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FORMAS 
DE GANHAR

1. 2.
NOVO 

DIAMANTE 
PRESIDENCIAL 

NOVO
DIAMANTE 

INTERNACIONAL

Qualifique-se três vezes durante 
os primeiros seis meses nesta 

classificação.

Qualifique-se duas vezes durante 
os primeiros seis meses nesta 

classificação.

DIAMANTE INTERNACIONAL
Qualifique-se como Diamante Internacional no mesmo mês em que atingir

o volume organizacional (Organizational Volume (OV)) exigido. 

• Mais três linhas com 15.000 LP cada • Mais três linhas com 30.000 LP cada
• Oportunidade de requalificação anual*

NÃO SE ESQUEÇA: A GREAT ESCAPE…

As qualificações num mesmo mês apenas contam 
para ganhar uma viagem Great Escape.
Um distribuidor pode obter cada viagem 
unicamente uma vez.

…recompensa os que se qualificam como Diamantes 
Presidenciais e Internacionais, oferecendo-lhes umas 
férias de luxo num destino regional exótico e ainda 
uma formação exclusiva em liderança.

TEM DÚVIDAS? ENVIE UM EMAIL PARA GREATESCAPE@4LIFE.COM E TEREMOS TODO O  
PRAZER EM AJUDÁ-LO.

*OS DIAMANTES INTERNACIONAIS 200.000 PODEM QUALIFICAR-SE TRÊS VEZES NUM PERÍODO DE 12 MESES PARA GANHAREM A 
VIAGEM GREAT ESCAPE. O PERÍODO DE REQUALIFICAÇÃO COMEÇA NOVE MESES APÓS A VIAGEM ANTERIOR TER SIDO GANHA.

As qualificações obtidas num só mês apenas poderão contar para a obtenção de uma viagem Great Escape. As viagens têm de ser ganhas por ordem sequencial (nos escalões de qualificação 1-6). As viagens Great Escape são atribuídas aos distribuidores que tenham 
demonstrado capacidades de liderança através da venda de produtos 4Life, realização de reuniões 4Life, crescimento das suas organizações de vendas, progressão nos patamares da 4Life e formação de outros distribuidores durante longos períodos de tempo. Os 
distribuidores que não cumpram estes requisitos não serão elegíveis para ganharem uma viagem Great Escape. Os distribuidores têm de ter a sua situação regularizada de acordo com as políticas e procedimentos da 4Life. As viagens Great Escape não são transmissíveis 
e não podem ser convertidas em dinheiro. Menos de 1% dos distribuidores 4Life conseguem qualificar-se para as viagens de incentivo.   
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