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Os 10 melhores Líderes Empreendedores em Vendas absolutas 
do Brasil, desde que cumpram os seguintes critérios mínimos:

Ter um crescimento de no mínimo 5% em comparação ao 
mesmo período do ano anterior (semanas 21 a 52.2020)  
Ter 50 Indicações Produtivas de grupo no período

10 PRINCESAS / PRINCIPES

Os Líderes serão reconhecidos com:

O melhor Lider em vendas do Brasil considerando os critérios 
acima será reconhecido com: 

RAINHA / REI

RECONHECIMENTO NACIONAL

LÍDERES

1 FAIXA 1 TIARA 1 JÓIA 1 CERTIFICADO

1 FAIXA 1 COROA 1 JÓIA 1 CETRO

1 MANTO 1 CERTIFICADO

45.000 PONTOS
PARA TROCAR

POR PRODUTOS
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RECONHECIMENTO NACIONAL
EMPRESÁRIOS

Os 10 melhores Empresários em Vendas absolutas do Brasil, 
desde que cumpram os seguintes critérios mínimos:

Ter um crescimento de no mínimo 5% em comparação ao 
mesmo período do ano anterior (semanas 21 a 52.2020)  
Ter 320 Indicações Produtivas de distrito no período

10 DUQUESAS / DUQUÊS

Os Empresários serão reconhecidos com:

O melhor Empresário em Vendas do Brasil considerando os 
critérios acima será reconhecido com:

IMPERATRIZ / IMPERADOR

1 TIARA 1 JÓIA 1 CERTIFICADO1 FAIXA

1 FAIXA 1 COROA 1 JÓIA 1 CETRO

1 MANTO 1 CERTIFICADO

50.000 PONTOS
PARA TROCAR

POR PRODUTOS



REGULAMENTO
Incentivo válido para todos os Líderes e Empresários do Brasil durante o período das 
semanas 21 a 52.2021;
Participantes não podem estar em débito
Empresários Trainee concorrem como Empresário;
Confira a regra de indicação produtiva na revista VP;
Vendas precisam ser pagas até o último período de qualificação;
Vendas do Grupo ou Distrito filhote, se nomeados dentro do período de qualificação do 
incentivo, contarão para o grupo/distrito mãe durante todo o período de qualificação*;
As nomeadas fora do período de qualificação terão somente suas vendas contadas 
para o grupo mãe dentro do período das 13 semanas, conforme tabela Vanguard;
Pontos estarão validos após a liberação na plataforma e ficarão disponíveis por 90 dias;

NOVIDADE!

Melhor Líder em 
recrutamento no período.
- Desde que tenha no 
minimo 30 recrutas de grupo.

BROWNIE WISE

O melhor Líder em vendas de  cada 
Distribuição:
- Desde que tenha um crescimento de 
5% comparado com o mesmo período 
do ano anterior (semanas 21 a 52.2020)
- Desde que tenha 50 indicações 
produtivas de grupo no período.

RAINHA / REI

Será reconhecido com:

Será reconhecido com:

Veja como conquistar esses títulos:

UM TROFÉU EXCLUSIVO!

UM TROFÉU EXCLUSIVO!

Em 2021 reconheceremos os melhores Líderes 
Empreendedores de cada Distribuição.

*Não contarão para o programa Vanguard, apenas para o incentivo.


