
 

 

 

Descrição do Cadastro Empreendedor 

Manual de Negócios  

Sabendo que os negócios online têm crescido muito, e ainda mais depois os últimos 

acontecimentos no mundo todo, estamos atento aos novos tempos, contudo precisamos 

nos atualizar nas novas maneiras de fazer negócios, então conheça abaixo nosso Plano de 

Negócios. 

O Plano Empreendedor, com ele você terá Comissões atraentes criando uma ótima 

renda extra e iniciando um novo negócio investindo muito pouco.  

Isso mesmo, além de revender e consumir você também terá a oportunidade indicar novas 

pessoas utilizando nossa plataforma de afiliados! 

Ok, vamos lá; 

O Plano Empreendedor vai de encontro a quem deseja fazer Marketing Digital e Renda 

Extra através de Vendas de Produtos Físicos. 

Benefícios de Ser Empreendedor (a): 

1. Cadastro Gratuito; 

2. Membro Empreendedor tem acesso ao nosso e-commerce, lá encontra mais de 

800 produtos com preços muito acessíveis, os quais geram lucro que variam de 

20 % a 150 % na revenda dos mesmos, o preço final de venda é de escolha sua 

escolha, facilitando assim suas vendas. 

3. O cadastro efetuado na plataforma do Home Atacado tem Validade de 120 dias 

(inativos), se o afiliado não fizer nenhuma compra neste período no valor do 

pedido mínimo, seu cadastro será cancelado automaticamente. 

4. Poderá indicar novos Afiliados Empreendedores; 

Bônus sobre as Compras da sua rede (Unilevel)? 

6% de comissão sobre a compra de seus indicados diretos 

Exemplo: Você indica um amigo(a) e ele compra 

na Loja Virtual da Home Atacado  o valor de R$ 750,00. 

Após o pagamento do pedido, você recebe automaticamente em seu escritório virtual, 

R$ 45,00. Cada vez que ele faz um pedido você recebe, 6% valor automaticamente. 



 

 

Obs: para receber bônus de indicação (6%) você terá que estar ativo com um 

pedido mínimo de 129,90 nos últimos 35 dias. 

Obs: O valor do Bônus sobre a compra de seu indicado é creditado no momento da 

confirmação do pagamento, visto que podem haver alguma devolução de produto, avarias 

etc, neste caso será desconto do saldo que foi creditado (especifico do item devolvido). 

 

5. Para recebimento dos valores na Conta Bancaria (cadastrada), o empreendedor 

(a), deverá ter acumulado um total de R$ 50,00 (cinquenta reais) em seu 

escritório virtual, do contrário o valor fica acumulando até atingir os R$50,00.  

O pedido mínimo de compras na loja virtual após o cadastro é de R$ 129,90. 

 

6. Nosso Afiliado tem 90 dias para troca do produto, caso tenha algum tipo de 

defeito de fabricação, não sendo concedido garantia por quebra ou má uso do 

produto. 

7. Frete Grátis: a opção de frete grátis é Exclusiva para cidade de LAGES-SC, 

estamos estudando essa opção para futuras cidades. 

Nosso sistema é sem travas, fácil de operar e sem complicações. A forma de indicação é 

a mais fácil do mercado brasileiro, basta apenas indicar um amigo(a) para nosso sistema 

e tudo que ele consumir você tem 6% de comissão. 

Para isso basta estar ativo mensalmente com o pedido mínimo de R$129,90 caso não 

tenha esteja ativo, o valor dos Bônus de Rede, não serão creditados. 

 

Isso é Leens, isso é Home Atacado, isso e liberdade financeira, Isso é o futuro!!! 

Dúvidas e informações? Estamos a sua Disposição! 

https://grupoleens.com.br/contato ou e-mail: contato@homeatacado.com.br 

Grupo Leens Informática LTDA - CNPJ: 18.038.015/0001- 

(49) 99834 3810 
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