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Fatos e Fatores
para seu SUCESSO.

Bem vindos à TK Comércio!
Antes de iniciarmos é importante saber:

QUEM SOMOS?
Uma equipe apaixonada pelo projeto que criamos.
Poder fabricar os melhores produtos de limpeza com
venda através de um sistema que beneficie a todos.
Somos éticos, sérios nos negócios (mas bem-humorados
no dia-a-dia).

O SISTEMA DE
VENDAS
Para conseguir pagar bônus de cashback pelas indicações,
eliminamos uma etapa do processo normal de compra de
produtos de limpeza: a venda via varejo. Preferimos bonificar
nossos Empreendedores Autônomos com o lucro que as
empresas de varejo teriam.
 Nossa venda é voltada para ser on-line
 Entrega direto na casa do cliente*
 Nos inspiramos no marketing de indicação
(boca-a-boca) para gerar novos negócios.

* Atentar às regras de entrega dos Correios ou outro parceiro logístico.

É MARKETING
MULTINÍVEL?
SIM e NÃO! Preferimos dizer que é #compracolaborativa.
SIM, em suas inspirações, teremos até 7 níveis para pagamento de bônus
pelas indicações diretas e indiretas; mas
NÃO da forma como tem sido feito no mercado atual. Não gostamos da
abordagem adotada por algumas empresas do setor. Com certeza algum
amigo que não fala com você a anos te chamou para um “café”, e depois
começou a falar de uma oportunidade incrível de ficar rico e de fazer
grandes viagens. Devido às controvérsias geradas por esta situação
pensamos em como quebrar alguns tabus e peradigmas deste mercado.
 Não é necessário pagar um valor de entrada no negócio (são
produtos que você consome diariamente).

 A venda se baseia em produtos de primeira necessidade (todos
nós usamos produtos de limpeza todos os dias).

 Nosso bônus de indicação cashback direto é de 10% (poucas
empresas do ramo praticam bônus agressivo como este na indicação
direta).
 Não concordamos com as promessas de riqueza que tiram a
credibilidade das empresas de Marketing Multinível. A comunicação
será mais realista se comparada com outras empresas do mercado.
 Nossa premissa será suprir as pessoas com treinamentos para que
busquem seus objetivos respeitando suas possibilidades.

AFILIADO TK Clean

Passos simples para manter-se ATIVO

Mantenha seus dados
ATUALIZADOS
Só assim poderemos:
• Cobrar corretamente pelos seus produtos
• Entregar no endereço correto
• Pagar seus bônus quando você solicitar

Seja um AFILIADO ATIVO
Para ter direito a receber seus bônus, você precisa ser um afiliado ativo da TK
Comércio. Como?
i. Ser um cliente dos Kits TK Clean ou Consciência Limpa
ii. Comprar produtos avulsos mensalmente
iii. Ser um Revendedor Afiliado
Observação! Nos casos i. e ii., para ser um AFILIADO ATIVO, o valor da compra
mensal deve ser de, no mínimo, R$ 150,00. No caso iii., o Revendedor Afiliado deve
realizar compras de, no mínimo, R$ 300,00 por mês.
Valores válidos apenas para PRODUTOS. Valores de frete não serão contabilizados.

Obtenha seu ID

Mantenha-se INFORMADO

Quando realizar a primeira compra, e tivermos a comprovação
do pagamento, seu ID será disponibilizado. Ele será um dado
importante no momento de indicar outras pessoas. Só com isso
garantimos o pagamento dos bônus pela indicação.

Em nosso site, blog, e mídias sociais sempre estaremos divulgando informações
importantes para você. Use esses meios para estar em contato conosco.
Aqui informamos as regras básicas do funcionamento da Compra Colaborativa, seus
bônus e premiações. Para saber sobre todas as regras em detalhes, solicitamos que leia
atentamente os termos do Contrato do Empreendedor Autônomo da TK Clean. Saiba
mais, clique aqui.

Glossário

TK COMÉRCIO LTDA: Empresa, registrada sob o CNPJ 29.820.542/0001-92, detentora das marcas TK CLEAN e Consciência Limpa.
TK Clean: Marca da empresa TK Comércio Ltda para produtos de limpeza de alta performance.
Consciência Limpa: Marca da empresa TK Comércio Ltda para produtos de limpeza naturais e veganos.
Cliente: Qualquer pessoa (física ou jurídica) que tenha comprado produtos no site da TK Clean abaixo do valor de R$ 150,00.
Empreendedor Autônomo Afiliado: O cliente (pessoa física ou jurídica) que comprou, no mínimo, R$ 150,00 em produtos TK Clean e
está apto a receber bônus cashback por indicação.

Revendedor Autônomo Afiliado: Pessoa física ou jurídica que deseja realizar a revenda dos produtos TK Clean e também realizar a
indicação para recebimento do cashback. A relação do Revendedor Afiliado com a TK Clean se dará tanto por uma relação simples de compra e venda,
quanto pela relação de serviço de aproximação de novos clientes para a construção da Rede.

Apelido: Nome pelo qual todos reconhecem você, que servirá para as pessoas indicarem quando forem se cadastrar no site da TK Clean. É único.
Não existirão 2 apelidos iguais cadastrados em nosso sistema.

Compra Colaborativa: Sistema de venda por indicação no qual uma pessoa indica outra, que indica mais uma pessoa e assim por diante. Cada
pessoa paga um bônus cashback (direto ou indireto) para pessoa que estão em posições superiores na mesma rede.

Bônus Cashback: valor a receber calculado sobre o valor das compras dos indicados diretos (cashback de 10%, desde que o indicado não seja
um Revendedor Afiliado) ou indiretos até 7 níveis abaixo da posição do Afiliado (2%).

Matriz de Indicações: Sistema de controle do posicionamento de um cliente perante quem o indicou (acima) ou de seus indicados diretos e
indiretos (abaixo). Se o cliente não foi indicado por ninguém, a própria TK Comércio será o indicador direto, mas o posicionamento dependerá da
primeira posição disponível.

Rede: Pessoas que ocupam posições abaixo do cliente na Matriz de Indicações, diretos ou indiretos.
Linha: Conjunto de pessoas ligadas direta ou indiretamente abaixo do Empreendedor Afiliado Autônomo.
Nível: Posicionamento na Vertical de cada cliente ocupante da matriz de indicações.
Posição: Local (Linha/Nível) que o cliente ocupa na matriz de indicações.
Número de Identificação (ID): Número de cadastro do cliente. Será gerado eletronicamente pelo nosso sistema e será disponibilizado a
partir da confirmação da primeira compra.

Pagamento Recorrente: Diferente de uma assinatura anual, o pagamento recorrente é uma modalidade na qual o cliente nos autoriza a
debitar do cartão de crédito ou envio automático de boletos bancários e o sistema identifica o pagamento e enviamos os produtos, tudo de forma
automática. Caso o cliente queira cancelar o pagamento recorrente é só entrar no site, fazer login na conta e excluir a compra recorrente.

Kits: produtos pré-selecionados para uma determinada função, por exemplo, kit casa (composto de lava-roupas, amaciante e passa-roupas).
Itens Promocionais: Para auxiliar no processo de indicação da TK Clean para seus amigos e familiares, criamos materiais para apoiar sua
divulgação. Você pode escolher se deseja receber estes itens, a quantidade e se eles farão parte da assinatura do Kit TK Clean.

Indicação DIRETA e INDIRETA
Saiba as diferenças

Indicação DIRETA
Todas as pessoas que ao se cadastrarem e comprarem pelo site,
produtos TK Clean registrando que foi indicado por você
DIRETAMENTE, serão considerados como seus indicados
diretos. Toda vez que eles pagarem pelos produtos TK Clean
você terá direito a um bônus cashback de até 10% do valor pago
pelo seu indicado direto. Quanto mais pessoas você indicar mais
ganhos você terá.

Indicação INDIRETA
Se é bom para você indicar pessoas diretamente, é importante que você
peça à seus indicados diretos que também indiquem outras pessoas
assim eles também terão direito ao bônus cashback pelas indicações
diretas. Com isso você, indiretamente, ganhará um novo percentual como
bônus cashback do valor pago pelo indicado INDIRETO. Mais adiante
vamos falar sobre estes percentuais pagos nos diferentes níveis da Matriz
de Indicação.

Matriz 7 x 7
7 linhas x 7 Níveis

Linha 1

Linha 7

Nível 0: Você
Nível 1: 7 pessoas
Nível 2: Cada pessoa indica outras 7
pessoas. Total 49 pessoas.
Nível 3: 343 pessoas

7 Níveis
Nível 0: Você
20%
Nível 1:

Seus indicados diretos. Bônus Cashback de até 10%.
7 x 1 Pessoas: Total de 7 pessoas neste nível.

2%

Nível 2:

20%

Indicados Indiretos. Até 2% de bônus indiretos pagos à
você por todas as pessoas de sua rede neste nível.
7 x 7 Pessoas: Total de 49 pessoas neste nível.

2%

Nível 3:

Indicados Indiretos. Até 2% de bônus.
7 x 49 Pessoas: Total de 343 pessoas neste nível
Neste exemplo, colocamos uma nova pessoa indicada por você, tendo como
premissa os dois níveis anteriores estarem completos. Este exemplo é para
deixar bem claro que independente da posição dela, até 10% será pago à
você pois é um indicado DIRETO seu.

2%

Nível 4:

Indicados Indiretos. Até 2% de bônus.
7 x 343 Pessoas: Total de 2.401 pessoas neste nível.

2%

Nível 5:

Indicados Indiretos. Até 2% de bônus.
7 x 2.401 Pessoas: Total de 16.807 pessoas neste nível.

2%

Nível 6:

Indicados Indiretos. Até 2% de bônus.
7 x 16.807 Pessoas: Total de 117.649 pessoas neste nível.

2%

Nível 7:

Indicados Indiretos. Até 2% de bônus.
7 x 117.649 Pessoas: Total de 823.543 pessoas neste nível.

IMPORTANTE!
Não há possibilidade de um indicado direto
também pagar bônus cashback indireto para
quem o indicou, independente da posição que
ocupe na Matriz de Indicações.

IMPORTANTE!
Se o indicado direto for um REVENDEDOR
AFILIADO, a pessoa que indicou não terá
direito ao bônus cashback de 10%. Esse
bônus será de até 2%.

Calculando seus Bônus
Agora nosso lado matemático falou mais alto. Pedimos perdão por isso. Mas será importante você entender
o poder dos indicados indiretos. E é mais simples do que as equações que estão no desenho ao lado..
Apenas como exercício simulado, vamos imaginar a seguinte situação:
• Você indica 3 pessoas.
• Cada uma delas indica outras 3 pessoas.
• Sucessivamente as pessoas indicam outras 3 pessoas até completar todos os níveis.
• Cada um pagou R$ 150 pelos produtos (compra de valor mínimo para continuar indicando).

Indicações em uma matriz 3 x 3
Indicados

Nível

Pessoas

1
0
Você
3
1
Direto
9
2
Indireto
27
3
Indireto
81
4
Indireto
243
5
Indireto
729
6
Indireto
2.187
7
Indireto
Total CashBack
- Impostos e Taxas (Pessoa Jurídica)

Bônus
0%
10%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%

Valor da
Compra
150
150
150
150
150
150
150
150
8%

CashBack
(R$)
0
45
27
81
243
729
2.187
6.561
9.873
9.083

Por conta dos impostos retidos e
taxas administrativas é que
informamos que você recebe até
10% ou até 2% de cashback.

Como aumentar
meus ganhos?
Vamos mudar só um pouquinho os números...
• Ao invés de 3 pessoas indicadas, vamos colocar
4 pessoas.
• As 4 pessoas também indicando outras 4,
e assim sucessivamente.
• Mesmo valor do kit. R$ 150, pagos mensalmente.

Indicações em uma matriz 4 x 4
Indicados

Nível

Pessoas

1
0
Você
4
1
Direto
16
2
Indireto
64
3
Indireto
256
4
Indireto
1.024
5
Indireto
4.096
6
Indireto
16.384
7
Indireto
Total CashBack
- Impostos e Taxas (Pessoa Jurídica)

Bônus
0%
10%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%

Valor da
Compra
150
150
150
150
150
150
150
150
8%

CashBack
(R$)
0
60
48
192
768
3.072
12.288
49.152
65.580
60.334

Observação IMPORTANTE! Trata-se de meramente projeções matemáticas de uma rede perfeita, calculado
apenas para exemplificar as possibilidades de ganho caso seja atingido tais números de pessoas indicadas com o valor
de R$ 150,00 por pagamento. Não configura, em hipótese alguma, promessa de ganhos por parte da TK Comércio Ltda.

Eu li impostos e taxas?
SIM! Agora que você está tendo uma renda-extra, é bom
retornar algo para a sociedade. Impostos pagam nosso sistema
de saúde, escolas, programas sociais, estradas.

“Não devemos ser contra os impostos.
Devemos ser contra o mau

uso dos impostos.“

Do valor bruto informado, deduziremos uma alíquota (hoje) de 11% de
INSS e 5% de ISSQN para pessoas físicas. Alíquotas de transferência
bancária também poderão ser deduzidas do valor total do bônus de
cashback.
Você pode diminuir o valor do INSS caso seja um profissional
assalariado ou um profissional cadastrado em seu município (p. ex. MEI –
Micro Empreendedor Individual). Desta forma você emite uma NF para a
TK Comércio, paga os impostos do MEI e só debitaremos os 5% do
ISSQN. Procure saber como se cadastrar no MEI na sua cidade.
Também será cobrada uma uma taxa de até 5% para manutenção do
sistema de cashback.

Resumindo!
• Indicando poucas pessoas, com os bônus cashback diretos você já terá um bom desconto
na compra do seu kit (ou até ter seu kit de forma gratuita)
• Se todos fizerem as indicações, aumenta-se a base total de clientes em sua Rede (e na Rede
de seus indicados também).
• Com uma base de clientes maior, os ganhos serão maiores. Aí você pode começar ter uma
renda extra para você e sua família.
• Pense desta forma: quanto mais impostos pagar, melhor. Significa que você também está
ganhando mais.
• Ao final, quanto mais gente, melhor! Isso é a #compracolaborativa.

Observações Importantes:
• Sempre que seus indicados pagarem pelos produtos você poderá receber seus bônus
cashback, conforme a regra de pagamento de bônus.
• Todos os números aqui informados são uma simulação. Somente se tiver esse número de
pessoas em sua rede você terá esses ganhos conquistados. Isso não é fácil, mas é possível!

Convertendo Bônus
Cashback em dinheiro

O QUE FAZER COM OS
BÔNUS CASHBACK?
Ele é seu! Se estiver de acordo com os critérios para
resgate dos bônus cashback eles se transformam em
dinheiro a ser usado de 2 formas:
•
•
•
•

Transferência direta para sua conta bancária;
Transferência para um cartão de débito pré-pago, caso não

CRITÉRIOS
Algumas regras básicas para solicitação dos bônus cashback.
•
•
•

tenha conta bancária;
Transferência para PIX de uma conta cadastrada em seu
nome; ou
Desconto em sua próxima compra.
•

•
•
•

Valor mínimo para solicitar transferência de bônus cashback acumulados: R$ 150
Dados cadastrais atualizados.
Você deve ser um cliente ativo da TK Clean, conforme regra abaixo:
•
Empreendedor Autônomo Afiliado
•
Compras de R$ 150 por mês; ou
•
Compras de R$ 300 a cada 2 meses
•
Revendedor Afiliado
•
Compras de R$ 300 por mês; ou
•
Compras de R$ 600 a cada 2 meses.
Realizar a solicitação do desconto em produtos ou transferência direto em nosso site,
através do acesso à “Minha Conta”*.
Preencher os dados faltantes (número de conta bancária ou cartão de débito pré-pago,
número de PIS, etc).
Se o valor do cashback atingir o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o AFILIADO deverá
abrir uma empresa (ME, MEI, ou outro) e emitir uma Nota Fiscal de Serviço.
O desconto máximo aplicável a uma compra será de 60% do valor do seu carrinho de
compras.

*ambiente ainda em fase de testes

IMPORTANTE!
• Somente você poderá solicitar a transferência dos valores ou o desconto na
próxima compra.
• A transferência para a conta bancária ou cartão pré-pago só será feita para o
titular da conta na TK Comércio (mesmo nome e CPF). Em hipótese alguma
realizaremos depósitos em contas de terceiros (nem do seu filho, nem da sua
esposa/marido/companheira, nem da vizinha que você tanto confia).
• Fique atento aos prazos. Clientes que não solicitam desconto nem transferência
perdem o direito a fazê-lo depois de 4 meses.
• Se você não possui conta corrente, conta poupança ou cartão de débito prépago, nós ajudaremos você a obter um cartão pré-pago através de um de
nossos parceiros financeiros.
• Se você for um cliente Pessoa Jurídica, será necessário emitir uma Nota Fiscal
de Serviço em nome da TK Comércio com o valor a ser transferido. A transferência
será direto para a conta da empresa que está no cadastro.

Quais os preços
dos PRODUTOS?
Mais do que PREÇO, temos também que falar em VALOR.
• O PREÇO dos produtos são sim equivalentes ao valor dos
produtos premium de marcas famosas de mercado.
• Porém usamos ativos melhores e em maior quantidade que
os concorrentes. Muitos destes ativos só estão presentes em
produtos importados. Só por isso o produto VALE muito mais
que o preço que cobramos.
• Veja em nosso site tkclean.com.br/compre os valores atuais de
nossos produtos.

• Lembre-se! Se você indicar outras pessoas para que
comprem nossos produtos, em um primeiro momento você
terá desconto para uma nova compra (ou esperar acumular e
solicitar resgate). Com poucas pessoas indicadas você terá
produtos Premium por preço de produtos populares.
Indicando mais gente, rapidamente você terá seus produtos de
forma gratuita ou poderá ter uma renda extra.

Diferenciais
de nossos
PRODUTOS
Tecnologia não se refere apenas ao
celulares. Nossos produtos contém
matérias-primas modernas que foram
desenvolvidas para aumentar o poder de
limpeza dos produtos, sem agredir o meioambiente.
Nossos produtos são ultraconcentrados,
para diluir em casa. Isso significa:
•
Menos água no processo produtivo;
•
Menos peso sendo transportado;
•
Menos espaço na sua despensa;
•
Menos plástico nas embalagens;
•
Menos CO2 na atmosfera.

Quais os DIFERENCIAIS dos produtos
TK CLEAN?
• Lava-roupas:
• Não usamos soda em nossa formulação.
• Uso de 7 enzimas para ajudar na eliminação de
50 tipos de sujidades como chocolates, molho
de tomates, grama, gordura, frutas, vinho.
• Efeito lasting-color. Um aditivo usado para
prevenir a transferência de cor de uma roupa
para outra.
• Efeito anti-odor. Um aditivo para diminuir o mau
odor das roupas.

• Amaciante
• Perfume incrível, baseado nas melhores
fragrâncias da perfumaria fina.
• Nossa matéria-prima principal não é de fonte
animal.
• Usamos o mesmo aditivo contra o mau odor das
roupas.

• Passa-roupas:
• Facilidade na hora de passar a roupa
• Mesmo perfume incrível do Lava-Roupas e do
Amaciante
• Proteção para as fibras das roupas
• Agente que combate o mau odor

• Limpa-pisos
• Maior quantidade de agentes limpantes
• Fragrância baseada na perfumaria fina
• Maior poder de limpeza

• Limpa-vidros
• Matérias-primas que não deixam
mancha residual no vidro
• Agente específico que atua como
repelente de sujeiras

• Desengordurante
• Forte contra a gordura, imprescindível
em qualquer cozinha

• Multiúso
• Super prático no dia-a-dia.
• Ativos que realmente funcionam

Mais
diferenciais

Diferenciais da Empresa
Precisa de mais argumentos para indicar a TK Clean à seus amigos e
parentes?
• Ativos Biodegradáveis
• Produtos Ultraconcentrados, que se traduz em:
• Menor espaço em sua despensa.
• Menos peso sendo carregado/transportado.
• Menor quantidade de plástico nos frascos.
• Maior quantidade de ativos, menos transporte de água.
• Mais produtos por entrega. Menos CO2 na atmosfera.
• Mesmo com a diluição do produto, eles ainda são considerados concentrados.
• Perfume exuberante.
• Trataremos de assunto relevantes em nosso Blog. Não apenas sobre os produtos em
si, mas cuidados com a casa, meio ambiente, finanças pessoais e bem estar.
• Comunicação clara e objetiva.
• Entregas diretas nas casas dos clientes*.
• Incentivo ao consumo consciente. Use somente o necessário.
• Foco no que é viável, compre e indique para algumas pessoas e tenha um desconto
razoável em produtos com qualidade muito superior aos do mercado tradicional.
• Produtos de primeira necessidade. Divulgação fácil e com regras de fácil.
entendimento, sem pegadinhas.
* Atentar às regras de entrega dos Correios ou outro parceiro logístico.

O que é o EMPREENDEDOR
AUTÔNOMO AFILIADO?
O Empreendedor Autônomo Afiliado Autônomo é nosso cliente que
realizou uma compra de R$ 150, e que começa a indicar algumas
pessoas e vê nisso uma oportunidade de negócio. Tomamos os
devidos cuidados para que você continue a realizar suas atividades
profissionais atuais e passe a também indicar a TK Clean para seus
amigos e familiares. Isto poderá ser um Plano B para todos. As
principais características do Afiliado Autônomo são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Não haverá horário a ser cumprido.
Não haverá metas impostas por nós.
Não é necessário investir em estoque de produtos além do seu consumo.
Não é necessário pagar nenhuma taxa de adesão à este sistema de
Afiliados Autônomos. Basicamente será pagar pelo seu próprio consumo.
Não é obrigatória a presença em eventos da empresa.
Não há nenhum relacionamento de chefe-subordinado.
Realiza compras de R$ 150 por mês ou R$ 300 a cada 2 meses para ter o
direito ao cashback das indicações.
Com tudo isso, não haverá vínculo empregatício entre a TK Comércio de
os Afiliados Autônomos. Você será responsável pelo seu próprio SUCESSO!
Mesmo assim, vamos ajudar você a conquistar novos objetivos com
informações em nosso site, blog e mídias sociais.

O que é o REVENDEDOR
AFILIADO AUTÔNOMO?
O Revendedor Afiliado Autônomo é a pessoa que deseja comercializar
nossos produtos, revendendo no sistema porta-a-porta, através de seu
comércio, através de WhatsApp do condomínio do prédio, entre outros.
Além da venda direta, também será possível realizar a indicação do
apelido/id para que o cliente possa comprar em nosso site e ter, com
isso, o cashback pela indicação. Regras básicas para um revendedor
autônomo:
•
•
•
•

Compra mínima de R$ 300 por mês para ter direito ao cashback por indicação
Desconto de 10% para compras acima de R$ 300
Desconto de 20% para compras acima de R$ 600
Use seu apelido para indicar a TK Clean para seus clientes

Resumindo...
Ninguém perde... Todos ganham.
Se você apenas compra os produtos TK ou CCL, ganha pois terá
produtos que irão facilitar sua limpeza. Se você indica os produtos para
seus conhecidos, ganha o cashback pela indicação. E a sociedade

ganha com a utilização de produtos cada vez mais pensados para
valorizar o meio ambiente.

É ou não é uma ideia brilhante?
Vem com a gente!
Seja um Cliente ou Afiliado TK Clean
ou Consciência Limpa!

Todos os detalhes dos afiliados estão neste link aqui.

O futuro da limpeza, HOJE!
tkclean.com.br

