


plano de compensação & progressão



Valor
bónus
total

bónus de 
equipa

bónus 
compartilhado

wine in 30€+iva 15%
5,00€

12%
4,00€

3%
1,00€

wine aboard
bastardo&Co | passion

75€+iva 20%
15,00€

16%
12,00€

4%
3,00€

wine by
food&friends

150€+iva 25%
37,50€

20%
30,00€

5%
7,50€

wine about
treasure

300€+iva 30%
90,00€

24%
72,00€

6%
18,00€

wine up
lust

500€+iva 40%
200,00€

32%
160,00€

8%
40,00€

wine not? 1.000€+iva 45%
450,00€

36%
360,00€

9%
90,00€

luxury 3.500€+iva 50%
1.750,00€

40%
1.400,00€

10%
350,00€

O afiliado premium que subscreva um pack premium de valor inferior poderá vender qualquer pack de 
valor superior e beneficiar do bónus de acordo com o pack por si subscrito

margem para bonificação direta



bónus e progressão

BÓNUS
- bónus de equipa
- bónus compartilhado
- bónus de volume

- bónus de loja

- bónus único

PLANO DE 
PROGRESSÃO
- cool bastard
- lucky bastard
- chief bastard

- star bastard

- big bastard

- great bastard

- amazing bastard
- king bastard



plano de progressão

O período de qualificação para cada nível é iniciado às 00h00 do primeiro dia
do mês e termina às 23h59 do último dia do mês.

O afiliado será sempre reconhecido pela maior qualificação atingida ao longo de todo o 
seu tempo como afiliado, mas será pago pelo nível atingido dentro do período a que se 
reportam os bónus a receber, não tendo em conta possíveis qualificações anteriores.



plano de progressão

pack 
ativo

afiliados 
diretos

linhas de 
trabalho

volume 
por linha

volume 
por equipa

bónus
até ao nível

viatura 
atribuída

nível de 
profundidade

% sobre 
compras na 

loja

cool 
bastard

75€ 2 0 0€ 300€ 2º 2º 0%

lucky 
bastard

150€ 4 1 1.000€ 2.400€ 3º 3º 0%

chief 
bastard

150€ 4 1 2.000€ 8.000€ 4º 4º 0,25% no 
2º e 3º

star
bastard

300€ 5 1 5.000€ 18.000€ 5º nível A 5º 0,50% no 
2º e 3º

big 
bastard

300€ 7 2 10.000€ 60.000€ 6º nível A 6º 1% no 2º 
e 3º

great 
bastard

500€ 10 2 15.000€ 120.000€ 6º nível A
1% > 6º até 
12º ou outro 

=> Great

1% no 2º
e 3º

amazing
bastard

1.000€ 12 3 30.000€ 216.000€ 6º nível B
+0,5% > 6º até 
12º ou outro 
=> Amazing

1% no 2º
e 3º

king
bastard

3.500€ 15 5 50.000€ 420.000€ 6º nível B
+0,5% > 6º até 

12º ou => 
outro King

1% no 2º
e 3º



cool Bastard

Cool Bastard
- Estar ativo com no mínimo um pack 75€

- Ter 2 afiliados ativos patrocinados pessoalmente

- Ter no mínimo um total de 300€ de vendas na sua equipa

pack 
activo

afiliados 
directos

linhas de 
trabalho

volume 
por linha

volume 
por equipa

bónus
até ao nível

viatura 
atribuída

nível de 
profundidade

% sobre 
compras na 

loja

cool 
bastard

75€ 2 0 0€ 300€ 2º 2º 0%



lucky Bastard

Lucky Bastard
- Estar ativo com no mínimo um pack 150€

- Ter 4 afiliados ativos patrocinados pessoalmente

- Ter pelo menos 1 afiliado direto com pelo menos 1 afiliado pessoal (linha de 
trabalho)
- Ter 1 linha de trabalho com um mínimo de 1.000€ de vendas
- Ter no mínimo um total de 2.400€ de vendas na sua equipa

pack 
activo

afiliados 
directos

linhas de 
trabalho

volume 
por linha

volume 
por equipa

bónus 
até ao nível

viatura 
atribuída

nível de 
profundidade

% sobre 
compras na 

loja

lucky 
bastard

150€ 4 1 1.000€ 2.400€ 3º 3º 0%



chief Bastard

Chief Bastard
- Estar ativo com no mínimo um pack 150€

- Ter 4 afiliados ativos patrocinados pessoalmente

- Ter pelo menos 1 afiliado direto com pelo menos 1 afiliado pessoal (linha de 
trabalho)
- Ter 1 linha de trabalho com um mínimo de 2.000€ de vendas
- Ter no mínimo um total de 8.000€ de vendas na sua equipa

pack 
activo

afiliados 
directos

linhas de 
trabalho

volume 
por linha

volume 
por equipa

bónus
até ao nível

viatura 
atribuída

nível de 
profundidade

% sobre 
compras na 

loja

chief 
bastard

150€ 4 1 2.000€ 8.000€ 4º 4º 0,25% no 
2º e 3º



star Bastard

Star Bastard
- Estar ativo com no mínimo um pack 300€

- Ter 5 afiliados ativos patrocinados pessoalmente

- Ter pelo menos 1 afiliado direto com pelo menos 1 afiliado pessoal (linha
de trabalho)
- Ter 1 linha de trabalho com um mínimo de 5.000€ de vendas

- Ter no mínimo um total de 18.000€ de vendas na sua equipa

pack 
activo

afiliados 
directos

linhas de 
trabalho

volume 
por linha

volume 
por equipa

bónus 
até ao nível

viatura 
atribuída

nível de 
profundidade

% sobre 
compras na 

loja

star
bastard

300€ 5 1 5.000€ 18.000€ 5º nível A 5º 0,50% no 
2º e 3º



big Bastard

Big Bastard
- Estar ativo com no mínimo um pack 300€

- Ter 7 afiliados ativos patrocinados pessoalmente

- Ter pelo menos 2 afiliados diretos com pelo menos 1 afiliado pessoal cada
(linhas de trabalho)
- Ter 2 linhas de trabalho com um mínimo de 10.000€ de vendas cada

- Ter no mínimo um total de 60.000€ de vendas na sua equipa

- Ter pelo menos 1 Star Bastard na equipa

pack 
activo

afiliados 
directos

linhas de 
trabalho

volume 
por linha

volume 
por equipa

bónus 
até ao nível

viatura 
atribuída

nível de 
profundidade

% sobre 
compras na 

loja

big 
bastard

300€ 7 2 10.000€ 60.000€ 6º nível A 6º 1% no 2º 
e 3º



great Bastard

Great Bastard
- Estar ativo com no mínimo um pack 500€

- Ter 10 afiliados ativos patrocinados pessoalmente

- Ter pelo menos 2 afiliados diretos com pelo menos 1 afiliado pessoal cada
(linhas de trabalho)
- Ter 2 linhas de trabalho com um mínimo de 15.000€ de vendas cada

- Ter no mínimo um total de 120.000€ de vendas na sua equipa
- Ter pelo menos 2 Star Bastard na equipa

pack 
activo

afiliados 
directos

linhas de 
trabalho

volume 
por linha

volume 
por equipa

bónus
até ao nível

viatura 
atribuída

nível de 
profundidade

% sobre 
compras na 

loja

great 
bastard

500€ 10 2 15.000€ 120.000€ 6º nível A
1% > 6º até 
12º ou outro 

=> Great

1% no 2º
e 3º



amazing Bastard

Amazing Bastard
- Estar ativo com no mínimo um pack 1.000€

- Ter 12 afiliados ativos patrocinados pessoalmente

- Ter pelo menos 3 afiliados diretos com pelo menos 1 afiliado pessoal cada
(linhas de trabalho)
- Ter 3 linhas de trabalho com um mínimo de 30.000€ de vendas cada

- Ter no mínimo um total de 216.000€ de vendas na sua equipa

- Ter pelo menos 1 Great Bastard na equipa

pack 
activo

afiliados 
directos

linhas de 
trabalho

volume 
por linha

volume 
por equipa

bónus
até ao nível

viatura 
atribuída

nível de 
profundidade

% sobre 
compras na 

loja

amazing
bastard

1.000€ 12 3 30.000€ 216.000€ 6º nível B
+0,5% > 6º até 
12º ou outro 
=> Amazing

1% no 2º
e 3º



king Bastard

King Bastard
- Estar ativo com no mínimo um pack 3.500€

- Ter 15 afiliados ativos patrocinados pessoalmente

- Ter pelo menos 5 afiliados diretos com pelo menos 1 afiliado pessoal cada
(linhas de trabalho)
- Ter 5 linhas de trabalho com um mínimo de 50.000€ de vendas cada

- Ter no mínimo um total de 420.000€ de vendas na sua equipa

- Ter pelo menos 1 Amazing Bastard na equipa

pack 
activo

afiliados 
directos

linhas de 
trabalho

volume 
por linha

volume 
por equipa

bónus
até ao nível

viatura 
atribuída

nível de 
profundidade

% sobre 
compras na 

loja

king
bastard

3.500€ 15 5 50.000€ 420.00€ 6º nível B
+0,5% > 6º até 

12º ou => 
outro King

1% no 2º
e 3º



carro

Carro tipo A*
- Acesso: Ser pago em bónus pelo nível de Star Bastard 

ou acima durante 2 meses seguidos

- Manter: Ser pago em bónus no minimo como Star 
Bastard ou ter 90% do volume de vendas Star Bastard 
nos 6 primeiros níveis durante o mês de qualificação

Carro tipo B*
- Acesso: Ser pago em bónus pelo nível de Amazing 

Bastard ou acima durante 3 meses seguidos

- Manter: Ser pago em bónus como Amazing Bastard ou
ter 90% do volume de vendas Amazing Bastard nos 6 
primeiros níveis durante o mês de qualificação

CARRO

modelo Objectivos
#meses

Cool Bastard

Lucky Bastard

Chief Bastard

Star Bastard A 2
Big Bastard A 2

Great Bastard A 2
Amazing Bastard B 3

King Bastard B 3



bónus

bónus 
de equipa

bónus 
compartilhado

bónus de 
volume

bónus 
de loja

bónus 
único

Alguns bónus dependem do nível de qualificação atingido no mês
a que corresponde o volume de vendas pessoal e da equipa.



O bónus de equipa usa o valor disponível em cada pack e é distribuído 
percentualmente por seis níveis verticais, sendo a sua atribuição condicionada por 
um patamar de qualificação 

bónus de equipa

Pack 30€ + iva

12%
Pack 75€ + iva

16%
Pack 150€ + iva

20%
Pack 300€ + iva

24%
Pack 500€ + iva

32%
Pack 1.000€ + 

iva

36%

Pack 3.500€ + 

iva

40%
1º nível

(vendas 
pessoais)

62,5% 2,50€ 7,50€ 18,75€ 45,00€ 100,00€ 225,00€ 875,00€

2º nível 21,0% 0,84€ 2,52€ 6,30€ 15,12€ 33,60€ 75,60€ 294,00€

3º nível 11,0% 0,44€ 1,32€ 3,30€ 7,92€ 17,60€ 39,60€ 154,00€

4º nível 3,0% 0,12€ 0,36€ 0,90€ 2,16€ 4,80€ 10,80€ 42,00€

5º nível 1,5% 0,06 0,18€ 0,45€ 1,08€ 2,40€ 5,40€ 21,00€

6º nível 1,0% 0,04 0,12€ 0,30€ 0,72€ 1,60€ 3,60€ 14,00€



bónus de equipa - exemplo

Os volumes são calculados de acordo com o pack que o 
afiliado tem ativo.

Níveis comissionáveis

cool bastard 1º e 2º
lucky bastard 1º, 2º e 3º

chief bastard 1º, 2º, 3º e 4º

star bastard 1º, 2º, 3º, 4º e 5º

big bastard 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º

great bastard 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º

amazing bastard 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º

king bastard 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º

Os volumes comissionáveis vão até ao
6º nivel e são contados todos os packs de 
afiliação e recompras de packs de afiliação
vendidos durante o mês de qualificação.

Este bónus será pago usando o maior nivel
de qualificação alcançado durante o mês:

Pack 30€

12%
Pack 75€

16%
Pack 150€

20%
Pack 300€

24%
Pack 500€

24%
Pack 

1.000€

24%

Pack 
3.500€

24%

1º 
nível
(vendas 

pessoais)

2,50€ 7,50€ 18,75€ 45,00€ 75,00€ 150,00€ 525,00€

300€
+iva

Exemplo de vendas diretas com 
Pack 300 ativo:



Percentagem Valor a 100% Valor a 50%

wine in 3,0 % 1,00€ 0,50€

wine aboard
bastardo&Co | passion

4,0 % 3,00€ 1,50€

wine by
food&friends

5,0 % 7,00€ 3,75€

wine about
treasure

6,0 % 18,00€ 9,00€

wine up
lust

8,0 % 40,00€ 20,00€

wine not? 9,0 % 90,00€ 45,00€

luxury 10,0 % 350,00€ 175,00€

O bónus compartilhado usa uma percentagem do valor de cada pack para 
gratificar as vendas pessoais e de equipa.
1ª e 2ª venda recebe metade* do valor, 3ª e 4ª recebe a totalidade do valor e assim sucessivamente 
(5ª e 6ª metade*, 7ª e 8ª a totalidade, etc..)

bónus compartilhado

* Os valores remanescentes são distribuídos através de uma formula de partilha em equipa upline



O bónus loja paga 3,5% no 1º nível e até 1% nos 2º e 3º níveis sobre 
as compras efetuadas nas lojas

bónus loja

produtos total
desconto
ou bónus

para o afiliado premium

bónus
para o patrocinador

TODOS OS PRODUTOS DA LOJA 15% 11,5% 3,5%
6 OU + GARRAFAS

DA MESMA REFERÊNCIA

WINE IN

WINE ABOARD | BASTARDÔ!&CO | PASSION

WINE BY & FOOD&FRIENDS

WINE ABOUT & TREASURE

WINE UP & LUST

WINE NOT?

LUXURY

40%*

15%

20%
25%

30%

40%

40%

40%

36,5%*

11,5%

16,5%
21,5%

26,5%

36,5%

36,5%

36,5%

3,5%*

3,5%

3,5%
3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%



bónus loja

Níveis comissionáveis

cool bastard 1º - 3,5%
lucky bastard 1º - 3,5%

chief bastard 1º - 3,5% / 2º e 3º - 0,25%

star bastard 1º - 3,5% / 2º e 3º - 0,50%

big bastard 1º - 3,5% / 2º e 3º - 1%

great bastard 1º - 3,5% / 2º e 3º - 1%

amazing bastard 1º - 3,5% / 2º e 3º - 1%

king bastard 1º - 3,5% / 2º e 3º - 1%

Os volumes comissionáveis vão até ao 3º nivel e são contados todas as 
compras feitas nas lojas do 1º, 2º e 3º niveis efetuadas durante o mês de 
qualificação.

Este bónus será pago usando o maior nivel de qualificação alcançado
durante o mês:



O bónus volume dá comissões até 2% sobre as vendas de packs nos 
níveis 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º mediante nível de qualificação no mês

bónus de volume

Níveis comissionáveis

cool bastard N/A

lucky bastard N/A

chief bastard N/A

star bastard N/A

big bastard N/A

great bastard 1% dos níveis 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º ou até encontrar outro Great 
Bastard ou superior na linha descendente

amazing bastard +0,5% dos níveis 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º ou até encontrar outro 
Amazing Bastard ou superior na linha descendente

king bastard +0,5% dos níveis 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º ou até encontrar outro 
King Bastard ou superior na linha descendente



prémios únicos por volume de faturação

300,00€ 3 000,00€ 8 000,00€ 30 000,00€ 100 000,00€ 250 000,00€ 500 000,00€ 1 000 000,00€

2 000 000,00€ 5 000 000,00€ 10 000 000,00€

A maior linha de trabalho não pode representar mais de 50% do volume de faturação

* Ao chegar aos 2.000.000€de facturação, fica a opção de receber o novo carro do prémio único (que é integralmente propriedade do 
afiliado) ou adiar no tempo este prémio e continuar a usar o carro do nivel que o seu plano de progressão lhe atribui.



prémios únicos por volume de faturação

Os prémios únicos são atribuídos uma única vez, contando 
todo o volume da equipa, sejam compras na loja ou packs de 
afiliação a partir do dia 1 de Abril de 2016 até 31 de 
Março de 2020. 

O volume terá que ser proveniente de mais que uma linha de 
trabalho, sendo que nenhuma linha poderá contribuir com mais de 
50% do volume necessário.

Caso algum dos prémios únicos não esteja disponível ao momento, 
poderá ser substituído por outro similar.

Todos os prémios serão entregues na sede da LYFETASTE.



plano de recompra de pack’s-premium

PACKS-PREMIUM
BENEFÍCIO

AFILIADO PATROCINADOR

NOME
BÓNUS

ASSOCIADO
(BA)

VALOR
80% * BA = 

DESCONTO
20% * BA =

BÓNUS

wine in 15% 30€+iva 12% 4,00€ 3% 1,00€
wine aboard
bastardo&Co

passion 
20% 75€+iva 16% 12,00 € 4% 3,00 €

wine by 
food&friends 25% 150€+iva 20% 30,00 € 5% 7,50 €

wine about 
treasure 30% 300€+iva 24% 72,00 € 6% 18,00 €

wine up
lust 40% 500€+iva 32% 160,00 € 8% 40,00 €

COMPRA ÚNICA

wine not? 45% 1.000€+iva 36% 360,00 € 9% 90,00 €

luxury 50% 3.500€+iva 40% 1 400,00 € 10% 350,00 €



Activação de bónus até 15% na venda de outros Packs 
Premium por um período de 90 dias

Descontos ou bónus em loja até 11,5% em todos os 
produtos

30€+iva

wine in



Activação de bónus até 20% na venda de outros Packs 
Premium por um período de 90 dias

Descontos ou bónus em loja até 16,5% na compra de 6 ou 
mais garrafas da mesma referência

Descontos ou bónus em loja até 11,5% em todos os 
produtos

75€+iva

wine aboard | bastardô!&Co | passion



Activação de bónus até 25% na venda de outros Packs 
Premium por um período de 90 dias

Descontos ou bónus em loja até 21,5% na compra de 6 ou 
mais garrafas da mesma referência

Descontos ou bónus em loja até 11,5% em todos os 
produtos

150€+iva

wine by | food&friends



Activação de bónus até 30% na venda de outros Packs 
Premium por um período de 90 dias

Descontos ou bónus em loja até 26,5% na compra de 6 ou 
mais garrafas da mesma referência

Descontos ou bónus em loja até 11,5% em todos os 
produtos

300€+iva

wine about | treasure



Activação de bónus até 40% na venda de outros Packs 
Premium por um período de 120 dias

Possibilidade de renovação automatica com vendas 
pessoais iguais ou superiores a 2.000€

Descontos ou bónus em loja até 36,5% na compra de 6 ou 
mais garrafas da mesma referência

Descontos ou bónus em loja até 11,5% em todos os 
produtos

500€+iva

wine up | lust



Activação de bónus vitalícios até 45% na venda de Packs 
Premium Wine Not?
Activação de bónus até 45% na venda de outros Packs 

Premium por um periodo de 270 dias

Possibilidade de renovação automática com vendas 
pessoais iguais ou superiores a 9.000€

Descontos ou bónus em loja até 36,5% na compra de 6 ou 
mais garrafas da mesma referência

Descontos ou bónus em loja até 11,5% em todos os 
produtos

1.000€+iva

wine not?



Activação de bónus vitalícios até 50% na venda de Packs 
Premium Luxury
Activação de bónus até 50% na venda de outros Packs 

Premium por um período de 360 dias

Possibilidade de renovação automática com vendas 
pessoais iguais ou superiores a 20.000€

Descontos ou bónus em loja até 36,5% na compra de 6 ou 
mais garrafas da mesma referência

Descontos ou bónus em loja até 11,5% em todos os 
produtos

3.500€+iva

luxury




