
GUÍA 
EMBAIXADORES 

O que significa ser embaixador DIVAIN?

Se conseguir tornar-se um embaixador 
DIVAIN, será um representante da marca 

para seus os amigos. Se os atrair e eles se 
tornam clientes, obterá benefícios em 

troca, na forma de produtos ou na forma 
de dinheiro.

Neste guia, explicamos tudo que precisa 
para começar!



1. Processo de registro

- Descarregue o aplicativo Brandbassador 
no Google Play Store ou Apple Store.

- Registe-se ou acesse através de sua 
conta do Facebook, Twitter ou Google.

- Clique no botão "Apply" para nos enviar 
sua inscrição.

NOTA: Se não conseguir visualizar esta tela, 
clique aqui.

Pronto! Analisaremos a sua inscrição e 
responderemos em 24/48 horas.

Importante: Não fazemos envios para as Ilha 
pedimos desculpa, mas se residir num destes 
locais não poderá participar.

https://api.brandbassador.com/s/sht6qp


2. Tipos de embaizadores

Brandbassador trabalha com vários níveis, 
como um jogo. Pode ganhar pontos para 
subir de nível completando missões. Subir de 
nível permitirá que obtenha vantagens e 
desbloqueie opções dentro do aplicativo. No 
total, são 4 níveis:

Bronze: É o nível mais baixo do aplicativo. A 
comissão que recebe se tiver um nível 
Bronze em DIVAIN é de 5% para cada venda 
associada ao seu perfil. Por outro lado, se 
tiver neste nível, não poderá retirar o dinheiro 
que ganha com o aplicativo, embora possa 
convertê-lo em Vale-presentes para usar no 
site DIVAIN.

Silver: É o segundo nível. É necessário ter 
realizado 5 vendas de afiliados e ter 1.000 
pontos para chegar a este nivel. Aqui, 
receberá uma comissão de 7% por cada 
venda associada ao seu perfil. Por outro lado, 
neste nível não poderá retirar o dinheiro que 
ganha com o aplicativo, embora possa 
convertê-lo em Vale-presentes para usar no 
site DIVAIN.



Gold: Para aceder ao terceiro nível no 
Brandbassador, terá que ter 20 vendas 
associadas ao seu perfil e 5.000 pontos. Aqui, 
cada venda associada trará uma comissão 
de 9%. Este nível também permitirá que retire 
o dinheiro ganho através do Brandbassador 
para a sua conta pessoal ou o converta em 
um Vale-presente, se preferir.

Diamond: É o nível mais alto dentro do 
aplicativo. Terá que ter 50 vendas associadas 
ao seu perfil e 10.000 pontos para acessar. 
Receberá 10% de cada venda associada ao 
seu perfil e também poderá sacar o dinheiro 
ganho através do Brandbassador para a sua 
conta pessoal, ou convertê-lo em 
Vale-presente se preferir.



3. As missões em DIVAIN

Ao cumprir missões, terá benefícios como 
embaixador DIVAIN.
É importante que conecte todos os seus 
perfis nas redes sociais ao app 
Brandbassador, pois disso dependerão as 
missões que terá disponíveis.

Importante: Nem todas as missões 
aparecem para todos os embaixadores, 
mas o número de seguidores é levado em 
consideração para aceder a algumas 
missões. Alguns estão disponíveis para 
todos e outros exigem um mínimo de 1.000, 
5.000 ou 10.000 seguidores no Instagram.

O QUE POSSO GANHAR POR COMPLETAR 
MISSÕES? 
Ao fazer missões pode ganhar diferentes 
prêmios levando em consideração a 
dificuldade das mesmas:

1. Pontos para subir de nível no 
Brandbassador.
2. Vales-presente para gastar em DIVAIN.
3. Produtos gratuitos (Freebies).
4. Comissões sobre vendas de afiliados.



ONDE VEJO AS MISSÕES QUE POSSO 
FAZER?
Na aba "Missions" terá acesso a todas as 
missões disponíveis para si.

COMO SUPERAR AS MISSÕES? 
Tudo o que for necessário para superar as 
missões será explicado em cada uma delas. 
Dependendo do caso, diferentes ações ou 
testes serão solicitados para validá-lo, tudo 
estará na aba da missão:

1. Envia-se uma captura de ecrã 
comprovativa.
2. Realiza-se uma ação numa rede social 
específica.
3. A venda é feita com o link do embaixador.

Exceto no caso 1, a prova de que as ações 
exigidas pela missão foram realizadas será 
validada automaticamente quando elas 
forem realizadas.



4. Uso do Tracking Link (link De Afiliado) 

Este é um dos maiores benefícios do nosso 
programa de embaixadores, pois receberá 
uma comissão por qualquer venda gerada 
através do seu link. É um link que pode 
partilhar com a sua comunidade e com os 
seus amigos.

Se a pessoa que clicar no link  acaba 
fazendo uma compra, você recebe uma 
comissão sobre o total da compra 
dependendo do seu nível em Brandbassador 
(Bronze, Silver, Gold o Diamond). 

ONDE ENCONTRO O MEU TRACKING LINK?
 
No topo do perfil DIVAIN, clicando no um 
botão verde.

Importante: em algumas missões, deve de 
usar um link especial que aparecerá no 
final da missão em um retângulo verde.



COMO USAR O TRACKING LINK?
1. Clique no botão verde.
2. O seu link personalizado aparecerá na 
próxima página.
3. Clique no botão verde "Partilhe o seu link" 
para copiar o link e colá-lo onde desejar.

COMO SE CONTABILIZAM AS VENDAS?  
Quando alguém entra no site DIVAIN através 
do seu link e compra na mesma sessão, o 
sistema automaticamente atribui uma 
comissão a si.

Importante: se suas vendas não foram 
contabilizadas, pode ser por um destes 
motivos:
- Se a janela for fechada e reaberta.
- Se abrir o link num dispositivo, mas a venda 
for concluída noutro.
- Se a página for abandonada (fechar janela, 
alterar janela) e o acesso for retomado.
- Se a página ficar aberta por 24 horas sem 
fazer a compra.
- Se o cliente visitou recentemente a página 
e há informações antigas armazenadas na 
cache.



QUANDO RECEBO A COMISSÃO?
Pode demorar até 24 horas, embora 
geralmente seja contabilizado 
imediatamente quando a pessoa indicada 
por si comprar um produto usando o seu link 
de afiliado (link de rastreamento). Não terá 
que fazer nada.

ONDE VEJO OS MEUS GANHOS? 
Depois de entrar na aplicação, deve clicar na 
guia "Activity".
Lá pode ver o saldo das vendas geradas 
(comission) e o saldo do cartão presente.

COMO POSSO RETIRAR AS MINHAS 
COMISSÕES DA APP?
A comissão só pode ser extraída do 
aplicativo com um mínimo de $50. Se quiser 
usar antes, pode transformá-lo num 
cartão-presente para usar na nossa loja.



COMO TRANSFERIR O MEU SALDO PARA 
GIFT CARD? 
1. Acesse o seu perfil Brandbassador.

2. Clique no quadrado Cash Account.

3. O total de dinheiro acumulado na sua 
conta (Cash balance) aparecerá num 
quadrado inferior onde pode colocar a 
quantidade de dinheiro que deseja converter 
para um cartão presente (Enter amount).

4. Depois de ter indicado o valor que deseja 
transferir, deve clicar no retângulo verde que 
aparece na parte inferior com o nome de 
DIVAIN.


