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Fotos: Ademar Couto

Mega Reunião premia Águia Premiado e Medalhistas
UP! em eventos marcantes e emocionantes pelo Brasil

1º Encontro de Empreendedores de CD: evento
direcionado por Sueli Araújo vai padronizar a estrutura e
os processos dos mais de 300 Centros de Distribuição
Foto: Ademar Couto

Foto: Ademar Couto

Curso para Diamantes e CDs: Silmara Braga
e Fernando Furlan comandaram uma reunião
fundamental para traçar e manter o seu sucesso

Mega Reunião Nacional: próximas edições no dia 18 de abril
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Agenda UP!

Palavra do Presidente

Conferências no site da UP!

Família UP!,
No dia 8 de março, Dia
Internacional da Mulher,
nasceu a UP! Essência,
uma empresa voltada ao
ramo de perfumaria e cosméticos com a sua data
natal entrelaçada com
a mais importante data
para as mulheres, sempre
elegantes, assim como a
nossa UP!. Da mesma forma, somos também uma empresa sensível, já que exercemos a missão de transformar a vida de milhares
de pessoas.
Todas as mulheres são cuidadosas nos detalhes e querem o melhor para as suas famílias. A UP! também é detalhista, e por isso
ﬁrmou parceria com a Mane, da França, a maior boutique de essências do planeta, para assim fabricar o melhor perfume para
seus ﬁlhos de todo o Brasil. As mulheres cuidam dos orçamentos
domésticos de forma singular, única, sempre com o objetivo de
distribuir a receita disponível sem deixar faltar o essencial. A UP!,
inspirada nesse comportamento feminino, disponibiliza a melhor
essência do País por um preço justo, que cabe em qualquer orçamento. As mulheres se identiﬁcam conosco, entendem nossa
mensagem e compram freneticamente nossos produtos.
Senhoras e senhoritas gostam de praticidade, já que não querem esperar quase um mês para receber as suas mercadorias.
Pensando nisto, a UP! já tem mais de 330 Centros de Distribuição espalhados pelo Brasil, permitindo fácil acesso para a comercialização dos nossos produtos.
Representantes de 53% da população brasileira, as mulheres
ganharam destaque de forma estupenda nos últimos tempos,
e a cada dia assumem cargos importantíssimos. A UP! também
cresceu 3.590% em 2011 e manteve um crescimento magníﬁco
no ano passado. E como a busca pelos nossos perfumes é algo
arrebatador, assim como a paixão feminina, em 2013 iremos
ampliar fronteiras e iniciar a venda dos perfumes UP! nos Estados Unidos, na Argentina, no Peru, na Bolívia, no Chile e em
outros países da América.
Além disso, nos EUA, participei de reuniões com o presidente
da Mane, Michel Mane, e grandes líderes de marketing, que ﬁcaram entusiasmados com as primeiras conversas sobre a qualidade e a aceitação dos perfumes da UP!. E a Mane já ﬁrmou
o compromisso de fornecer, em breve, novas fragrâncias de
sucesso da principal sede da empresa francesa, em Nova York.
Infelizmente eu não conheci o MMN antes e passei grande parte
da minha vida em instituições ﬁnanceiras. Mas tenho certeza de
que as pessoas que estão na UP! serão empurradas para o topo da
maior empresa de redistribuição de renda do Brasil. Teremos uma
avalanche de líderes que, inevitavelmente, irão conquistar os ambiciosos níveis de Duplo Diamante, Triplo Diamante e Ônix na UP!.
Que Deus abençoe a família UP!.
Clarel Lopes

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

21H

Treinamento de perfumaria no site da UP!
QUA

14H

Reunião Matinal na sede da UP!, em São Paulo
SEG

09H

Apresentação de Negócios na sede da UP!, em São Paulo
SEG

09H

TER

15H

QUI

15H

SÁB

10H

Fiquem ligados!
Curso de Gestão
de Centro de Distribuição:

Destinado aos diretores de CDs de todo o Brasil, o G.C.D será
realizado pela UP! nos dias 27 e 28 de março, em São Paulo.

No mês especial para as mulheres, Raquel Nantes conquistou o primeiro lugar da campanha Águia Premiado no
mês de janeiro.
A distribuidora
de Osasco (SP)
foi reconhecida
na Mega Reunião com a Medalha de Ouro
e garantiu a primeira vaga no
Cruzeiro da Elite
UP!.
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Treinamento de Vendas
17/03 – Samambaia (DF)

17/03 – Imperatriz (MA)

17/03 – Maceió (AL)

Palestrante:

Palestrante:

Arnaldo Rissoli

Osmar Guerin

Palestrante:

Responsável:

Responsável:

CD UP! Samambaia

CD UP! Imperatriz

Responsável:

Tels.: (61) 3049.0781 | 8166.9386

Tels.: (99) 3072.4495 | 8112.2932

Tels.: (82) 3316.7410 | 9941.1737

17/03 – Maringá (PR)
Palestrante:

17/03 – Ferraz de
Vasconcelos (SP)

Palestrante:

Responsável:

Paulo Roberto

Elda Santos
CD UP! Maringá

Tels.: (44) 3246.6340 | 9962.7316

Palestrante:

Responsável

CD UP! Ferraz
Tels.: (11) 3535.6415 | 8421.5946

Rossine Alves
CD UP! Maceió
17/03 – Teóﬁlo Otoni (MG)
André Pereira
Responsável:

CD UP! Teóﬁlo Otoni
Tels.: (33) 3521.0549 | 9121.8339

24/03 – Chapecó (SC)

24/03– Palmas (TO)

24/03 – Salvador (BA)

Palestrante:

Palestrantes:

Palestrante:

Responsável:

Responsáveis:

Responsável:

Tels.: (49) 3316.1448 | 9940.6525

Tels.: (63) 3225.0357 | 8422.9061

Tels.: (71) 3023.4078 | 8122.0393

24/03 – São Bernardo
do Campo (SP)

24/03 – Paulo Afonso (BA)

31/03 – São José (SC)

Palestrante:

Palestrante:

Responsável

Responsável:

Tels.: (75) 3281.9690 | 9142.0746

Tels.: (48) 3047.0008 / 9658.7414

José Carlos
CD UP! Chapecó

Palestrante:

Ivan Saraiva
Responsável:

CD UP! SBC
Tels.: (11) 2669.9266 | 99848.5432

Jubiracy Alves
CD UP! Palmas

Leonardo Pereira
CDs UP! Paulo Afonso

Treinamentos UP!: inclusão social
e conhecimento para uma bela
redistribuição de renda

César Pimenta
CD UP! Salvador

Henrique Mariano
CD UP! São José
07/04 – São Paulo (SP)
Palestrante:

Lindalva Barros
Responsável:

CDs Brás e Cangaíba
Tels.: (11) 2081.2957 / 95879.6050

Se você já está há algum tempo e não está tendo o resultado esperado, pergunto se você realmente tem dedicado o tempo suﬁciente aos treinamentos. Temos visto na UP! resultados maravilhosos... São centenas de pessoas melhorando a vida ﬁnanceira,
social e pessoal com esse sistema de treinamento, que favorece
as pessoas comprometidas.
Nenhum proﬁssional, em qualquer área, se forma sem quantidade e qualidade de informação.
Temos excelentes proﬁssionais no ramo da saúde, do direito,
da engenharia, da arquitetura, da educação, da comunicação e
tantos outros. Mas nenhum deles tem o resultado almejado sem
muita preparação e dedicação.
No sistema de MMN da UP!, temos um treinamento rico em detalhes e de fácil acesso para quem busca um resultado surpreendente a curto prazo.

“Querido especialista UP!, se você está iniciando no MMN e
pretende formar uma grande equipe de negócios, quero lhe
parabenizar por tomar essa decisão. Hoje, depois de anos sendo treinado, estou colhendo os frutos dessa magníﬁca proﬁssão na UP!.

Atualmente eu posso morar melhor, dirigir um carro bacana, frequentar os melhores restaurantes, viajar para lugares maravilhosos, ter minha liberdade ﬁnanceira. Isso melhora e muito nossa
autoestima. Você também pode!”, José Pardin, Duplo Diamante
e Treinador Oﬁcial da UP!.
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1º Encontro de Empreendedores de CD UP!:
planejar para crescer em 2013
Nova ferramenta desenvolvida pela UP! vai padronizar a estrutura e os
processos dos mais de 300 Centros de Distribuição espalhados pelo Brasil

Em Feira de Santana (BA), Sueli Araújo esteve reunida com diretoras e diretores
de CDs UP! da região Nordeste

Ao abraçar a oportunidade de construir e administrar um Centro
de Distribuição UP!, o distribuidor – que já atingiu e manteve o
sucesso no Marketing Multinível da empresa – assume a responsabilidade de seguir os rigorosos padrões de qualidade da Família
UP!. E para facilitar este processo, a diretoria desenvolveu mais
uma ferramenta que vai garantir a manutenção do sucesso do
nosso negócio: o Encontro de Empreendedores de CD UP!.
O cenário aquecido em que vivemos mostra que o consumo tende
a aumentar cada vez mais. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ibope Inteligência, o consumo das famílias brasileiras
deve aumentar 13,5% em 2013. De 2003 a 2011, a renda média do
brasileiro cresceu 33%. No mesmo período, a classe C ganhou 40
milhões de novos integrantes, enquanto as classes A e B ganharam nove. Com o poder aquisitivo aumentando, as pessoas estão
mais confiantes e mais dispostas ao consumo.

No Sudeste, Sueli Araújo teve um Encontro com grandes líderes em Ribeirão
Preto, no interior de São Paulo

“Para que 2013 seja um sucesso real, dou a minha dica: PLANEJAMENTO! Planejar é sinônimo de pensar. Novas metas, novos objetivos e futuras conquistas. Já dizia Peter Drucker, um grande sábio
da administração: ‘o planejamento não diz respeito a decisões
futuras, mas a implicações de decisões presentes”, afirmou Sueli
Araújo, nova gerente de atendimento de CD UP!.
O evento bimestral será uma espécie de treinamento voltado aos
donos de CDs, que aprenderão as principais estratégias para garantir o amadurecimento e a lucratividade de seus empreendimentos. Para Sueli Araújo, o Encontro é muito importante para o
desenvolvimento apropriado do MMN UP!.
“Planejar nossas ações empresariais é fundamental para todo
o resto dar certo. O caminho do sucesso é percorrido com comprometimento, disciplina, organização, respeito, ética e desejo
de aprender. Por isso, não perca o próximo Encontro e fique por
dentro das principais estratégias para ter sucesso com o seu CD”,
completou Sueli.

Em Curitiba (PR), Sueli Araújo posou para fotos com gestores de CDs da região
Sul do Brasil

E o primeiro Encontro já ocorreu no último mês de fevereiro, superando todas as expectativas da diretoria. “Viajei para algumas
regiões reforçando a grandiosidade do nosso mercado, ampliando
os horizontes e mostrando um caminho mais curto para a lucratividade. Em Feira de Santana (BA) e Recife (PE), pude contar com a
presença de gestores de CDs que viajaram até 1.500 quilômetros
para participar do encontro. No Rio de Janeiro, em São Paulo e
em Ribeirão Preto (SP), pude contar com a presença de gestores
vindos do Acre, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e foi muito
gratificante. Em Curitiba, estive com gestores de CD que deixaram
parentes na UTI para participar do Encontro. Quero registrar aqui
a humildade dos donos das Plataformas, que participaram dos
dois dias de treinamento com ações e a intenção de ajudar. Em
breve teremos o próximo Encontro!”, finalizou Sueli Araújo.
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Painel de Sucesso
“Estou na UP! há apenas 11 meses, porém já me sinto muito realizado pelo retorno financeiro e pelos muitos amigos que fiz. Também sou fotógrafo e tinha uma loja de material fotográfico desde
2008, mas, ao ir à Convenção UP!, em novembro de 2012, retornei
para Araguaína (TO) decidido a fechar a loja. Completamente focado, me dediquei 100% à UP! e, já qualificado como Ouro, dei um
salto para o tão sonhado nível Diamante no último mês de dezembro”, Ulisses Holanda, Diamante UP!.
“Eu era militar, sargento do exército, e quando vim para este negócio estava todo endividado, minha vida financeira estava bastante
complicada. Mas graças a Deus e à UP!, hoje eu tenho um resultado financeiro significativo. Consegui chegar a Diamante em apenas seis meses, algo que eu achava impossível. Quando participei
do primeiro treinamento, achei que era tudo mentira... Este mês
eu dou baixa no serviço militar e passo a trabalhar exclusivamente
com a UP!. No mercado tradicional eu estava preso, amarrado.
Hoje eu consigo pagar um plano de saúde para a minha família,
comprei meu carro, faço viagens... Tudo graças à UP!”, Claudiano
Santos, Diamante UP!.
“Estou na UP! há cinco meses e fui qualificada como Bronze. Atualmente trabalho com telemarketing e desenvolvo o negócio da
UP! como renda extra, mas estou vendo que esta é uma grande
oportunidade e já penso em trabalhar exclusivamente com a UP!.
Estou planejando meu tempo para conseguir alcançar o sonhado
nível de Diamante”, Cristiane Moura, Bronze UP!.
“Estou muito alegre, pois bati Rubi neste início de ano. A UP! tem
transformado vidas, transformou a minha e pode transformar a
sua também. Sou empresário há nove anos no ramo de gás e água
mineral e conheci a UP! há pouco mais de um ano, quando minha
vida mudou para muito melhor. Hoje sou Rubi, rumo ao Diamante
muito em breve, e consegui realizar o maior sonho da minha família: comprar uma casa maravilhosa em um excelente bairro”,
Deivid Silva, Rubi UP!.

“Fui qualificado como Rubi com apenas cinco meses de negócio.
Muita gente falava que não iria dar certo. Com muita determinação e trabalho constante vou chegar a Diamante, com certeza.
Toda a minha vida está mudando, pois antes eu trabalhava por
oito horas em um forno de 800 graus. Muitos amigos da faculdade riam de mim, me zombavam, e hoje estão entrando na minha
rede!”, Hugo Bezerra, Rubi UP!.
“Eu buscava uma renda extra, que agora, como Diamante, está
sendo extraordinária. Os perfumes da UP! são fantásticos. Eu tinha um preconceito contra vender perfumes, achava que era coisa
de mulher, e hoje estou totalmente à vontade nas vendas e trazendo novos distribuidores para este negócio, que é de uma simplicidade incrível. Venha para a UP!”, Joseiton Bezerra, Diamante UP!.

Novos Diamantes
Alessandro Brauna Rezende
Cláudia Aparecida de Souza Costa
Henrique Rezende Siqueira
Irineu de Souza
José Ribamar Oliveira Serejo Junior
Nadja Karolina Henrique de Moura
Pablo Guarnieri da Paz
Robert da Silva Furtado Cutrim
Rogério Queiroga de Almeida
Wellington Sousa dos Reis

“Antes da UP! eu vivia como a maioria das famílias brasileiras,
como escravo do próprio tempo e com poucas aspirações. Após
muitos tropeços, comecei a pensar que a independência financeira
era um sonho impossível. Felizmente conheci a UP! e tudo mudou.
Eu comparo esta empresa ao “Mito da Caverna”, de Platão. Pois o
jovem que sai da caverna vê o mundo diferente, volta para compartilhar as novidades, mas é assassinado. No início eu era muito
criticado, não foi nada fácil, mas hoje as pessoas ficam “babando” ao ver nosso novo estilo de vida. Após bater Diamante em
dez meses de trabalho já consegui realizar alguns sonhos, como a
compra de meu primeiro carro zero, o financiamento da faculdade
do meu filho, o pagamento de todas as nossas dívidas e, agora, em
2013, passamos a receber um bônus de aproximadamente R$ 17
mil por mês. E ainda queremos muito mais! Acreditamos que a UP!
e o mercado têm muito a oferecer. Rumo a Ônix!”, Gesiel Melo,
Diamante UP!.
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CURSO PARA DIAMANTES
E GESTORES DE CD� UP!:

estratégias e ações para garantir seu sucesso
Treinamento ministrado por Silmara
Braga e Fernando Furlan contagiou
e motivou os líderes de todo o Brasil,
que receberam dicas valiosas para
seu crescimento proﬁssional

guns assuntos importantes, como o que é ser Diamante; o que as
pessoas esperam de um líder; qual a ligação entre o Diamante e o
dono do CD; o que um espera do outro etc. Estamos trabalhando
uma liderança bastante arrojada, com foco, objetivos e troca de
experiências. Acredito que o resultado deste primeiro curso será
fabuloso!”, disse Silmara Braga.

Silmara Braga, com a simpatia de sempre, encanta a todos com sua apresentação
motivadora e dinâmica

1º Curso para Diamantes e Gestores de CDs contou com a presença de mais de 160
líderes de todo o Brasil e foi um sucesso absoluto

Para ser um Diamante ou um gestor de Centro de Distribuição da
UP! é necessário postura, dedicação e muita responsabilidade. Pensando nisso, a UP! desenvolveu o Curso para Diamantes e Gestores
de CD, um treinamento que vai apresentar as melhores estratégias
para o gerenciamento do CD e as principais ações para que o Diamante amplie sua rede e entre o mais rápido possível na Elite UP!.
A primeira edição do evento já ocorreu neste mês de março, no
Century Hotel, na capital São Paulo, e contou com a ilustre presença do presidente Clarel Lopes, o homem por trás de todo o
sucesso do Marketing Multinível UP!. A apresentação, sempre
dinâmica e motivadora, foi feita pela nossa querida diretora de
rede, Silmara Braga, e pelo diretor comercial, Fernando Furlan.
Sueli Araújo, gerente de atendimento a CDs, realizou atividades
recreativas bem interessantes para promover a interação descontraída entre os líderes, enquanto o diretor de atendimento da
UP!, Márcio Stalschimidit, foi o responsável pela organização geral dos dois dias de evento.
“O primeiro treinamento foi de grande valia. Tivemos líderes e
diretores de CD de todos os cantinhos do Brasil e tocamos em al-

Alcançar altos níveis na UP! é simples: basta esforço e determinação. O treinamento que servirá de base para a sua ascensão
profissional é oferecido pela UP!, sempre preocupada com a sustentabilidade de seu negócio.
“A empresa agora tomou uma proporção diferente das outras. As
pessoas costumam se preparar para o sucesso, para depois atingi-lo.
Mas na UP! o sucesso é tão rápido que está acontecendo o contrário.
As pessoas atingem a qualiﬁcação de Diamante e depois vêm para
os treinamentos. Isto mostra que não é necessário ser um líder nato
para alcançar objetivos na UP!”, comentou Fernando Furlan.
Sueli Araújo e Silmara Braga comandaram dinâmicas de grupo, como
o plano cíclico (estabelecer metas de curto, médio e longo prazo
para direcionar o sucesso), a dinâmica do abraço e a apresentação
do feedback positivo. Foi uma excelente oportunidade para os Diamantes e gestores de CDs de todo o Brasil trocarem experiências.
“O treinamento ofereceu aos Diamantes e gestores de CD duas
ferramentas importantíssimas. Em primeiro lugar, a que orienta a
ser líder. Sabemos que para liderar pessoas são necessárias certas
habilidades e, para obtê-las, temos de trabalhar o tripé talento/
conhecimento/experiência. Em segundo lugar, foi promovida a
união entre os donos de CDs e os Diamantes. Como só a união faz a
força, acredito que se os participantes do treinamento colocarem
em pratica a união, vamos conseguir formar o coração da Família
UP!. Ninguém segura o crescimento sustentável dessa maravilhosa empresa”, analisou Sueli Araújo.
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Principais lideranças da UP! do país inteiro puderam trocar experiências e ideias
em um delicioso almoço

O evento também foi palco da apresentação do novo diretor de
expansão de assuntos internacionais da UP!, Leirisson Feijó. O diretor comercial, Fernando Furlan, apresentou o novo membro da
diretoria aos líderes da Família UP!.
“É um prazer estar aqui com você compartilhando todas as expectativas que estão se tornando realidade dentro de uma empresa que é
exemplo de ética e proﬁssionalismo. Eu estou aqui para poder ajudar, para poder abrir novos horizontes, entrar em novos países. Os
Estados Unidos são a primeira meta. Também pretendemos expandir nosso negócio para outros. Contem sempre comigo, eu estou à
disposição de todos vocês”, concluiu Leirisson Feijó.
O presidente, Clarel Lopes, marcou presença no encontro em uma
breve mensagem, na qual reforçou os dados que comprovam a

Presidente Clarel Lopes posa para fotos e agracia os Diamantes com sua
ilustre presença

liderança da UP! no mercado de Marketing Multinível do Brasil.
Ele falou sobre as novidades da empresa e sobre os planos de
expansão do nosso modelo de negócio para outros países.
E você, que está lutando para alcançar o primeiro nível da independência financeira na UP!, terá a chance de bater Diamante até
julho e participar de mais uma edição do treinamento já no segundo semestre deste ano.
“Nós teremos a segunda etapa do Curso para Diamantes e Gestores de CD, que será ainda mais intensiva, provavelmente com
duração para três dias, no mês de agosto. Então, até mesmo você,
que começou a desenvolver o negócio da UP! hoje, tem tempo de
bater Diamante até julho e participar do próximo curso, que vai
ser fantástico”, finalizou Silmara Braga.
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Foto: Ademar Couto

Foto: Ademar Couto

Mega Reunião reconhece e premia os primeiros Águias
Premiados e Medalhistas UP! de 2013

MEGA REUNIÃO: casal Duplo Diamante Ilma e Ismar Gomes recebeu o prêmio
das mãos do diretor Fernando Furlan

MEGA REUNIÃO: Raquel Nantes ﬁcou em primeiro lugar do Águia Premiado, foi
Medalhista de Ouro e já garantiu vaga no Cruzeiro da Elite UP!

É de Osasco (SP) a primeira campeã da campanha Águia Premiado UP!. A
distribuidora Raquel Nantes, graduada como Ouro, vendeu nada menos
do que 503 perfumes em 20 dias e levou para casa uma moto 0 km,
depois de uma linda festa na Mega Reunião em São Paulo, organizada
com muita competência pela liderança local, na Casa de Portugal. Robert Furtado, de São Luís (MA), com 463 unidades vendidas, e Valquíria
Parente, de Bauru (SP), com 458, foram respectivamente segundo e terceiro colocados no ranking nacional dos Águias em janeiro.
Mais de 1.150 pessoas, entre convidados e distribuidores, prestigiaram também a premiação dos Medalhistas UP!. De quebra, Raquel
Nantes levou a medalha de ouro, com mais de 14.600 pontos, e já garantiu vaga no Cruzeiro da Elite UP!, com direito a um acompanhante.
Foto: Ademar Couto

“Foi um encontro emocionante e muito vibrante. Recebemos um notebook do nosso diretor Fernando Furlan, e vários convidados ﬁcaram
entusiasmados com o crescimento da UP!, que vai entrar nos EUA, ter
novas premiações e um novo site. A mudança de local da Mega trouxe muita motivação de forma geral para a nossa rede de Feira. Venha
para UP!”, analisou Ilma Gomes.

Foto: Ademar Couto

“Estou na UP! há oito meses e já percebi uma grande mudança na minha vida.
Acreditei no projeto e notei que objetivo e determinação trazem a ação. O treinamento é a nossa motivação, a nossa locomotiva para alinhar estratégias e,
a partir daí, conquistamos esse resultado maravilhoso. As premiações foram
fantásticas, emocionantes, e com os kits podemos aumentar a nossa rede. Estar no Cruzeiro será maravilhoso para aprender ainda mais com os líderes que
estão no topo e brilham com o MMN UP!”, aﬁrmou Raquel Nantes.

Em Feira de Santana, na Bahia, a Mega Reunião contou com a presença ilustre do diretor comercial da UP!, Fernando Furlan, que foi reconhecer o casal
Duplo Diamante Ilma e Ismar Gomes. Os líderes locais promoveram um grande evento no Teatro da CDL para mais de 250 pessoas, entre convidados e
distribuidores que receberam PIN e faixa nas graduações de Bronze, Prata,
Ouro, Rubi e Diamante, como David Barbosa e Dilton Barbosa dos Santos.

MEGA REUNIÃO: novos Diamantes UP! do Maranhão, Alessandro Brauna,
Robert Furtado, José Serejo Júnior e Wellington Reis
MEGA REUNIÃO: Sueli, Jubiracy Alves, Ademir Voigt e sua esposa, Rejane,
MEGA REUNIÃO: qualiﬁcados como Prata posam para foto no belíssimo evento
posam para foto oﬁcial
realizado na Casa de Portugal

Além dos premiados da noite, mais de 600 distribuidores foram
graduados também como Bronze, Prata, Ouro, Rubi e Diamante
no plano de MMN UP!. Líderes e Diamantes da capital, Rose Figueiredo e Alan Silva promoveram a abertura da Mega Reunião,
enquanto a Apresentação de Negócios ficou a cargo do Diamante Paulo Lira e do Duplo Diamante Israel Dutra. Já a festa de reconhecimento foi direcionada pelo Duplo Diamante José Pardin
e pelo diretor de atendimento UP!, Márcio Stalschimidit.
“A Mega foi sensacional, de arrepiar qualquer um. Estou muito grato pela medalha de ouro, nem eu sabia que tinha somado cerca de
4.500 pontos (155 perfumes). Eu estudo medicina na Bolívia e trabalho com a UP! há sete meses. Agradeço muito pela oportunidade.
Fico até emocionado... a UP! me proporciona um rendimento excelente, de uma venda com lucro rápido. Volto mais tranquilo para a
Bolívia, com o dinheiro para o pagamento do aluguel onde moro
como a minha esposa e meu ﬁlho”, comentou Félix Eduardo Oliveira.

Já a Mega Reunião de São Luís, no Maranhão, destacou-se pelo reconhecimento de quatro Diamantes e por apresentar o vice-campeão nacional da
campanha Águia Premiado do mês de janeiro. Robert Furtado vendeu 463
perfumes e garantiu um notebook e dois kits proﬁssionais para expandir
as suas ações no MMN UP!. Mais de 120 pessoas estiveram presentes na
grande festa de reconhecimento organizada pela liderança da capital no auditório do Hotel Premier, onde dezenas de distribuidores da rede local receberam o PIN nas graduações de Bronze, Prata e Diamante, como Alessandro
Brauna, Robert Furtado, José Serejo Júnior e Wellington Reis. A Apresentação de Negócios ﬁcou a cargo do Treinador Oﬁcial da UP!, Fabrício Arruda.
“Maranhão está em festa, olha só que maravilha o quarteto de Diamantes!
Isso mostra a força do nosso Estado. Para completar, o Diamante Robert
Furtado ﬁcou em segundo lugar no Águia Premiado e faturou a medalha de
prata da campanha Medalhistas UP!. Parabéns, Robert! Obrigado a toda a
diretoria da UP! e ao nosso presidente, Clarel Lopes, que nunca mediu esforços para nos ajudar. Pode ter certeza que saberemos honrar todo este apoio.
Quero também agradecer a toda a liderança de São Luís, porque todos estão
unidos e focados na organização das confraternizações”, disse o Diamante e
Treinador Oﬁcial da UP!, Mohamad El-Akhras.
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realizando sonhos. O mais legal é que estamos apenas no início. Já
consigo enxergar o excelente futuro que teremos graças à UP!”,
comentou Leonardo Pereira, Triplo Diamante UP!.

MEGA REUNIÃO: líder Diamante UP! Gesiel Melo posa ao lado dos graduados
do grande evento em Alagoinhas

Em Alagoinhas, outra cidade da Bahia, a Mega Reunião realizada na
sala de eventos do Plaza Hotel reuniu aproximadamente 110 pessoas,
entre convidados e distribuidores qualiﬁcados como Bronze, Prata e
Rubi, como o casal Mônica e Ramon. O casal Diamante Rose e Gesiel
Melo promoveu a Apresentação de Negócios e organizou a festa de
reconhecimento.
“A equipe UP! da nossa região está de parabéns pela dedicação, paixão e seriedade. O reconhecimento dos qualiﬁcados, além de marcar o
compromisso dos distribuidores, conﬁrma que muitos estão começando a realizar sonhos que estavam esquecidos. A UP! está cumprindo
a sua missão, de se tornar a maior redistribuidora de renda do Brasil.
Nosso esforço e desejo é que, em todos os meses, tenhamos muitos reconhecimentos e novas trocas de PINs. A festa não para e está ﬁcando
cada vez melhor”, resumiu Gesiel Melo.

MEGA REUNIÃO: Ana Christina Pimenta e Juraci Silvestre posam para foto com
a liderança de Manaus

Em Manaus, o encontro homenageou o Dia Internacional da Mulher
(8 de março) com um belo café da manhã, organizado pela Diamante
Ana Christina Pimenta, pela gerente-geral do CD, Cristiane Alencar, e
por toda a sua equipe para as 100 principais lideranças femininas da
região. Recém-qualiﬁcada como Duplo Diamante UP!, Juraci Silvestre
também marcou presença na Mega.
“Sentimos um desejo enorme de homenagear as guerreiras da UP! em
Manaus, onde elas são as maiores responsáveis pelo sucesso da empresa. Nossas líderes são mais comprometidas, apresentam os maiores faturamentos e dão o exemplo daquilo que todo o líder deve fazer.
São mulheres empreendedoras, que vendem, cadastram e, quando
chegam do trabalho, são mães, esposas e donas de casa. Parabéns!”,
aﬁrmou a líder Ana Christina.

MEGA REUNIÃO: Silmara Braga e Fernando Furlan posam com os graduados da
UP! na Baixada Santista
MEGA REUNIÃO: Leonardo Pereira, Danielle Fonseca e Renato Mattos
promoveram uma bela festa em Aracaju

No Estado de Sergipe, na capital, Aracaju, a liderança local e diretores de CDs promoveram uma belíssima Mega Reunião no auditório
do Quality Hotel. Mais de cem pessoas prestigiaram o reconhecimento dos distribuidores Bronze, Prata, Ouro e Diamante, como Isabelly Cunha, no plano de Marketing Multinível UP!. A Apresentação
de Negócios foi direcionada pelo Treinador Oﬁcial da UP! Leonardo
Pereira. Aproveitando o Dia da Mulher, a líder Danielle Fonseca também comandou uma homenagem às colegas da UP! de Aracaju, que
brilham com a oportunidade de transformar a vida de milhares de
famílias pelo Brasil.

Em Curitiba, Paraná, a Mega Reunião foi organizada para mais de cem
pessoas no auditório do Hotel Nikko. Os convidados sentiram de perto
a emoção dos distribuidores qualiﬁcados como Bronze, Prata e Ouro
no MMN UP!. A Apresentação de Negócios ﬁcou sob a responsabilidade do Duplo Diamante Ademir Voigt. Já o Duplo Diamante Jubiracy
Alves destacou a importância das campanhas Águia Premiado e Medalhistas UP!.

“A Mega foi um evento maravilhoso. As pessoas ﬁcam felizes e entusiasmadas com o que está acontecendo em nosso negócio. Aracaju
vive um grande momento dentro da UP!, com um trabalho muito
proﬁssional, seriedade e estrutura diferenciada, dando plenas condições de crescimento para os distribuidores. Novos líderes estão
surgindo, e pessoas simples e batalhadoras estão mudando de vida,

“Foi um momento esplendoroso! A UP! está mudando dezenas de vidas
paranaenses. Cada vez mais pessoas estão vendendo muito, ganhando
dinheiro e trabalhando em um ambiente magníﬁco. Somos felizes. As
redes crescem de forma extraordinária e, mês a mês, reconhecemos
grandes líderes. Sucesso a todos”, aﬁrmou Jubiracy Alves, Treinador
Oﬁcial da UP!.

MEGA REUNIÃO: qualiﬁcados como Bronze na UP! posam para foto no evento
da capital paranaense
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MEGA REUNIÃO: Treinador Oﬁcial André Borges e alguns dos graduados do
Recife posam para foto

Na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, a Mega
Reunião empolgou mais de 150 pessoas com as graduações dos
distribuidores que bateram Bronze, Prata, Ouro e Rubi no revolucionário plano de Marketing Multinível UP!. A Apresentação
de Negócios foi de responsabilidade do Duplo Diamante André
Borges, de São Paulo.
“O evento foi carregado de emoção, pois além dos Diamantes da região sendo reconhecidos e homenageados, tivemos a presença ilustre
do Duplo Diamante André Borges contando a sua linda história de
vida, que emocionou todos os presentes. Mês a mês vemos a motivação, o crescimento das pessoas aqui no Recife e como a oportunidade
da UP! tem contribuído para mudar a vida delas”, revelou Anac Montarroyos, Triplo Diamante UP!.

MEGA REUNIÃO: distribuidores demonstram satisfação com reconhecimento do
sucesso na UP!

Em Vitória, no Estado do Espírito Santo, a Mega Reunião foi organizada para aproximadamente 40 pessoas, na sala de reuniões do
Centro de Distribuição UP!. Foram graduados distribuidores como
Bronze, Prata e Ouro. O líder Rubi Gilmar Ferreira foi o responsável pela Apresentação de Negócios.
“O que chamou a atenção foi a distância percorrida por alguns
dos qualificados, além dos parentes que ficaram encantados
com a UP!, graças ao reconhecimento e ao carinho na Mega.
O líder Gilmar Ferreira nos brindou com uma breve palavra,
que encheu todos de motivação. Estamos vendo dia a dia o
número de distribuidores crescendo no Estado e estamos cada
vez mais empolgados na UP!. O otimismo é a força para conseguir tudo. Temos grandes sonhos, encontramos quem nos
levará a realizá-los: a UP!”, analisou Ana Aparecida Teixeira,
Ouro na UP!.

MEGA REUNIÃO: Wellington Soares posa ao lado de alguns distribuidores
graduados como Bronze

Em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, a liderança local promoveu
uma Mega Reunião para mais de 90 pessoas no auditório do Corporate Plaza. Dezenas de distribuidores foram graduados aos níveis
Bronze e Prata e receberam os PINs das mãos do Diamante Wellington Soares, proprietário do CD e responsável pela Apresentação de
Negócios.
“Mesmo sabendo que no Brasil o ano só começa depois do carnaval,
a Mega foi realizada com muito entusiasmo e brilhantismo. Os distribuidores que vieram para esse momento festivo saíram convictos de
que a UP! é uma empresa que reconhece, premia e REMUNERA MUITÍSSIMO BEM aqueles que trabalham e perseveram. Abraço a todos”,
aﬁrmou Wellington Soares.

MEGA REUNIÃO: Diamante UP! Luciano Monteiro posa com alguns
distribuidores qualiﬁcados no evento

Em Cuiabá, no Mato Grosso, a Mega Reunião teve grande êxito com
a presença de mais de cem pessoas no auditório do Centro de Eventos de Várzea Grande. Os presentes receberam inúmeros prêmios,
uma novidade trazida pela liderança local, e puderam ver de perto
o crescimento dos graduados como Bronze, Prata e Ouro, que subiram ao palco para receber os aguardados PINs. A Apresentação de
Negócios foi conduzida com maestria pelos líderes Luciano Monteiro
e Adelson Pereira Lima.
“Foi um evento fantástico, com pessoas focadas e determinadas para
chegar ao topo. Percebi no olhar e no jeito delas uma expressão guerreira, com sede da vitória. Tenho certeza que este ano vai ser o ano
da revolução UP! aqui na região. A UP! já transformou e transformará
ainda mais vidas em nosso Estado”, disse Adelson Pereira Lima, graduado como Ouro na UP!.
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“Esta foi a primeira Mega Reunião em Santa Maria. Em razão da tragédia
ocorrida no ﬁnal de janeiro, ﬁzemos uma Mega discreta, somente para o
reconhecimento do trabalho dos qualiﬁcados, que os contemplou com
os níveis de Bronze e Prata. Para encerrar, ﬁzemos um coquetel de confraternização com todos os presentes”, comentou Veraldo.

MEGA REUNIÃO: graduados como Bronze, Prata e Ouro sobem ao palco para
receber o reconhecimento da Família UP!

A cidade de Joinville, em Santa Catarina, recebeu um evento para
mais de 120 pessoas no auditório do Colégio Germano Tim. A Mega
foi conduzida pelo casal Diamante André Luis e Daiani Miranda e a
Apresentação de Negócios foi realizada pelo Diamante Éder Machado. Os presentes puderam ver de perto as histórias de sucesso dos
distribuidores qualiﬁcados como Bronze, Prata e Ouro.
“Agradeço em primeiro lugar a Deus, por nos proporcionar esta grandiosa oportunidade de ser livre financeiramente e abençoar outras pessoas. Sem dúvida, a
melhor oportunidade do mundo!”, comentou o Diamante André Luis.

MEGA REUNIÃO: graduados recebem PIN e faixa pelas metas alcançadas na
cidade de Ceilândia

A cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, recebeu uma Mega Reunião para mais de cem pessoas. Elas presenciaram a qualiﬁcação dos
distribuidores que bateram Bronze, Prata e Ouro. No edifício Bonbini, o comando da festa foi feito pelo Diamante Márcio Santos, que
realizou a Apresentação de Negócios e coordenou as qualiﬁcações.
“Tivemos quase 40 distribuidores reconhecidos nesta grande festa,
em que todos os presentes puderam ver o quanto a UP! está mudando a vida dos brasilienses. Agradecemos pela vinda do sr. Clarel, que,
por meio desta maravilhosa empresa, está mostrando que as pessoas
podem mudar suas vidas e realizar seus sonhos!”, comentou Liliane
Rodrigues, diretora do CD local.

MEGA REUNIÃO: Edmo Justino recebe o reconhecimento por ter atingido a
graduação de Diamante no MMN da UP!

Em João Pessoa, na Paraíba, a Mega Reunião foi inesquecível. Contando com a ilustre presença da gerente de CDs UP! Sueli Araújo, o
público de mais de 180 pessoas ﬁcou extasiado com o reconhecimento dos graduados como Bronze, Prata, Ouro e do novo Diamante
UP! Edmo Justino.
“Nesta Mega Reunião contamos com a presença de um excelente público em um ambiente maravilhoso, com reconhecimentos emocionantes
dos graduados e incentivos para a equipe. É com este tipo de incentivo
que fazemos nossa empresa crescer ainda mais para encontrar novos
líderes que venham a somar conosco”, disse Carlos Dias, Diamante UP!.

MEGA REUNIÃO: Diamante Robson Oliveira posa para foto ao lado dos
graduados como Bronze e Prata

Em Barreiras, na Bahia, a Mega Reunião aconteceu no auditório Kerigma e contou com a presença de mais de 90 pessoas, entre elas os
qualiﬁcados como Bronze e Prata, que subiram ao palco e receberam
o reconhecimento por seu esforço e dedicação. A Apresentação de
Negócios foi realizada pelo Diamante Robson Oliveira.
MEGA REUNIÃO: distribuidores que bateram Bronze e Prata são reconhecidos
com a entrega da faixa e do PIN

A cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que ainda está abalada com a tragédia acontecida no último mês de janeiro, promoveu
uma Mega Reunião para elevar o moral dos presentes em busca de
uma vida melhor. A Apresentação de Negócios ﬁcou a cargo do Diamante Veraldo Lopes de Oliveira.

“Embora tenha sido um mês atípico, tivemos um público bem participativo e interessado no sistema de MMN da UP!. Tivemos o reconhecimento de um novo qualiﬁcado a Bronze, Maninho Feitosa, que
tem nos dado um excelente exemplo de perseverança e foco, além
do reconhecimento de quem já é qualiﬁcado e continua neste propósito junto com a Família UP!. Que Deus abençoe a todos!”, ﬁnalizou
Robson.
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oferecida pela UP! e com as histórias de sucesso dos novos graduados como Bronze e Prata. A Apresentação de Negócios foi liderada por
Carlos Moraes, que motivou a plateia a correr atrás do sucesso.

MEGA REUNIÃO: Luziano José ao lado das graduadas como Bronze Maria
Divina, Neuzilene e Merci

“Essa foi a nossa terceira Mega da Baixada e, apesar de nos meses de
janeiro e fevereiro as redes por aqui ainda não estarem trabalhando
a todo o vapor, tivemos um evento de sucesso. Todos os participantes
saíram da Mega bastante otimistas em relação ao crescimento da UP!
previsto para 2013. Todos ﬁcaram motivados com o trabalho que vem
sendo desenvolvido não só pelo CD Santos, mas também com a chegada do CD na cidade de Itanhaém. Ele vem fazendo um trabalho fantástico desde a sua inauguração”, aﬁrmou José Eduardo, do CD local.

O CD UP! de Palmas, no Tocantins, recebeu uma belíssima Mega Reunião e mais de 50 pessoas. O público teve a oportunidade de conhecer
melhor o MMN da UP! e ver a alegria nos rostos dos novos qualiﬁcados
como Bronze. A Apresentação de Negócios foi realizada pelo proprietário do CD UP! de Gurupi (TO), Luziano José.
“Esta Mega foi promovida por todos os CDs do Tocantins. As pessoas ﬁcaram impressionadas com o crescimento e com a solidez da UP!, que proporciona o mais rápido resultado no MMN do Brasil”, comentou Luziano.
MEGA REUNIÃO: Família UP! não para de crescer na Bahia, que formou novos
graduados no mês de fevereiro

A sempre ensolarada Salvador promoveu mais uma excelente Mega Reunião em fevereiro, no Salvador Trade Center, para um público espetacular
de mais de 300 pessoas. A festa brindou quem estava lá com atração musical e reconheceu o esforço dos distribuidores qualiﬁcados como Bronze,
Prata e Ouro, que puderam subir ao palco para receber o merecido PIN. O
Rubi Ramom Prazeres e o Diamante Kleison Melo foram os responsáveis
pela Apresentação de Negócios, que contagiou a plateia.

MEGA REUNIÃO: Diamante Luzia Pereira é só alegria ao lado do Rubi Ferenito
Moretti e dos demais graduados

Na linda cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, os Diamantes da região se uniram para promover uma Mega Reunião de muito
sucesso no Hotel Sibara. Cerca de 70 pessoas compareceram e prestigiaram as qualiﬁcações dos distribuidores como Bronze, Ouro e Rubi,
além da Diamante Luzia Pereira Ramos. A Apresentação de Negócios
foi realizada pelo Diamante André Luiz, de Joinville, e o reconhecimento
dos qualiﬁcados ﬁcou por conta do também Diamante Renato Soares.

“Tivemos uma noite fantástica. A alegria prevaleceu quando o reconhecimento feito pelo Diamante Kleison Melo foi acompanhado por um percussionista, o Diamante Dig Dig, que mostrou sincronismo com seu timbau e animou os distribuidores com seu som. Foi a liderança de Salvador
mostrando o melhor MMN, com muita alegria”, disse Shel Lima.

“O evento foi maravilhoso. Muitas pessoas puderam conhecer melhor
esta excelente oportunidade que a UP! oferece, e todos saíram muito
motivados para mudar de vida com a nossa família”, disse André Luiz.

MEGA REUNIÃO: empolgação tomou conta dos distribuidores que bateram
Bronze e Prata no evento de Jundiaí

Na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, a Mega Reunião foi
realizada na Churrascaria Estância, para mais de 90 pessoas, entre
os distribuidores qualiﬁcados como Bronze e Prata. Além do encontro marcado pela entrega de prêmios, a Apresentação de Negócios
foi capitaneada pelo líder Adilson Machado e o Diamante Alessandro
Araújo.
MEGA REUNIÃO: graduados como Bronze e Prata recebem a condecoração no
evento em Santos

O sucesso da UP! na Baixada Santista continua em plena expansão. Na
Mega Reunião de Santos, no Sindicato dos Portuários, o público de
mais de 50 pessoas ﬁcou maravilhado com a excelente oportunidade

“Tivemos o sorteio de cinco rodízios, e o melhor vendedor da equipe foi
premiado com uma viagem para Caldas Novas (GO) com os Diamantes
Alessandro e Vanessa Araújo. Todos saíram do evento muito motivados
para alcançar o sucesso e receber o reconhecimento na próxima Mega
Reunião”, explicou Thais Honorio.
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MEGA REUNIÃO: da esquerda para a direita estão os Pratas Cleber e Uilians, a
Rubi Elizabeth, a Diamante Graça Assis e o Bronze Agnaldo

Ipiaú, na Bahia, é exemplo de que o Nordeste, apesar de concentrar o
maior número de distribuidores UP!, ainda tem muito para crescer na
Família. A cidade recebeu uma Mega Reunião motivadora para mais
de 130 pessoas, no auditório do Colégio Estadual. O encontro foi comandado pela líder Diamante Graça Assis, que realizou a Apresentação de Negócios e condecorou os graduados como Bronze e Prata.
“Nesta cidade ainda não existe CD, a turma é muito jovem, e o que
me encanta é o nível de comprometimento e dedicação por parte dos
líderes. Isso me motiva cada vez mais a realizar a Mega Reunião nesta
localidade. Todos trabalham com ética e seriedade, e é por isso que
vários frutos estão surgindo. Parabéns, Família UP!, por todo o sucesso
no Brasil – que devemos a vocês!”, disse Graça Assis.

MEGA REUNIÃO: graduados como Bronze e Prata receberam faixa e PIN com
muita alegria e descontração

Em Natal, no Rio Grande do Norte, a Mega Reunião foi realizada
no tradicional Hotel Residence para um ótimo público de mais
de cem pessoas. O líder Rossine Alves foi o responsável pela
Apresentação de Negócios e pela graduação dos distribuidores
que bateram Bronze e Prata, subindo ao palco para receber o
PIN da UP!.
“Vivemos um momento de amadurecimento dos distribuidores da
UP! aqui em Natal. Nossos parceiros estão deixando de lado aquela afobação inicial e estão trabalhando com mais profissionalismo
e empolgação também. Graças aos treinamentos promovidos pela
UP!, os distribuidores daqui do Rio Grande do Norte estão aprendendo a lidar melhor com um segmento tão grande como o da
venda de perfumes e isso, consequentemente, está aumentando
os ganhos de muitas pessoas”, comentou Rossine Alves, Diamante
UP!.

MEGA REUNIÃO: Lidiany Linhares posa para foto ao lado dos graduados como
Bronze e Prata no MMN da UP!

Na cidade de Botucatu, em São Paulo, a Mega Reunião recebeu cerca
de 50 pessoas no CD local, entre convidados e graduados como Bronze e Prata no plano de Marketing Multinível da UP!. A Apresentação
de Negócios foi realizada pelo proprietário do CD, Cristiano Linhares.
Além da Mega, o CD também promoveu o 1º Encontro de Mulheres
Empreendedoras, no qual foram trabalhadas questões fundamentais
para o sucesso das mulheres em todas as áreas da vida, com destaque para Luana, de apenas 11 anos, a mais nova empreendedora de
Botucatu.
“Na Mega de fevereiro, foi dada ênfase para a formação proﬁssional
de líderes na UP!. Os qualiﬁcados entenderam que o Bronze é o primeiro degrau para o Diamante e que, juntamente com os benefícios,
aumentam também as responsabilidades e o compromisso em servir
de exemplo. Novos líderes estão surgindo em Botucatu, e as lideranças
trabalham pela harmonia e unidade de todas as redes”, disse Lidiany
Linhares, proprietária do CD.

MEGA REUNIÃO: graduados de Goiânia posam com o Duplo Diamante UP! Beto
depois do encontro

Na capital de Goiás, Goiânia, a Mega Reunião foi organizada para mais
de cem pessoas no auditório do CD local. Os convidados ﬁcaram emocionados com a graduação dos distribuidores como Bronze, Prata e
Ouro. A Apresentação de Negócios foi direcionada com muito estilo e
elegância por Beto, diretor do Centro de Distribuição e Duplo Diamante UP!. A novidade da Mega foi o reforço no incentivo das campanhas
Águia Premiado e Medalhistas UP!.
“Goiânia já fez a diferença em relação a vendas de produtos e rede
e conta com a presença de um dos maiores palestrantes na área de
vendas diretas. Com uma grande formação de equipe, nós estimamos
que Goiás será um dos maiores Estados em vendas dentro da UP!. Os
distribuidores estão muito motivados com a logística, com as reuniões
e cursos proﬁssionalizantes, além da expansão da UP! no exterior, aﬁnal o projeto UP! já se consolidou no Brasil. Deixo aqui uma reﬂexão:
‘lembremo-nos de que a nossa verdadeira riqueza é medida não pelo
que temos, e sim pelo que somos’”, ﬁnalizou Beto.
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Amigo distribuidor,
É com muita responsabilidade que me dirijo a você para, mais uma
vez, transmitir uma notícia inovadora, que trará ainda mais segurança para o nosso empreendimento.
Após anunciarmos os recentes investimentos em tecnologia de
ponta, agilidade na logística e qualidade de atendimento, a UP!
está prestes a iniciar uma transição tributária que a colocará à frente de outras empresas do setor de venda direta e, acima de tudo,
ratiﬁcará sua imagem de porto seguro dos seus distribuidores.
Proﬁssionais altamente capacitados e qualiﬁcados da área jurídica
e contábil têm se dedicado, diariamente, na elaboração deste planejamento tributário pensado não apenas para a UP!, mas também
para você, distribuidor, parceiro, que caminha conosco e faz da UP!
a empresa de MMN que mais cresce no Brasil.

Não à toa, iniciei o texto chamando-o de amigo, pois o carinho é
recíproco e o companheirismo sustenta o resultado obtido e a propagação da receita para o sucesso.
Em breve levaremos ao seu conhecimento as adequações necessárias para o seu enquadramento
neste novo formato de operação,
já que as modiﬁcações serão puramente formais e não se reﬂetirão
nas ações do nosso dia a dia.
Essa busca constante por melhorias
tem como objetivo assegurar a tranquilidade ao distribuidor e a sustentabilidade da UP!, garantindo uma
parceria duradoura com cada vez clarel J. R. Lopes • Vice-Presidente
mais resultados para a Família UP!.

UP! ignora empresas “pirâmides” e se consolida com
transparência, produtos de qualidade e segurança
Empresa não explora lucro da ativação e apresenta a maior redistribuição de renda do País
Assim como a UP!, as empresas de MMN estão legalmente constituídas,
arcam com os impostos e realizam o pagamento de comissões e bônus com
base no resultado da venda direta e no desempenho de participantes adicionais de cada distribuidor. O grande diferencial da UP! está no método
extremamente eﬁciente para compensar os seus revendedores pela graduação e distribuição de produtos aos consumidores.

Treinamento Oﬁcial da UP! ministrado pelo Triplo Diamante César Pimenta, de
Manaus (AM), em São Bernardo do Campo (SP)

Mais de 130 milhões de pessoas estão no grupo que corresponde a 70% do
consumo de cosméticos no Brasil, e os três maiores varejistas do País, que
investiram bilhões em aquisições com o foco voltado para as classes mais
abastadas, dominam atualmente apenas 25% do mercado ¬– e continuam
perdendo espaço. É com base nesses dados, revelados pelo instituto de
pesquisa da McKinsey & Company, que empresas com um modelo de negócio denominado de “pirâmide” aproveitam a enorme demanda e enganam
milhares de pessoas. Ação esta, aliás, que é bem diferente da praticada pela
UP!, que oferece uma oportunidade honesta, perfumes e cremes de alta
qualidade e um plano de Marketing Multinível com as mesmas possibilidades de ganhos para todos os seus distribuidores.
“O MMN é lícito porque sobrevive da venda de um produto de qualidade. Já
a pirâmide é enganosa porque lucra com o recrutamento de pessoas, citando sempre o valor de ativação em dólar, o que já é esquisito se pensar que
estamos no Brasil. E é daí que vêm os bônus para o bolso de poucas pessoas, que não comercializam um produto ou serviço real. Isso vem gerando
ao sistema de Marketing Multinível problemas quanto à sua imagem por
causa da percepção que o público passa a ter das pirâmides”, aﬁrmou César
Pimenta, Triplo Diamante UP!.

“A pirâmide não tem um produto que sustente a empresa a médio e longo prazo, e os últimos a ingressar não têm chance de recuperar as taxas
de adesão ou de se beneﬁciar com o esquema. Após isso, eles tentam
coagir as pessoas, garantindo serem empresas legítimas que operam
um plano de marketing de rede. Porém, os produtos de venda utilizados
por este sistema não possuem nenhum valor de mercado, por serem falsos os certiﬁcados, programas de treinamento, assinaturas de revistas,
descontos ilusórios, tratamentos ineﬁcientes, entre outros. Quem adquire estes produtos não tem perspectivas de revenda ou possibilidade de
devolução do valor pago. Já na UP!, o MMN possibilita o relacionamento
direto do distribuidor com o cliente, de forma a manter uma relação proﬁssional entre ambos”, explicou o líder Jubiracy Alves, Duplo Diamante
UP!.
Outros fatores positivos da UP!, que permite uma grande mudança de status em milhares de famílias pelo Brasil, são a equipe de treinadores oﬁciais
qualiﬁcados e um programa ativo de treinamentos para atender às necessidades dos distribuidores, de forma a ajudá-los com todas as orientações
para que o negócio se desenvolva cada vez mais.
Diferentemente das armadilhas e riscos das pirâmides, na UP! os novos
especialistas são motivados pelos mais experientes e recebem conselhos
no início de suas atividades, para que, à medida que aprendem mais sobre
os maravilhosos perfumes e sobre o plano de Marketing Multinível da UP!,
possam desenvolver os seus negócios independentes para atingir o sucesso
desejado, que vai depender do esforço de cada proﬁssional. Portanto, não
perca tempo: venha para a UP!.
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