
 

 

• NORMAS DE VENDAS 
 

• Amigo Consultor! Agradecemos a confiança depositada e desejamos boas vindas ao nosso time. 

• Antes de iniciar suas vendas, leia atentamente todas as condições descritas e em caso de duvidas 
estaremos a disposição para qualquer esclarecimento. 

 

• PROGRAMA DE DESCONTO 
 

• O Consultor Avatim terá um desconto de 30% (trinta por cento) nas suas compras. 

• Pedido abaixo de 500,00 o desconto será de 15%. 
 

• PEDIDOS 
 

• O Pedido Mínimo para o Consultor Avatim é de R$ 500,00. 
• No Primeiro Pedido o Consultor Avatim precisa adquirir a Pasta Portfólio de Fragrâncias, que custa R$ 

240,00, contendo as Amostras dos Aromas de Ambiente, perfumes e Cremes Hidratantes. 
• Devido ao elevado numero de cancelamento de pedidos que ocorrem nas primeiras compras o pedido 

inicial será cobrado da seguinte forma: 50% quando o Consultor fechar o pedido e 50% quando do o 
pedido for finalizado na Avatim, juntamente com o frete. 

 

• FORMAS DE PAGAMENTO  
 

• Cartão de crédito e débito com Link de pagamento, transferência bancária ou boleto a vista. 

• Pedido com valor até R$ 500,00 – Pagamento no cartão em parcela única. 

• Pedido com valor acima R$ 500,00 – Pagamento com cartão em 2 vezes. 

• Pedido com valor acima de R$ 1.500,00 - Pagamento com cartão em 3 vezes. 

• Boleto a vista – O pedido será despachado após a compensação do boleto. 

• O Consultor Avatim realiza o pagamento no momento da retirada do pedido ou antes do pedido ser 
despachado pela transportadora. 

 

• COMO FAZER PEDIDOS 
 

• O pedido deverá ser encaminhado através do PORTAL DE COMPRAS SENSATIO. 

• Se cadastre em nosso Site e solicite seu acesso.  
 

www.sensatioavatim.com 
 

• PREENCHIMENTO DO PEDIDO 
 

• O pedido é de responsabilidade do Consultor Avatim após cadastro na central de pedidos. 

• Recomendamos atenção especial uma vez que não trocamos nem aceitamos devolução, salvo se por 
erro da Sensatio Distribuidora ou o produto apresentar defeito de fabricação ou em conformidade com 
o que determina as Leis de Defesa do Consumidor. 

 
  

http://www.sensatioavatim.com/


 

 

• ENTREGA DO PEDIDO 
 

• O frete será de responsabilidade do Consultor Avatim.  

• Os pedidos serão entregues ao Consultor Avatim até 05 dias úteis após o recebimento do pedido caso 
não tenha o produto para pronta entrega. 

• Pedidos que forem despachados por transportadora terão os prazos estipulados por elas para entrega 
ao Consultor Avatim. 

 

• BONIFICAÇÕES 
 

• Bonificação 1 - O Consultor Avatim que faturar R$ 9.000,00, somados nos primeiros 90 dias de 

compras, terá a bonificação do valor pago no Portfólio de Fragrâncias, R$ 240,00, em desconto no 

próximo pedido faturado.   

• Bonificação 2 - O Consultor que faturar R$ 3.000,00, no mês, ganhará um kit de apoio completo 
contendo:  

❖ fita olfativa 
❖ Cartão de visita 
❖ Reposição dos provadores 
❖ TAG Avatim para presente 
❖ 10 Sacolas PP 
❖ 10 Sacolas P 
❖ 10 Sacolas M 
❖ 10 Sacolas G  

 

• Bonificação 3 - Pedidos acima de R$ 3.000,00 o frete será pago pela Sensatio Distribuidora. 
 

• OBSERVAÇÃO: Os valores citados nessa Norma se referem ao que é faturado para o Consultor 
Avatim. 

 

• FERRAMENTA DE TRABALHO 
 

• A ferramenta de trabalho do Consultor Avatim é o Portfólio de Fragrâncias e junto com ele segue o 
Material de apoio: as fitas olfativas e cartões de visita. 

• Importante manter seu material de apoio em perfeito estado de conservação, e impecavelmente 
organizado e completo. Lembre-se que ele é a porta de entrada para o seu salão de vendas. 

 

• A Sensatio Distribuidora Avatim agradece a confiança depositada nesta parceria que já começa 
trazendo 

 

• O BRILHO DO SUCE$$O... VOCÊ!!!!! 


