
 

 

PROTOCOLO DE ENDOSSAMENTO 

A Power Foods dispõe de diversos formas de colaboração através dos quais profissionais das áreas da saúde, desporto e 

bem-estar e empresas no geral que valorizem a alimentação natural, podem recomendar o nosso programa alimentar como 

forma de optimização de resultados ou para promover um estilo de vida saudável.  

1. Endossamento individual – ao recomendar o nosso programa ao consumidor final 25% da facturação reverte, em 

valor monetário, para o endossador que passa a ter acesso gratuito aos produtos. O consumidor recomendado tem 

acesso a um desconto de 10%. 

2. Endossamento B2B – qualquer empresa pode tornar-se nossa parceira, seja para complementar o leque de soluções 

nutricionais apresentadas aos clientes (por exemplo em ginásios ou institutos de beleza) ou que simplesmente queiram 

usar a sua plataforma para promover um estilo de vida saudável através do nosso serviço. Os clientes que provenham 

desta parceria usufruem de um desconto de 10% e a empresa ou instituição recebe uma comissão de 25% da facturação. 

3. Endossamento indirecto – endossadores que angariem outros endossadores ou que façam a mediação de 

endossamento B2B recebem 10% da facturação resultante. 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DA PARCERIA 

A parceria é formalizada pela atribuição de um código de parceiro que dará acesso a todos os seus utilizadores a um desconto 

de 10%. O código permite-nos rastrear as compras ao endossador que o recomendou. Parceiros do tipo B2B podem optar 

por um acordo escrito elaborado pela entidade dentro dos termos aqui descritos. 

 

As comissões são pagas por transferência bancária a cada 3 recomendações. Os descontos e comissões incidem apenas no 

primeiro programa de 20 dias adquirido por pessoa. Caso a pessoa recomendada adquira apenas um programa de 5 dias, 

não seguindo para o de 20 dias, 25% do valor da compra reverte em produtos para o endossador. O endossador pode optar 

por receber o valor monetário correspondente da comissão em produtos. 

 

Os descontos de 10% usufruídos pelos embaixadores e pelos seus seguidores podem ser usados apenas uma vez por pessoa 

e para apenas um programa de 20 dias. 

 

 Endossamento individual - Além da comissão, 25% do valor da primeira compra do cliente recomendado reverte para o 

endossador em produtos que podem ser usufruídos imediatamente após a confirmação de pagamento desde que tenha pelo 

menos 5 dias acumulados de batidos. Caso a pessoa recomendada experimente um programa de 5 dias antes de passar para 

o avançado, a comissão tanto monetária como em produtos é aplicada sobre o programa avançado de 20 dias. 

 

Endossamento indirecto - As comissões referentes ao endossamento indirecto têm uma vigência de 30 dias, a partir da 

primeira venda gerada através da parceria em causa e são pagas findo este período. 

__________________________________________________________________________________________ 
A Power Foods reserva-se o direito de alterar os termos e condições com efeito após aviso por escrito ao parceiro. 
Power Foods, LDA, Praça Carlos Fabião, 2A, Lisboa, Portugal. Contactos: 211 391 393, info@powerfoods.pt 


