
 

 

Você quer aumentar a sua estrutura de indicações, mas não sabe como 

indicar novos amigos? 

Veja algumas dicas da equipe VANTUS:  

 

1) Faça uma lista de nomes: 

Você deve fazer uma lista com pelo menos 100 nomes 

Para iniciar você pode anotar os contatos do seu celular, sua agenda física, seus cartões de visita, seus 

contatos em redes sociais e assim por diante.  

Feita a lista, anote quem você acredita que se poderão se interessar apenas pelos descontos do Clube de 

Vantagens e quem poderão se interessar pelas bonificações ilimitadas, mensais e recorrentes.  

A partir de agora seu trabalho é entrar em contato um a um para apresentar o Vantus, os serviços oferecidos 

e o plano de bonificação.  

 

2) Convide sempre: 

Se a sua intenção é aumentar a sua estrutura de indicações e consequentemente aumentar a sua 

bonificação mensal, nunca deixe de convidar pessoas. 

Lembre-se que se você não o fizer, alguém o fará por você! 

Existem muitas novas possibilidades no nosso dia-a-dia. Festas, happy hour, eventos, transporte público, 

cada momento é uma oportunidade de convidar. 

 

3) Promova sempre o serviço VANTUS: 

Não há nada mais atrativo do que uma pessoa com brilho nos olhos por estar feliz com um produto ou 

serviço ao qual usa e está satisfeito.  

Quanto mais você utiliza os descontos do Clube de Vantagens, mais você conhecerá os estabelecimentos 

parceiros e assim terá mais chances de atrair seus amigos divulgando os descontos que mais o agradam. Ou 

seja, se você conhece alguém que costuma frequentar salões de beleza, poderá falar dos descontos em 

salões de beleza parceiros do VANTUS. Ou se conhece alguém que pretende ingressar em uma faculdade ou 

tem filhos que estudam em universidades, poderá informar o desconto que ele terá nas mensalidades ao se 

associar ao VANTUS.  

Além disso, quanto maior a sua estrutura, maior a sua bonificação mensal. Você se tornará um modelo de 

sucesso aos seus amigos. Ao perceberem sua ascensão, desejarão fazer parte do Clube de Vantagens que dá 

descontos reais + bonificações mensais e recorrentes.  

 



 

 

4) Redes Sociais: 

Faça da sua rede social uma ferramenta geradora de novos associados. 

Verifique as formas aprovadas de propaganda do nosso Clube de Vantagens e atraia mais associados para a 

sua rede.  

 

5) Acompanhamento: 

Faça um acompanhamento de seus novos cadastrados, para poder torna-los influenciadores como você. 

Identifique os objetivos de cada um para poder ajudar e orienta-los a traçar suas metas dentro de prazos e 

valores realistas. 

 

6) Reuniões e Treinamentos: 

Esteja sempre presente nas reuniões e treinamentos do Vantus, pois sempre há algo a ser aprendido todos 

os dias! 

 

7) Criando cópias: 

O poder da duplicação é algo fantástico!  

Então se você quer ter uma alavancagem muito rápida, crie copias exemplares de você, portanto seja o 

melhor influenciador possível para duplicar esse conceito em toda a sua rede.  

 

8) Cartão de visitas: 

Tenha sempre à mão o seu cartão de visita, pois nunca se sabe quando teremos uma oportunidade de 

entrega-lo a alguém. 

 

9) Boa leitura: 

Existe no mercado inúmeros livros sobre o tema que além de trazer conhecimento ajudam, e muito, a se 

organizar para iniciar a construção de uma rede de sucesso, saudável e principalmente duplicável. 

Um bom profissional que procura bons resultados também se abastece de conhecimento! 

 


