 



13. Após efetuar o Login ele terá a sua disposição as 

Vantagens do Clube e as Oportunidades de Negócio. 



Agora seu consumidor 

esta pronto para iniciar 

suas compras. 



Agora é começar a INCENTIVAR seus consumidores(as) e 

oferecer os produtos e serviços e eles. 

 

 

BOAS VENDAS. 
 

Se tiver qualquer dúvida nos contate pelo email: 

 

contato@portaldaconsultora.com.br 

 

Veja agora a cartilha “Parceiros e Comissões” 

mailto:contato@portaldaconsultora.com.br

