
Pirâmide

O esquema de pirâmide é ilegal e está
baseado principalmente no
recrutamento de outros integrantes,
com a falsa promessa de dinheiro
rápido e fácil. Na maioria das vezes, os
participantes, inclusive, são
estimulados a pagarem uma taxa
somente por ingressarem na rede, sem
que o valor seja revertido em
mercadorias ou materiais.
No esquema piramidal, os produtos e
serviços não têm valor comercial e,
muitas vezes, nem existem.
Normalmente, os participantes são
remunerados somente pela indicação
de outros indivíduos ao esquema, sem
precisar vender nada. Quem realmente
lucra neste sistema fraudulento, porém,
são apenas as primeiras pessoas que
entraram. (Fonte: abevd)

Marketing Multinível

Também conhecido como marketing
de rede. Trata-se de modelo
de negócio legal em que o
empreendedor obtém lucro
tanto com a revenda de produtos e
serviços como também com a
formação de sua própria equipe de
vendas, indicando outras pessoas
para a sua rede. Nesse caso, seu
faturamento será proporcional à
receita gerada pelas vendas dos
revendedores do seu time. Este
modelo aumenta a capilaridade dos
produtos e serviços oferecidos pelas
empresas e tem papel importante
no fomento de novos
empreendedores. (Fonte: abevd)

Geralmente, o revendedor precisa
adquirir um kit de adesão, e é
necessário manter a periodicidade de
venda/consumo de produtos para
manter sua bonificação.

Bonificação Vantus
em modelo multinível

É um programa totalmente legal que 
visa a difusão do Clube de Vantagens 
e oferece uma bonificação fixa e 
recorrente pelas indicações de 
novos associados até o 8º nível de 
indicações, como forma de 
gratificação.
Não exige kit de adesão nem compra 
mínima mensal.
O Associado não se torna
representante ou revendedor.
A mensalidade pode ser isenta,
quando o associado alcançar pontos
suficientes para deduzi-la, sem a
necessidade de cobrança recorrente
em cartão de crédito ou boleto
bancário.
Os pontos não expiram, e podem ser
resgatados de diversas formas, seja
através da utilização no próprio
Clube de Vantagens ou através de
cartão pré-pago recarregável.



Marketing Multinível Bonificação VANTUS

É um negócio legal Sim Sim

Tem treinamentos Sim Sim

Premiações Sim Sim

Incentiva a indicação de outras pessoas Sim Sim

Obrigatoriedade de indicação Não Não

Kit de adesão Sim Não

Possui diferentes planos para ingressar Sim Não

1 ponto = 1 real Não Sim

A pontuação expira Sim Não

Livre escolha de compra de produtos e serviços de qualquer 
marca.

Não Sim

Exige que você venda produtos Sim Não

Exige compra ou consumo mensal Sim Não


