Programa de
Revendedoras
A MR Lodi Stone está no mercado há 14 anos
produzindo produtos que são referência em
qualidade e sofisticação no Brasil e diversos
outros países.
A MR Lodi Stone acredita na capacidade de uma
mulher decidida a melhorar sua vida e de sua
família através do trabalho empreendedor da
venda de Jóias e Semi-jóias. Por este motivo,
criamos um programa sólido e motivador a fim de oferecer o suporte necessário e excelentes
retornos para aquelas que desejam atingir sua merecida liberdade financeira ou agregar
renda a sua atual atividade profissional.

Como Começar?
Entre em nosso site (www.mrlodistone.com.br) e preencha o formulário na aba
“Seja Revendedora”, seu cadastro será registrado e entraremos em contato para ajudá-la a
conhecer nosso portfólio e realizar sua primeira encomenda.

Como Funciona?
Através do Programa de Revendedoras você recebe benefícios exclusivos de acordo com o
volume médio de compras. A média é calculada com base nos três últimos meses de compras.
A manutenção da Revendedora dentro de seu nível é condicionada a continuidade da média
de volume de compras em cada mês.
A MR Lodi Stone não trabalha com sistema de consignação, a única forma de revender nossas
peças é solicitando um pedido com sua Consultora de Vendas, que será postado em até 5
dias úteis após a emissão da Nota Fiscal e de acordo com a disponibilidade de estoque.

Níveis de Revendedora?
As revendedoras possuem benefícios e vantagens com base em três níveis de
relacionamento, que possuem como critério o volume médio de compras:
Premium
Revendedor
Autorizado

Valor Médio de Compra: R$2.000,00
Gold
Revendedor
Autorizado

Valor Médio de Compra: R$1.000,00.
Silver
Revendedor
Autorizado

Valor Médio de Compra: R$500,00.

Benefícios e Vantagens de Acordo com o Nível
Oferecemos uma série de vantagens de acordo com a progressão do volume médio de
compras da Revendedora. Benefícios e Vantagens de cada nível:

Catálogo Online – Portfolio

Com o objetivo de facilitar o acesso ao
portfólio, disponibilizamos um exclusivo APP
para as Revendedoras MR Lodi Stone, para
consulta ao catálogo completo de todas as
linhas disponíveis, dessa forma não
precisará manter consigo um estoque
exagerado. Poderá manter uma quantidade
reduzida de peças e vender também por
encomenda.
É permitido o acesso após
finalizado o cadastro de
Revendedora.
Disponível no Google Play para sistemas Android.

Maleta Mostruário Personalizado
A MR Lodi Stone disponibiliza uma Maleta Mostruário. A maleta pode ser adquirida
por meio de compra avulsa e será fornecida na forma de Prêmio para as
Revendedoras que atingirem o nível Premium. Estas terão o direito de retirar uma
nova maleta a cada 12 meses que se manterem dentro do nível.

Marketing e Comunicação

O Setor de Marketing e Comunicação realiza
campanhas nas principais Redes Sociais focadas em
mulheres de personalidade. Os investimentos têm
como objetivo atrair clientes finais e assim gerar
demanda para o Programa de Revendedoras. Estas
ações visam aumentar as vendas das revendedoras e
são ampliadas em todo o Brasil.

Condições e Meios de Pagamentos

Meios de Pagamento
As condições de pagamento são definidas de acordo com o Nível da revendedora,
histórico e volume de compras. Os meios de pagamentos permitidos são: depósito
antecipado, boleto bancário e cartão de crédito. Não são aceitos pagamentos com
cheque.
Limite de Crédito e Prazo de Pagamento
O prazo de pagamento e o limite de crédito concedido serão de acordo com o valor
da compra, histórico de compras e avaliação de cadastro da revendedora.
Meio de Pagamento
Depósito Antecipado
Boleto Bancário
Cartão de Crédito

Parcela Mínima

Limite de Parcelas

Não há
R$200,00
R$100,00

Não Há
6 parcelas
6 parcelas

Prazo de pagamentos padrões
Primeira Compra
Entrada de 30% + regra tabela acima
Entrada + 30dd
Entrada + 30/60dd
Entrada/30/60dd
Compras de Rotina
Entrada/30/60/90dd
Entrada/30/60/90/120dd
Entrada/30/60/90/120/150dd

Frete – Envio de Mercadorias
O frete é gratuito para qualquer nível de revendedora nas compras acima de R$1000,00
(via PAC). Para envio com frete incluso em modo de urgência (SEDEX) é necessário o
valor de compra igual ou superior a R$2.000,00. As revendedoras Premium têm direito
a frete gratuito independentemente do valor de compra.
Para compras com valor total abaixo de R$999,00 o frete será calculado e incluso na
nota fiscal, sob consentimento e aprovação da revendedora.
O prazo de entrega é de 15 dias após a confirmação do pedido, acrescido do prazo de
frete da transportadora que poderá variar conforme a região de entrega.

Os custos e despesas com a troca de mercadorias serão por responsabilidade da
Revendedora. Consultar vantagens da progressão de níveis que oferece vantagens
em relação as trocas.

Troca de Peças
As revendedoras Gold e Premium poderão solicitar a
troca de peças sem defeito que possuem em seu
estoque por outros produtos de sua escolha. Com isso,
é possível manter um portfólio de jóias de acordo com
o gosto e demanda de sua clientela, sempre atualizado
com lançamentos e novidades.
- Não haverá possibilidade de trocas de peças sem
defeito para o nível Silver (inicial)
- Demais informações sobre a Política de Troca de Peças, consulte o documento
“Solicitação de Troca de Peças”.

Suporte das Consultoras de Vendas
Possuímos um time de consultoras atenciosas e preparadas para auxiliar você apresentando
as peças, na solicitação de pedidos e dando dicas sobre como melhorar suas vendas. Você
poderá contar com sua Consultora de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h, sempre
que precisar, pelos canais:

Telefone Fixo e Móvel

WhatsApp

E-mail

Como Realizar Um Pedido
Você poderá consultar nosso catálogo de peças através do Aplicativo Catálogo MR
Lodi. Nele constam as fotos e número de referência de cada peça, com estas
informações você poderá montar o pedido com a planilha em Excel “Formulário de
Pedido” que é fornecida para enviar os pedidos a sua Consultora de Vendas, ou
então, poderá enviar seu pedido diretamente através do Whatsapp ou E-mail,

constando sempre referência e quantidade. O Valor mínimo de pedido para
Revendedoras é de R$ 300,00.
A Consultora de Vendas irá passar seu pedido para o sistema interno e após irá
confirmar as referências solicitadas, a quantidade e valores do pedido. Após a sua
autorização o pedido será finalizado.

Política de Garantias

O consumidor terá um prazo legal de 90 (noventa) dias (art.
26, II do CDC), contados da data da entrega do produto,
para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação.
Neste período a fábrica se responsabiliza pelos custos de
frete.
A MR Lodi oferece garantia CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO pelo período de 01
ano após a data da compra. Todas as peças são enviadas com Certificado de Garantia,
que deverá ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal em caso de devolução.
Passado o período de garantia legal de 90 dias, em caso de acionamento da
assistência técnica, os custos de frete são por conta do consumidor. Consultar o
“Termo de Garantia” para demais esclarecimentos.

Programa de Revendedoras Mr Lodi Stone

Entre em nosso site (www.mrlodistone.com.br) e preencha o formulário na aba
“Seja Revendedora”, seu cadastro será registrado e entraremos em contato para
ajudá-la a conhecer nosso portfólio e realizar sua primeira encomenda.

suporterevendedor@mrlodistone.com.br
www.mrlodistone.com.br
WhatsApp: (51) 99113 3739

Premium
Revendedor
Autorizado

Gold

Silver

Revendedor
Autorizado

Revendedor
Autorizado

