


Sobre a A Sós:

Empresa mineira,
com maior atuação

em São Paulo.

Foco em Venda Direta 
por catálogo.

A maior em Venda Direta 
por catálogo no País.

Produtos de qualidade 
e com registro na 

ANVISA.

Alta margem de lucro 
sob o produto.

Produtos de linha de 
higiene, relação sexual, 
fantasias e muito mais.



E não pára por aí:

Catálogos separados:
Sensual e Hot

Produtos com
tecnologia avançada

inovadores

Capacitação e Treinamentos 
para Consultores

Pioneira no mercado de 
Marketing de Relacionamento 

do Mercado Sensual

Material de Apoio
às Vendas



Vem aí uma nova A Sós

O Plano de Carreira A Sós vai mudar a sua vida pessoal,
financeira e profissional, pois você será capaz de desenvolver 

uma carreira com crescimento ilimitado.
O novo Plano se propõe a ser democrático e assim,

contempla oportunidades únicas de ganhos. 



O Consultor(a) que faz compras regulares
e com boa pontuação, é beneficiado pelo 
programa de descontos.  Com variação de 
no mínimo 35% e máximo de 50%.

Programa de Desconto

Ele torna seu trabalho mais profissional
e contempla produtos estratégicos para
que você obtenha lucro mesmo no pedido 
inicial!

Kit Início Obrigatório

Seu crescimento vem através de
diversas formas. Os ganhos aumentam
gradativamente, basta definir sua
estratégia comercial e realizá-la com afinco. 

+ Ganhos













DISCRETO E PROFISSIONAL

VENDE PARA TODO BRASIL

LOGÍSTICA DE ENVIO PELA A SÓS

A EMPRESA QUE COBRA DO CLIENTE

PAINEL DE GESTÃO DE VENDAS

E MUITO MAIS!









Ao indicar novos Consultores, sua rede vai crescendo
naturalmente e quando sua equipe direta (1º nível)

atingir uma pontuação de 4.000/mês, 
você se torna elegível a se tornar um(a) Líder.

Agora é fácil se tornar um(a) Líder





Se tornou Líder?
Agora você recebe em dinheiro,
valores que eram
bonificados em crédito.



Bônus e mais bônus

São diversos bônus para que os seus benefícios adquiridos,
realmente sejam capazes de te levar até ganhos progressivos

e reais. A empresa reconhece o seu empenho.
Esteja entre os melhores e fature prêmios maravilhosos.



Consultores da sua equipe 
também vão se tornar
líderes, e nesse momento, 
você também ganha! 

Bônus Geração







Super Bônus

A A Sós criou um fundo, com uma porcentagem do faturamento líquido,
a ser distribuído semestralmente para os 05 Líderes melhores
posicionados e qualificados. Essa premiação será feita através

de vários incentivos, como:








