
 
 

Regulamento 
Campanha ClinicMais na Ilha da Magia 

 
 

1. Objetivo 
Para  nossa nova identidade, a ClinicMais quer levar você a Florianópolis/SC. Na 
ilha da magia, praia do Santinho, condomínio  Costão das Gaivotas,  um 
empreendimento Costão do Santinho. Você irá curtir junto com sua família ( 7 
lugares) momentos inesquecíveis com as pessoas que mais você ama.  

a. O foco será destinado ao aumento no volume de vendas totais em produtos 
determinados na tabela em anexo.  

b. A campanha será controlada pelo sistema FOCO ( ERP Hilê ) e só serão 
válidos produtos faturados no período da campanha. 

c. Também será feito uma campanha de comissionamento especial para os 
vendedores ( de cada loja ) que será opcional da loja. 

 
2. Participantes  

a. A campanha está separada em 4 faixas. 
b. Faixa 1 - Lojistas 

i.  Destinada aos lojistas com premiações no artigo 5 
c. Faixa 2 - Vendedores de cada loja 

i. Tabela de comissionamento diferenciada descrita no artigo 5 
d. Faixa 3 - Representantes da ClinicMais 

i. Premiação descrita no artigo 5 
e. Faixa 4 - Vendedoras - Time ClinicMais 

i. Premiação descrita no artigo 5 
3. Período 

i. Validação do volume de vendas para a viagem 
1. Será de 01/10 a 14/12 de 2018. 
2. Só serão validados, produtos que forem faturados  ( emissão 

da NF ) no período. 
ii. Validação de comissionamento ( vendedores por loja ) Faixa 2 

1. Será de 01/10 a 14/12 de 2018. 
2. Serão validadas estas vendas conforme informação vinda de 

cada loja, com os vendedores cadastrados no site (link de 
acesso no artigo 6). 

3. O desconto será efetuado no ato da compra dos produtos em 
NF. 



4. Produtos 
Os produtos serão descritos em uma tabela em anexo. Para cada um deles iremos 
ter um valor de comissionamento. 

a. IMPORTANTE: para validação da premiação estipulada no artigo 5, é 
necessário que a loja adquira, no mínimo, itens da tabela abaixo:  

i. 1 unidade do solúvel; 
ii. 3 unidades de cápsula oleosa; 
iii. 3 unidades de cápsula dura; 
iv. 1 unidade de proteínas; 
v. 1 unidade da linha clínica; 
vi. 1 unidade da linha colágeno.  

b. A variedade do MIX de produtos pode ser adquirida durante todo período da 
campanha, e não somente em um única compra. 

 
5. Premiação 

a. Lojistas 
A premiação seguirá a sequência abaixo: 
1ª) 7 dias no Costão das Gaivotas + 1000 reais - maior volume de vendas. 
2ª) 7 dias no Costão das Gaivotas + 1000 reais- maior aumento 
porcentagem de compras. 
3ª) 7 dias no Costão das Gaivotas + 500 reais - 2 maior volume de vendas. 
4ª) 7 dias no Costão das Gaivotas + 500 reais - 2 maior aumento 
porcentagem de vendas. 
5ª) 7 dias no Costão das Gaivotas + 500 reais - 3 maior aumento 
porcentagem de vendas. 
6ª) 7 dias no Costão das Gaivotas + 500 reais - 3 maior aumento 
porcentagem de vendas. 
 

b. Representantes 
A premiação seguirá a sequência abaixo: 
1ª) 7 dias no Costão do Santinho  - maior volume de vendas. 
 

c. Vendas Internas (Vendedoras - Time ClinicMais) 
A premiação seguirá a sequência abaixo: 
1ª) 7 dias no Costão do Santinho  - maior volume de vendas em 
percentual. 
 

6. Validação 
a. Campanha ClinicMais na Ilha da Magia 

i. A loja participante deverá efetuar o cadastro no website abaixo: 
1. https://www.clinicmais.com.br/ganhe-mais-com-clinicmais 

ii. A loja deverá obrigatoriamente cadastrar seus vendedores. 
iii. Para loja participar deverá ter uma compra mínima do mix estipulado 

no artigo 4. 
iv. Não será aceita a devolução de produtos comprados no período. 

1. Premiação de maior volume 
a. Serão 2 prêmios conforme artigo 5, sendo validados 

maior volume de vendas no período de 01/10 a 14/12. 
2. Premiação aumento de porcentagem compras 

https://www.clinicmais.com.br/ganhe-mais-com-clinicmais


a. Serão 2 prêmios e seguem as regras abaixo: 
b. Clientes com compras abaixo de R$ 1500,00 / mês não 

participarão da campanha. 
i. Clientes com compras acima ou igual a 

R$ 1500,00/mês, a partir deste valor será 
contado o aumento em porcentagem de 
vendas. 

c. O período irá de 01/10 a 14/12 faturados ( emissão 
NF). 

 
b. Campanha Comissionamento vendedores (de cada loja) 

i. Os vendedores receberão comissionamento conforme quantidade de 
vendas dos produtos descritos na tabela em anexo. 

ii. Este pagamento será efetuado na compra do produto feita pelo lojista 
perante a Hilê (ClinicMais/Chamais) em forma de desconto dos 
produtos. 

iii. A ClinicMais irá informar, mensalmente, os vendedores que tiverem 
bônus a retirar. 

iv. A ClinicMais se isenta de qualquer tipo de negociação ou falta de 
pagamento efetuada entre lojista/vendedor. 

v. Caso não ocorra o repasse de comissionamento por parte do lojista, a 
ClinicMais irá emitir a diferença de desconto na próxima compra. 

 
7. Entrega da premiação 

a. A premiação será entregue conforme cronograma abaixo. Datas 7 dias, com 
intervalos para limpeza e feriados.  

i. 16/01/2019 (quarta) a 22/01/2019 (terça)  JANEIRO 
Obs.: limpeza dia 01/02/2019(sexta-feira) 

 
ii. 02/02/2019(sábado) a 08/02/2019(sexta)  FEVEREIRO 

Obs.: limpeza dia 12/02/2019 (terça-feira) 
 

iii. 13/02/2019(quarta) a 19/02/2019(terça)  FEVEREIRO 
Obs.: limpeza dia 22/02/2019 (sexta-feira) 
 

iv. 23/02/2019(sábado) a 01/03/2019(sexta)  FEV/MARÇO  
Carnaval 
Obs.: limpeza dia 12/03/2019(terça-feira) 

 
v. 13/03/2019(quarta) a 19/03/2019(terça)  MARÇO 

Obs.: limpeza dia 22/03/2019 (sexta-feira) 
 

vi. 23/03/2019(sábado) a 29/03/2019(sexta)  MARÇO 
Obs.: limpeza dia 02/04/2019 (terça-feira) 
 

vii. 03/04/2019(quarta) a 09/04/2019(terça)  ABRIL 
Obs.: limpeza 12/04/2019 (sexta-feira)  
Páscoa 
Obs.: limpeza dia 23/04/2019 (terça-feira) 



 
 

viii. 24/04/2019(quarta) a 30/04/2019(terça)  ABRIL 
1. de Maio  
Obs.: limpeza dia  07/05/2019(terça-feira) 
 
 

ix. EXTRAS 
08/05/2019(quarta) a 14/05/2019(terça) MAIO 
Obs.: limpeza dia 17 de maio(sexta-feira) 

 
18/05/2019(sábado) a 24/05/2019(sexta) MAIO 
Obs.: limpeza dia 25/05/2019(sábado) 
 

b. O prazo para usufruir o prêmio será até maio de 2019. 
c. O limite por estadia será, de no máximo, 7 pessoas. 
d. A alimentação é por conta do ganhador. 
e. O transporte até o lugar da estadia é também por conta do ganhador. 
f. As datas, conforme disponibilidade, poderão ser alteradas ou acordadas. 
g. A ordem da escolha será conforme ranqueamento da premiação. 

i. Da Estadia 
1. Abaixo segue especificações: 

Cobertura mobiliada na Praia do Santinho em 
Florianópolis/SC. Apartamento nº 2303, no Condomínio das 
Gaivotas, Vila 2 com: 
02 vagas de garagem  
03 suítes  
02 terraços  
Deck com jacuzzi piscina  
Churrasqueira  
01 cozinha  
01 lavabo social  
01 área de serviço  
Sala de estar jantar  
01 depósito  
Serviço de praia.  
No condomínio há: piscina coberta, academia, playground e 
muito mais. 
Ótima localização e linda vista para a praia.  

ANEXO 1  
 

CÓD. PRODUTO PRODUTO Comissionamento 
IMUNIDADE em reais (R$) 

12596 MUNE + (Lactoferrina e Betaglucana de Levedura – 
Wellmune) Sabor Laranja caixa c/ 10 sachês R$4,00 

COLÁGENOS  

9825 Colágeno PEPTGEN DERMA 9 PREMIUM sabor 
Abacaxi e Hortelã (PEPTAN) R$2,00 



14693 Colágeno PEPTGEN DERMA 9 PREMIUM sabor Amora 
e Hibisco (PEPTAN) R$2,00 

9823 Colágeno PEPTGEN DERMA 9 PREMIUM sem Sabor 
(PEPTAN) R$2,00 

14695 Colágeno PEPTGEN DERMA 9 sabor Laranja e 
Gengibre (PEPTAN) R$2,00 

SOLÚVEIS  
2654 Solúvel BIOFITINS sabor Natural R$2,00 

5025 Solúvel CHÁ VERDE com guaraná e Açaí sabor 
Guaraná R$2,00 

7092 Solúvel CHÁ VERDE sabor Abacaxi com Hortelã R$2,00 

7163 Solúvel CHÁ VERDE sabor Abacaxi com Hortelã (Zero 
Açúcar) R$2,00 

5227 Solúvel CHIA C/ CHÁ VERDE sabor Frutas Negras R$2,00 

7162 Solúvel CHIA C/ CHÁ VERDE sabor Frutas Negras 
(Zero Açúcar) R$2,00 

11628 Solúvel CHIA C/ CHÁ VERDE sabor Limão R$2,00 

6755 Solúvel CRANBERRY sabor Frutas Vermelhas (Zero 
Açúcar) M.S. Nº 6.5330.0120 R$2,00 

15082 Solúvel GOJI BERRY sabor cereja e framboesa (Zero 
Açúcar) M.S. Nº 6.5330.0104 R$2,00 

7165 Solúvel HIBISCO C/ CHÁ BRANCO sabor hibisco (Zero 
Açúcar) R$2,00 

16052 Solúvel HIBISCO sabor hibisco R$2,00 
16032 Solúvel Maca Peruana sabor Guaraná e Tutti-Frutti R$2,00 

CÁPSULAS OLEOSAS R$2,00 
10874 Cáp. FITOESTERÓIS 60cáp. R$2,00 

6705 Cáp. Oleosa 3 ÔMEGAS Peixe, Linhaça e Borragem 60 
cap. R$2,00 

6793 Cáp. Oleosa CHIA + COCO 60 cáp. R$2,00 
7318 Cáp. Oleosa CHIA 60 cáp. R$2,00 
6261 Cáp. Oleosa ÔMEGA 3 +1000 Óleo de Peixe 60 cáp. R$2,00 

2669 Cáp. Oleosa ÔMEGA 3 +1000 Óleo de Peixe 120 cáp. 
NOVO R$2,00 

5698 Cap. Oleosa ÔMEGA 3 +500 Óleo de Peixe 100 cáp. R$2,00 
7427 Cáp. Oleosa ÓLEO DE COCO 120 cáp. R$2,00 
5284 Cáp. Oleosa ÓLEO DE COCO 60 cáp. R$2,00 

CÁPSULAS PÓ  

10870 Cáp. AMORA E GÉRMEN DE SOJA 600mg – 
REGISTRO ANVISA M.S.: 6.5330.0069 R$2,00 

15028 Cáp. BCAA L- Leucina, L-Valina, L-Isoleocina 90cap. R$2,00 
3917 Cáp. CAFFEINE 30 cap. R$2,00 

14658 Cáp. MACA PERUANA 480mg – REGISTRO ANVISA 
M.S: 6.5330.0094 R$2,00 

4931 Cáp. QUITOSANA E SPIRULINA com Acerola e Biotina 
100 cáp. MS: 6.5330.0007 R$2,00 

16047 Cáp. CAFÉ VERDE 500mg – REGISTRO ANVISA M.S: 
6.5330.0119 R$2,00 

14915 Cáp. CRANBERRY 450mg – REGISTRO ANVISA M.S: 
N°6.5330.0101 R$2,00 

14457 Cáp. GOJI BERRY 60 cáp. MS:6.5330.0088 R$2,00 
2957 Cáp. AMINOBEM BRISALAC (Lactium) 30 Caps. R$2,00 

 


