O CLUBE FEITO PENSANDO EM VOCÊ

NOVA SEDE

O QUE É O CLUBE DE VANTAGENS ORALGIFT?
Um cliente satisfeito é o nosso melhor embaixador, por isso, criamos um clube especialmente
destinado a premiar, reconhecer e fortalecer essa parceira. O CLUBE DE VANTAGENS ORALGIFT,
como o próprio nome sugere, é um programa de vantagens para você e para seu cliente e vai
além: o membro do Clube ao indicar novos sócios, recebe ainda benefícios extras. Um
programa de relacionamento em que todos ganham. Conﬁra como:

A QUEM SE DESTINA?
O Clube de Vantagens OralGift, destina-se aos Clientes Dentistas e às Farmácias
prioritariamente já existentes em nossa base de relacionamento. Após o ingresso inicial dos
grupos preferenciais, o Clube será aberto ao cadastro de novos clientes dentistas e farmácias.
Para ter acesso às vantagens associadas, é necessário proceder a inscrição junto ao Clube no
link www.oralgift.com/cadastro e executar o preenchimento do Cadastro de Sócio.

NOVA SEDE

SISTEMA DE VALORIZAÇÃO DO CLUBE
COMO ACUMULAR CRÉDITOS
O Clube de Vantagens OralGift, oferece um vantajoso sistema de premiação que valoriza a sua condição de
Sócio/CLiente. Ao fazer parte do Clube, o cliente tem vantagens na compra de produtos OralGift, com descontos
na aquisição de produtos premium, e obterá vantagens também sobre a compra de produtos feitas por seus
indicados, com ganhos ﬁnanceiros para aplicar na estratégia de marketing de seu próprio consultório e/ ou
farmácia.
Cada Sócio/Cliente automaticamente obtém um escritório virtual que registrará todo o seu relacionamento com o
Clube. É nesse espaço exclusivo que você terá informações sobre sua movimentação de compras de seus
indicados diretos e indiretos, abrangendo até o terceiro nível de relacionamento.
Os ganhos podem ser obtidos de três formas:

INDICAÇÃO DIRETA
1º. NÍVEL

INDICAÇÃO INDIRETA
2º. NÍVEL

Pela sua indicação à inscrição
no Clube, todas as compras do
seu indicado se reverterão em
benefícios para você. Você terá
direito a verba de marketing de
5% sobre todas as compras
realizadas por ele.

É importante que o seu indicado (1º
Nível), faça também indicações a novos
sócios.
Você
continua
ganhando
vantagens, ou seja, pela indicação à
inscrição de novos sócios no Clube, feita
por seu 1º Nível, todas as compras
realizadas pelo seu indicado indireto (2º
Nível), também se converterão em verba
de marketing para você de 3%.

3º. NÍVEL
Da mesma forma, pela
indicação à inscrição no
Clube feita por seu 2º Nível,
todas as compras realizadas
por seu indicado indireto (3º
Nível) lhe darão direito à
verba de marketing de 2%.
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SISTEMA DE VALORIZAÇÃO DO CLUBE
COMO TER ACESSO AO MEU EXTRATO DE VANTAGENS
O Extrato de Vantagens do Clube poderá ser visualizado diariamente através do seu escritório virtual. Para sua
facilidade é possível consultar no seu escritório virtual.

OUTROS BENEFÍCIOS DO CLUBE DE VANTAGENS
Como membro do Clube de Vantagens OralGift você terá acesso a uma série de vantagens exclusivas, entre elas:

PRODUTOS PERSONALIZADOS
Beneﬁcie se da personalização dos produtos SmileBox divulgando sua marca, junto aos seus clientes, sem
custo adicional para a personalização.

PRODUTOS EXCLUSIVOS
Tenha acesso aos produtos SmileBox VAREJO, para revenda e indicações aos seus clientes via ecommerce. Seus clientes terão benefícios e você também: cada compra resultará em uma verba de
marketing para os sócios.

LOJA E-COMMERCE EXCLUSIVA PARA SEUS CLIENTES
Com a sua indicação via link, os seus clientes terão acesso a sua loja e-commerce, e têm a vantagem de receber
um desconto exclusivo de 10% nas compras de produtos da OralGift. Você, como Sócio do Clube, receberá um
percentual de 20% de verba de marketing em todas as compras nesta loja.
OBS: Para validação da pontuação de compra é importante que seu cliente informe o seu CRO ou CNPJ.
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O QUE SEUS CRÉDITOS PODEM COMPRAR
Além dos produtos da OralGift, que estão disponíveis na Loja Virtual, você poderá indicar outros fornecedores onde
deseja comprar. Observe o valor ﬁnanceiro disponível, faça suas compras e nós faremos o pagamento do que você
escolher, utilizando os seus créditos das verbas de marketing. Simples assim!

OUTRAS INFORMAÇÕES

VALORES DA ORALGIFT

As informações fornecidas pelo nosso
associado são estritamente reservadas
para uso interno da Gift do Brasil Ltda.

Compromisso: antecipar e manter os compromissos, satisfazendo
da melhor forma possível os clientes associados;

O Sócio do CLUBE DE VANTAGENS
ORALGIFT pode exercer o direito de
acesso, retiﬁcação e cancelamento dos
dados recolhidos no cadastro, de
acordo com o Artigo 54 do Código de
Defesa do Consumidor.

Espírito de equipe: o prazer pelo divertimento e ajuda mútua,
cooperando na construção de uma organização de sucesso e de
valorização das pessoas;
Espírito empreendedor: energia positiva, gosto pelos desaﬁos com
um espírito aberto à mudança.

AS NOSSA AMBIÇÕES
Transformar a OralGift em uma marca Líder em satisfação, apostando no crescimento dos sócios e investindo sua
verba de marketing nestes canais (dentistas e farmácias);
Garantir um elevado nível de satisfação dos nossos associados e colaboradores. Entendemos que são eles os
nossos melhores embaixadores;
Desenvolver a notoriedade da marca OralGift, através do crescimento do número de associados satisfeitos.
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LINHA DO TEMPO ORALGIFT

Aquisição da Sede na CIC (Cidade Industrial de Curitiba) com
de 11.000 m2 de área e 3.000 m2 de áreas construída.
Compra de quatro injetoras plásticas, com capacidades entre 80
e 270 toneladas, que garantiram o aumento da capacidade produtiva.

Compra de máquinas de injeção
para o incremento da nossa
produção fabril;

lançamento do
conceito ﬁo dental
acoplado a tampa
(patente mundial)

Lançamento
Estojo
Fundação
da Empresa Necessér

2000

1.000.000
vendas de estojo
no mercado
corporativo

Lançamento
creme dental
OralGift

Lançamento
Estojo Floss

Início Parceria Avon
(mais de 3 milhões de
estojos vendidos)

2004

2007

2009

2011

2001
2001

Início das vendas
no varejo

Lançamentos do
higienizador lingual
ﬂexível OralGift, do
conceito chaveiro
Lançamentos
ﬁo dental e do
suporte de parede Estojo Slim e
reﬁl ﬁo dental
para escovas.

2013

Lançamentos
Estojos Retrátil, Mini, Max
e linha de escovas dentais
(Premium Doctor,
Premium Pro, Daily e Travel)

2014

2017
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2006

2008

2010

2012

2014

2016

Início das vendas
no corporativo
(reconhecimento
da relação
produto x marca
valorizada)

Cadastramento no Grupo
Pão de Açúcar
com 01 item
(atualmente são 11 itens)

Lançamento Gel sem ﬂúor
e Fio dental

Licenciamento
Disney

Licenciamento
Galinha Pintadinha

Licenciamento
Warner e
Luciano Martins

Lançamento
Estojos Up e
New

Lançamentos
nova linha
de estojos
Luciano Martins
e novo creme dental
Oralgift Menta Fresh

2018
2018
Licenciamento
Boris & Rufus

com o moderno conceito de proteção
com antibactericida e nanopartículas à
base de prata, que garantem proteção contra a
proliferação de bactérias.

2019

Mudança no conceito dos nossos produtos, posicionando-os de
forma estratégica como SmileBox. Compra de equipamentos para
automatização das máquinas, máquinas de impressão UV, e
desenvolvimento do CLUBE DE VANTAGENS ORALGIFT
(dentistas e farmácias).

O nosso índice de satisfação com os nossos clientes é muito perto dos 100%, ou seja, satisfação total.
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Em 2020 faremos 20 anos e o nosso maior presente será a sua participação no
CLUBE DE VANTAGENS ORALGIFT.
Quantas marcas e produtos você já ajudou a construir?
Hoje quanto você recebe por suas indicações e pelo sucesso delas?
Com o CLUBE DE VANTAGENS, você como sócio terá os benefícios do crescimento
das marcas e produtos que você irá ajudar a desenvolver.
Queremos que você tenha o mesmo sucesso que a nossa empresa terá.
Portanto, tenha certeza que as suas indicações, serão muito bem valorizadas e
quanto maior o sucesso que juntos faremos, maiores serão os resultados para ambos.
Seja sócio! Faça o seu cadastro e venha participar dessa sociedade «ganha-ganha».
www.oralgift.com/cadastro
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