PROGRAMA DE REFERÊNCIAS
GANHE DURANTE 3 MESES POR CADA EMPRESA REFERENCIADA

1.

Entende-se por uma referência, qualquer empresa que ainda não pertença à nossa base de
dados e não tenha sido abordada comercialmente pela FOOD AT EVERYWHERE. A empresa deve
ser indicada e para que o contacto ocorra da nossa parte deverá ser sempre indicado um cliente.

2.

Qualquer cliente referenciado deverá ter sido previamente contatado pela pessoa que
referenciou o seu nome e deverá ter autorizado o nosso contacto e entender o propósito desse
contacto.

3.

A cada lead ou referência obtida deverá ser permitido uma abordagem e apresentação do nosso
serviço. Só após esse contacto a lead será devidamente qualificada.

4.

Por cada referência qualificada será pago durante 3 meses uma comissão à pessoa que avançou
com essa referência. A comissão estará diretamente relacionada com o número de almoços
servidos nessa empresa, almoços esses adquiridos pelos seus colaboradores.

5.

O plano de referências tem o seguinte modo de comissionamento
i. No primeiro mês será paga 0,40€/por cada refeição servida nessa empresa.
ii. No segundo mês será paga 0,20€/ por cada refeição servida nessa empresa
iii. No terceiro mês será paga uma comissão de 0,10€ por cada refeição servida nessa
empresa.
iv. Exemplo: o cliente A referência o cliente B que trabalha na empresa XX. Essa empresa
tem 100 colaboradores. Desses 100 colaboradores 20 adquirem uma refeição diária à
FOOD AT EVERYWHERE. Isso perfaz um valor de 8€/dia de comissão durante o 1º mês.
4€/dia durante o 2º mês e 2€/dia durante o 3º mês. Esta simulação permitia ter um
possível ganho ao final de 3 meses de 320€

6.

O crédito é acumulado na conta cliente e é devolvido ao cliente numa base mensal.

7.

O saldo acumulado será comunicado numa base semanal por email.

8.

Qualquer referência será tratada com a maior brevidade de acordo com a disponibilidade
comercial da nossa equipa.

