
Os ganhos referenciados nos materiais de marketing das AmarelasInternet são somente indicativos, havendo ganhos, estes ocorrerão apenas através da participação do Afiliado no Plano 
de Compensação. Todas as referências aos ganhos implícitas ou explicitamente mencionadas neste Plano de Compensação são apenas para fins ilustrativos. Estes valores não devem ser 
considerados como garantias ou projeções dos seus ganhos ou lucros reais. AmarelasInternet não garante qualquer nível de ganhos ou lucro a nenhum afiliado, qualquer representação ou 
garantia de lucro seria equivocado. Quando você compra um pacote da AmarelasInternet começa a participar num programa de marketing completo, não apenas através do Centro de Negócios 
que obtêm na compra do seu pacote, mas também com o Escritório Virtual e com o Site de Marketing Exclusivo e gratuito que lhe permitem desenvolver de uma forma explosiva o seu negócio!

Plataforma Dinâmica
de Negócios

Plano de
Compensação

Uma surpreendente

que nos permite incorporar produtos constantemente
e assim somar comissões para os nossos afiliados
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1. Free*
2. Standard
3. Premium
4. Diretor

*Como Afiliado Free poderá dedicar-se ao nosso Programa PPC (Pay Per Click) e ganhar dinheiro todos os dias,
somente por visualizar anúncios dentro do Portal AmarelasInternet.com.

Pode adquirir o Pacote que desejar quando decidir!!!

Se você estiver Qualificado como Diretor,
TAMBÉM estará Qualificado como Premium e Standard!

O Pacote vai definir:

• O tipo do Produto que pode comercializar

• A Qualificação que poderá aceder

Assim se define
o seu Negoucio na
AmarelasInternet:
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Bem-Vindo!
AmarelasInternet procura criar uma Comunidade de Empresários de Sucesso, onde 

todos possam concretizar os seus projetos, um lugar onde as pessoas são o centro de tudo.

Por isso criamos um Plano de Compensação simples e generoso,
através do qual lhe oferecemos duas formas de construir o seu negoucio:

Venda Direta e Mercado de Rede
Na nossa Companhia, você define COMO entra no negoucio,

a partir do Pacote que adquirir:
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A venda de produtos da AmarelasInternet é o foco do nosso negócio.
As Vendas Diretas permitem-lhe aumentar os seus lucros,

comprando a preço de atacado e revendendo aos seus
clientes com uma grande margem de lucro.

Venda Direta

Ao comprar um Pacote de Produtos da AmarelasInternet,
passa a participar de um Programa de Marketing completo

através do seu Centro de Negócios, o qual inclui um Escritório Virtual
e um Site Exclusivo gratuito que lhe permitem
desenvolver EXPLOSIVAMENTE o seu negócio!

Pacotes Ai

Em todos os Pacotes você poderá
recuperar o seu investimento

em uma sou venda.

Pacote COMPRAS CODIGOS POR VENDES POR GANANCIA

STANDARD US$ 30 (5 Coudigos STD) US$ 150 400%

PREMIUM US$ 200 (5 Coudigos PRM) US$ 1.000 400%

DIRETOR
US$ 1.000 (1 Coudigo GOLD +

50 Coud. PRM ou 350 Coud. STD)
US$ 11.500 1.050%

* Taxa Administrativa por Pacote: Pacote Standard = US$ 2,50 / Pacote Premium = US$ 12 / Pacote Diretor = US$ 30

Ganhos Imediatos

Lucros de até 1.050%
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Com a AmarelasInternet você pode expandir o seu negoucio desde o início,
através da criação da sua proupria Equipe de Marketing, 
contando com diversas formas de obtenção de ganhos da sua Rede:

* Carreira Vitalícios e Embaixadores

Mercado de Rede
AmarelasInternet

 1. Comissões Dinâmicas

 2. Comissões por Diretor

 3. Bônus e-Voucher

 4. Pool Diretores Regionais

 5. Pool Diretores
  Nacionais e Internacionais

 6. Prêmio e-Voucher

 7. Bônus de Liderança
  Nacional e Internacional

 8. Maching Bônus 10%
  Nacionais e Internacionais

 9. Bônus Corporativo*

 10. Programa AiPromotion
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Como Afiliado Standard pode obter ganhos da sua rede no seguintes itens:

US$ 30 - 5 Códigos Standard Ganhos

Comissão por Pacote STD 10 pontos / US$ 1 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Afiliado Standard

Deve estar correspondentemente Qualificado para receber estas Comissões.

Todos na linha compraram Alguns na linha não compraram

Roberto

Carlos

Você

Compra e gera-lhe
uma comissão

Recebe
5 Comissões

Recebe
5 Comissões

Compra e gera-lhe
uma comissão

Compra e gera-lhe
uma comissão

Compra e gera-lhe
uma comissão

Compra e gera-lhe
uma comissão

Compra e gera-lhe
uma comissão

Compra e gera-lhe
uma comissão

Compra e gera-lhe
uma comissão

Compra e gera-lhe
uma comissão

Compra e gera-lhe
uma comissão

Compram, mas
não lhe geram
comissão
porque estão
depois do 5º Nivel

Corte del 5º Nível

Martín

Susana

Eduardo

Alberto

Cristina

Alicia

Não compra

Não compra

Compra mas não lhe
gera uma comissão,
porque está depois
do Corte Dinâmico

Corte del 5º Nível

Alberto

Cristina

Corte Dinâmico

Roberto

Carlos

Martín

Susana

Eduardo

Alicia

Você

Sistema de Compressão Dinâmica:
Se alguém da sua rede não realizar 
a compra mensal, o sistema vai 
verificar além do seu quinto nível até 
encontrar alguém que o tenha feito, 
compensando esse espaço vazio e 
mantendo assim os seus ganhos
ao máximo.

A Compressão
Dinâmica 
mantem
os seus lucros
ao máximo!
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Como Afiliado Premium pode obter ganhos da sua rede nos seguintes itens:

Comissão por Pacote PRM é a Comissão que você recebe quando um Afiliado em sua Rede adquire um Pacote Premium.

Bônus e-Voucher por Pacote PRM é uma recompensa que você recebe quando um Afiliado direto em sua Rede
adquire um Pacote Premium.

O Pacote Plus e um produto exclusivo para Afiliados Premium e Diretores.
Você recebe comissões quando alguém na sua Rede adquire este Pacote..

Afiliado Premium

Deve estar correspondentemente Qualificado para receber estes Bônus e Comissões.
*Só ativo e qualificado como Executivo.

US$ 200 - 5 Códigos Premium Ganhos

Comissão por Pacote STD 10 pontos / US$ 1 (Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Comissão por Pacote PRM 60 pontos / US$ 6 (Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus e-Voucher por Pacote PRM 2.000 pontos / US$ 200 (Compra Direta)

Comissão por Pacote Plus 10 pontos / US$ 1 (Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)
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Como Diretor Regional pode obter ganhos da sua rede nos seguintes itens:

Diretor Regional

Esta tabela mostra a quantidade máxima de Bônus e Comissões que um Diretor Regional pode receber. 
Deve estar correspondentemente Qualificado para receber estes Bônus e Comissões.
*Só ativo e qualificado como Executivo.

Comissão / Bônus Bônus

Comissão por Pacote STD 10 pontos / US$ 1 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Comissão por Pacote PRM 60 pontos / US$ 6 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus e-Voucher por Pacote PRM 2.000 pontos / US$ 200 (Compra Direta)

Comissão por Pacote Plus 10 pontos / US$ 1 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Comissão por Pacote DIR 300 pontos / US$ 30 (Compra Direta)

Bônus e-Voucher por Pacote DIR 10.000 pontos / US$ 1.000 (Compra Direta)
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Como Director Nacional pode obter ganhos da sua rede nos seguintes itens:

Diretor Nacional

Esta tabela mostra a quantidade máxima de Bônus e Comissões que um Diretor Nacional pode receber. 
Deve estar correspondentemente Qualificado para receber estes Bônus e Comissões. 
* Até encontrar outro Diretor Nacional ou Internacional, conforme o caso.

Comissão / Bônus Ganhos

Comissão por Pacote STD 10 pontos / US$ 1 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus de Liderança por Pacote STD 10 pontos / US$ 1 (Infinito e Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comissão Pacote STD 1 ponto / US$ 0,10 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Matching Bonus 10% por Liderança Pacote STD 1 ponto / US$ 0,10 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Comissão por Pacote PRM 60 pontos / US$ 6 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus de Liderança por Pacote PRM 60 pontos / US$ 6 (Infinito e Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comissão Pacote PRM 6 pontos / US$ 0,60 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Matching Bonus 10% por Liderança Pacote PRM 6 pontos / US$ 0,60 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus e-Voucher por Pacote PRM 2.000 pontos / US$ 200 (Compra Direta)

Comissão por Pacote Plus 10 pontos / US$ 1 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus de Liderança por Pacote Plus 10 pontos / US$ 2 (Infinito e Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comissão Pacote Plus 1 ponto / US$ 0,10 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Matching Bonus 10% por Liderança Pacote Plus 1 ponto / US$ 0,10 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Comissão por Pacote DIR 300 pontos / US$ 30 (Compra Direta)

Bônus de Liderança por Pacote DIR 300 pontos / US$ 30 (Infinito e Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comissão Pacote DIR 30 pontos / US$ 3 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Matching Bonus 10% por Liderança Pacote DIR 30 pontos / US$ 3 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus e-Voucher por Pacote DIR 10.000 pontos / US$ 1.000 (Compra Direta)

Prêmio e-Voucher por Calificación US$ 1.000
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Como Diretor Internacional pode obter ganhos da sua rede nos seguintes itens:

Diretor Internacional

Esta tabela mostra a quantidade máxima de Bônus e Comissões que um Diretor Nacional pode receber. 
Deve estar correspondentemente Qualificado para receber estes Bônus e Comissões.
* Até encontrar outro Diretor Nacional ou Internacional, conforme o caso.

Comissão / Bônus Ganancias

Comissão por Pacote STD 10 pontos / US$ 1  (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus de Liderança por Pacote STD 20 pontos / US$ 2 (Infinito e Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comissão Pacote STD 1 ponto / US$ 0,10  (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Matching Bonus 10% por Liderança Pacote STD 2 pontos / US$ 0,20  (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Comissão por Pacote PRM 60 pontos / US$ 6 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus de Liderança por Pacote PRM 120 pontos / US$ 12 (Infinito e Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comissão Pacote PRM 6 pontos / US$ 0,60 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Matching Bonus 10% por Liderança Pacote PRM 12 pontos / US$ 1,20 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus e-Voucher por Pacote PRM 2.000 pontos / US$ 200 (Compra Direta)

Comissão por Pacote Plus 10 pontos / US$ 1 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus de Liderança por Pacote Plus 20 pontos / US$ 2 (Infinito e Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comissão Pacote Plus 1 ponto / US$ 0,10 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Matching Bonus 10% por Liderança Pacote Plus 2 pontos / US$ 0,20 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Comissão por Pacote DIR 300 pontos / US$ 30 (Compra Direta)

Bônus de Liderança por Pacote DIR 600 pontos / US$ 60 (Infinito e Acumulativo)*

Matching Bonus 20% por Comissão Pacote DIR 30 pontos / US$ 3 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Matching Bonus 20% por Liderança Pacote DIR 60 pontos / US$ 6 (5 Níveis de Profundidade com Compressão Dinâmica)

Bônus e-Voucher por Pacote DIR 10.000 pontos / US$ 1.000 (Compra Direta)

Prêmio e-Voucher por Calificación US$ 2.000
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* Taxa Administrativa por e-voucher Diretor: US$ 100 / Taxa Administrativa por e-voucher Premium: US$ 20
** Só ativo e qualificado como Executivo. Taxa Administrativa: US$ 60.
Deve estar correspondentemente Qualificado para receber e-Vouchers.

Cada vez que você promove um novo membro que decide afiliar-se como Premium ou Diretor,
AmarelasInternet te recompensa dando-lhe um e-Voucher

que você pode usar para promover uma outra pessoa para a mesma categoria:

Si eres un Afiliado Premium ó Director, estás habilitado a adquirir el Paquete Ejecutivo.
Cuando lo hagas, recibirás a su vez un e-Voucher Ejecutivo:

Também recebe e-Vouchers quando se qualifica como Diretor Nacional graças ao desenvolvimento da sua Rede:

Se você promover um... ...e recebe um e-Voucher válido para
Afiliado Premium um Pacote Premium = US$ 200*

Diretor um Pacote Director = US$ 1.000*

Você adquire um... ...e recebe um e-Voucher válido para
Pacote Executivo um Pacote Executivo = US$ 600**

Se você se qualifica como... ...e recebe um e-Voucher válido para
Diretor Nacional 1 Pacote Diretor  = US$ 1.000*

Diretor Internacional 2 Pacotes Diretor  = US$ 2.000*

e-Vouchers
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Diretores Vitalícios
Bônus Corporativo

Uma porcentagem dos lucros das redes das 
AmarelasInternet no País
onde tenha desenvolvido

Equipes de Trabalho.
Cada Afiliado e Diretor do País 

contribui com os lucros
de um Diretor Vitalício!

Como Vitalício Receberás:

Quando qualificas como Diretor Vitalício começa uma nova etapa na
Experiência AmarelasInternet: sua posição como Diretor é para sempre,

não precisará mais de renovações... já é um Diretor Vitalício.

Carreira de Vitalício...
de 1 a 5 estrelas!

Cada vez que qualifique
um Diretor Internacional
na sua primeira linha
ganharás uma estrela
e com cada estrela receberá
Bônus Corporativos...
Sempre acumulativos!!

Os Diretores Vitalícios que formem parte da
Equipe de Profissionais das AmarelasInternet,
podem qualificar como Embaixadores Ai,
representado a Companhia em eventos
e apresentações de Negócios corporativas
para compartir o seu sucesso com toda a Comunidade das AmarelasInternet

1 Dir. Internacional
+ Volume de equipe
(3% dos lucros)

2 Dir. Internacionais
+ Volume de equipe
(1% dos lucros adicional)

3 Dir. Internacionais
+ Volume de equipe
(1% dos lucros adicional)

4 Dir. Internacionais
+ Volume de equipe
(1% dos lucros adicional)

5 Dir. Internacionais
+ Volume de equipe
(1% dos lucros adicional)

Como Diretor Vitalício
receberá Bônus Corporativos
que representa a distribuição
dos lucros da Corporação.

Deve estar Qualificado no Programa correspondente para receber o Bônus Corporativo

Até o dia 31 de Dezembro de 2013
terá lugar a Promoção Especial

“Vitalícios Pioneiros”:
Uma vez que qualificado como Diretor Vitalíciode 1H, serão levados em conta para as qualifica-ções de 2,3,4 e 5 estrelas  os Diretores Interna-cionais em profundidade ilimitada, dois Diretores Internacionais por linha em linhas extras.
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Quando se qualifica como Embaixador Ai você aumenta a sua remuneração 

ao máximo com os Bônus Corporativos que representam a divisão do Lucro

da Corporação á nível Mundial.

Nosso programa conta cada venda mundial como parte da sua equipe.

Cada Afiliado e Diretor das AmarelasInternet
contribui com os lucros de um Embaixador Ai !!

Os Embaixadores receberão uma porcentagem
do Lucro das redes MUNDIAIS da Companhia.

Vitalício

Estrelas
5

Vitalício

Estrelas
5

Vitalício

Estrelas
5

Vitalício

Estrelas
5

Vitalício

Estrelas
5

Vitalício

Estrelas
5

Vitalício

Estrelas

5

Vitalício
Direto

Vitalício
Direto

Vitalício
Direto

Embaixador Ai
1 Estrela

(1% do Lucro Global)

Embaixador Ai
2 Estrelas

(1% do Lucro Global adicional)

Embaixador Ai
3 Estrelas

(1% do Lucro Global adicional)

+ +

+ + +

= = =

Equipe de Embaixadores
Bônus Corporativo
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Qualificações Ai

Qualificação
Requerimentos
para Ativar-se

Requerimentos
para Qualificar

Afiliado Standard 1 Pacote Standard
Qualquer um de nosso
Produtos Qualificados*

Afiliado Premium 1 Pacote Premium
Qualquer um de nosso
Produtos Qualificados*

Diretor
Regional

1 Pacote Diretor
Qualquer um de nosso
Produtos Qualificados*

Diretor
Nacional

3 Diretores Regionales Diretos
Qualquer um de nosso
Produtos Qualificados*

Diretor
Internacional

3 Diretores Nacionales Diretos
Qualquer um de nosso
Produtos Qualificados*

Diretor Vitalício

H : 1 Dir. Int. + Vol. de equipe + 1 Novo Dir. Reg.

HH : 2 Dir. Int. ou 1 Vitalício + Vol. de equipe

+ 1 Novo Dir. Regional

HHH : 3 Dir. Int. ou 1 Int. + 1 Vitalício + Vol. de 

equipe + 1 Novo Dir. Regional

HHHH : 4 Dir. Int. ou 2 Vitalícios + Vol. de 

equipe + 1 Novo Dir. Regional

HHHHH : 6 Dir. Int. ou 3 Vitalícios + Vol. de 

equipe + 1 Novo Dir. Regional

Enquanto nenhum
for Vitalício

Embaixador Ai

H : Ser Vitalício 5 Estrelas + 1 Vitalício 5 Estrelas 

+ 1 Vitalício Direto

HH : Ser Vitalício 5 Estrelas + 2 Vitalícios

5 Estrelas + 1 Vitalício Direto

HHH : Ser Vitalício 5 Estrelas + 3 Vitalícios

5 Estrelas + 1 Vitalício Direto

Enquanto nenhum
for Embaixador

* Pacote Standard e Pacote Plus = US$ 30 • Pacote DataClick = US$ 45 • Pacote Premium = US$ 200 • Pacote Diretor = US$ 1.000 • Pacote Executivo = US$ 600
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Termos Importantes
Ativo: Você se torna um membro ativo ao fazer a sua primeira compra de produtos na AmarelasInternet.

Qualificado: Você estará qualificado se tiver efetuado as compras requeridas para o Programa em que 
está participando. Habilitando-se assim a receber as comissões e bônus de sua rede de marketing, nos 
casos em que estes se aplicarem.

Rede: As forças humanas que compõem a organização que você desenvolve para aumentar o poder do 
seu negoucio.

Carteira Electrounica: A Conta Eletrônica que você pode consultar a qualquer momento a partir de seu 
Escritourio Virtual. AmarelasInternet deposita aí o dinheiro que você ganha com o seu negoucio.

Escritourio Virtual: Um Painel de Controle completo e personalizado, que AmarelasInternet te oferece 
para que você possa controlar o seu negoucio em todos os aspectos.

Centro de Negoucios: É a denominação que a AmarelasInternet dá à posição que você ocupa na nossa 
organização.
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O que é carteira Eletrônica?
A Carteira Eletrônica é a sua conta de poupança com 
a AmarelasInternet. Todas as suas comissões serão 
depositadas nesta conta automaticamente.

Como recebo meus pagamentos?
Suas comissões são diariamente depositadas na sua 
Carteira Eletrônica automaticamente. A partir daí 
você pode fazer saques através de qualquer um dos 
métodos que oferece o nosso sistema.

Quais são os métodos de retiro de dinheiro?
PayPal, Western Union, Transferência Bancária e 
Cartão de Débito Visa AmarelasInternet.

Posso Carregar a minha Carteira Eletrônica?
Sim você pode carregar a sua Carteira Eletrônica, mas 
estas cargas sou poderão ser utilizadas para realizar 
compras de produtos da Companhia.

Qual o valor mínimo para carregar a minha 
Carteira Eletrônica?
O valor mínimo para carregar sua carteira eletrônica é 
de $ 20 doulares.

Qual o custo para carregar a minha Carteira 
Eletrônica?
O custo para carregar sua carteira eletrônica é de 
5% do valor que você carregar. Observe que quando 
utilizar a sua carteira Eletrônica para ativar qualquer 
Afiliado da sua rede, você tem um desconto de 5%, 
recuperando assim o custo previamente descrito.

Tenho um limite de renda?
Não, não há pagamento máximo em nosso sistema, 
eles dependem de seu esforço e dedicação.

As comissões podem vencer?
Comissões são  mantidas sempre que permanecer 
ativo no programa, e vai continuar a recebê-las 
sempre que se manter Qualificado.

Posso transferir dinheiro de Eletrônica minha 
carteira para outro Afiliado?
Sim você pode! O valor mínimo para essa transferência 
é de $ 50 doulares.

Plano de Compensação
Perguntas Frequentes


