
Ganhos Automáticos

Sua Plataforma de Negócios Online



Benefícios da Plataforma Ganhos Automáticos

• Acessibilidade -> Acessível a todos os usuários, sem necessidade de 
Investimentos;

• Programa de Afiliados -> Todos os Usuários Ganham Comissões em 
Dinheiro por Venda de Produtos, Ferramentas, Serviços e Assinaturas, 
independente de tipo de Conta;

• Bônus Diário -> Usuários Assinantes podem Ter Ganhos Automáticos 
todos os dias através do Bônus Diário que nada mais é que uma divisão 
de Lucros da Empresa;

• Marketing Digital -> Nossos Produtos, Ferramentas e Serviços são 
voltados para Marketing Digital, Publicidade, Loja Virtual e Geração de 
Leads;



Benefícios da Plataforma Ganhos Automáticos

• Rede Multinível -> Rede Sustentável e Escalável permitindo ao Afiliado ter 
remunerações até o 4º nível (de acordo com o Tipo de Conta) por vendas e 
assinaturas em sua rede;

• Facilitadores Sociais -> São ferramentas internas disponíveis aos Assinantes, 
permitindo aos mesmos, promoverem seus negócios, produtos ou serviços nas 
redes sociais, agilizando em até 10 vezes suas atividades;

• Loja Virtual -> Ferramenta Online disponível aos Usuários Assinantes, na 
versão Básica ou PRO, permitindo aos mesmos venderem seus produtos ou 
serviços e receberem por suas vendas direto em suas contas;

• Recrutador Social -> Ferramenta Online disponível aos Usuários Assinantes, 
permitindo aos mesmos realizarem Prospecção Opt-in através de Popups em 
Páginas Virais, Páginas que estão Bombando na Net;



Benefícios da Plataforma Ganhos Automáticos

• Videos Tutoriais -> Disponibilidade de Vídeos Tutoriais explicando 
passo a passo como utilizar, produtos, ferramentas e serviços;

• Site Builder -> Ferramenta Online disponível aos assinantes e que 
permite aos mesmos criarem Páginas Profissionais e Responsivas, no 
estilo arrasta, solta, edita e salva, mesmo sem conhecimentos em 
HTML;

• Postador Automático -> Ferramenta Online que permite aos 
Assinantes da mesma, criarem e agendarem postagens para Grupos e 
Páginas Facebook. Publicações 100% automáticas;

• Criadores de Videos e Banners Promocionais -> Softwares para criar 
Vídeos Promocionais e Banners em formato Imagem para promover 
seus Produtos e Serviços;



Cadastro e Planos de Assinaturas

O Cadastro na Plataforma Ganhos Automáticos é GRÁTIS para todos os 
Usuários, assim podem conhecer a Estrutura do Projeto e optarem por ser 
ou não Assinantes PREMIUM.

Todos os Usuários podem receber remunerações na PGA, independente 
do TIPO de CONTA.

Os Tipos de Contas disponíveis são:

Conta GRÁTIS e Conta PREMIUM.

Cada Conta dá Acesso a Benefícios diferentes.



Benefícios da Conta GRÁTIS

Usuários da Conta Grátis não tem Acesso a Produtos, Ferramentas e 
Serviços, tem acesso a apenas alguns downloads.

• Pode participar como Membro Grátis, recebe link pessoal de divulgação e 
pode promover a PGA e ser remunerado por atividades de suas indicações 
diretas;

• Recebe PONTO(s), mas não participa do BÔNUS DIÁRIO que é um 
Bônus restrito a Assinantes PREMIUM;

• Recebe Comissões apenas no 1º nível, ou seja, apenas comissões por 
vendas e assinaturas diretas;

• Pode adquirir produtos, ferramentas e serviços adicionais, assim como, 
também pode fazer upgrade a qualquer momento, quando quiser;

• Não Participa do Link ROTATIVO na Página Inicial do site quando acesso 
não ter uma referencia de Patrocinador;



Benefícios da Conta PREMIUM

Usuários da Conta PREMIUM tem Acesso a um Kit de Produtos, Ferramentas e 
Serviços e a vários outros benefícios.

• Cada Usuário PREMIUM, recebe link pessoal de divulgação e pode promover a 
PGA e ser remunerado por atividades de suas indicações diretas e indiretas;

• Recebe pontuação e participa do BÔNUS DIÁRIO que é um Bônus restrito a 
Assinantes PREMIUM

• Recebe Comissões até o 4º nível, ou seja, recebe comissões por cada Venda 
ou Assinatura direta e indireta em 4 níveis na sua rede de indicações;

• Pode adquirir produtos, ferramentas e serviços adicionais que não estejam 
inclusos no Kit de Assinatura;

• Participa do Link ROTATIVO na Página Inicial do site quando acesso não ter 
uma referencia de Patrocinador;



Diferenças entre os Tipos de Contas

As diferenças entre as Contas GRÁTIS e PREMIUM se resumem em:

1-) Usuários PREMIUM tem Acesso aos Produtos, ferramentas e Serviços 
disponibilizados no Kit de Assinatura. usuários GRÁTIS não tem acesso.

Usuários PREMIUM recebem PONTOs por Compra, Venda, renovação e ou 
Assinatura PREMIUM realizada por indicações diretas para participar do BÔNUS 
diário. Usuários GRÁTIS recebem pontos, mas não participam do BÕNUS DIÁRIO.

Usuários PREMIUM recebem comissões até o 4º Nível por compra, renovação e 
ou Assinatura PREMIUM de Indicados diretos e indiretos. Usuários GRÁTIS 
recebem Comissões apenas no 1º nível.



Diferenças entre os Planos de Assinaturas



Diferenças entre os Planos de Assinaturas



Informações sobre o BÔNUS DIÁRIO

O Bônus Diário é uma bonificação EXTRA restrita a Assinantes PREMIUM, comissionada 
automaticamente sempre as 23:00 de cada dia, desde que haja movimentação financeira na 
PGA durante o dia.

De cada Assinatura, Renovação ou Venda de Produto, Ferramenta ou Serviço adicional, 
separamos 10% do valor, o qual vai acumulando durante o dia para o pagamento do Bônus 
Diário.

A distribuição do BD é proporcional a quantidade de PONTOS ativos na PGA.

Exemplo: Vamos supor que em um dia, tenha acumulado um montante de R$ 600,00 
reservados para o BD e no Sistema tenha um montante 1.000 Pontos ATIVOS, então teremos:  
600/1000 = R$ 0,60 por ponto, então o valor a ser pago neste dia será de R$ 0,60 por ponto e 
será creditado ao usuário o proporcional a quantidade de PONTOS ativos que o mesmo tenha 
acumulado. Se um Usuário tem 10 Pts, receberá (10 x R$ 0,60) R$ 6,00, se tem 1 Pt, receberá 
R$ 0,60, se tem 2 Pts, receberá R$ 1,20, se tiver 100 Pts, receberá R$ 60,00 e assim 
sucessivamente.

NOTA: O Bônus Diário é pago somente se houver movimentação financeira relacionada a 
Assinaturas e/ou Venda de produto adicionais no decorrer do dia.



Informações sobre Pagamento de Comissões

As comissões conquistadas pela Venda de Assinaturas, Produtos adicionais e/ou BD são 
creditadas na Conta Virtual dos usuários correspondentes e estarão disponíveis para Saques, 
15 dias após serem creditadas.

O Usuário Poderá realizar 1(um) Pedido de Saque por Semana após ter pelo menos R$ 
100,00 em comissões Liberadas. 

O Botão para Solicitar o Saque é liberado automaticamente todas as Sextas-feiras entre 
00:01 e 23:59 do mesmo dia e o pagamento será enviado diretamente para a Conta Bancária
do Usuário solicitante em até 5 dias úteis seguintes ao pedido.

De cada Pedido de Saque, é deduzido o percentual de 5% para cobrir despesas 
administrativas e financeiras relacionadas ao gerenciamento e pagamento dos ganhos.

O Comprovante de Pagamento será enviado ao solicitante no mesmo dia em que for enviado 
e terá todo histórico em sua Conta sobre pagamentos recebidos.



Informações sobre Suporte

O Atendimento aos Usuários, será realizado exclusivamente através de Chamados por Ticket 
de Atendimento, visando controle e agilidade no atendimento, onde faremos o possível para 
responder a todos os Tickets abertos em até 24 horas.

O Usuário poderá informar outras opções de Contato diretamente no Ticket de Atendimento, 
tais como: Skype, WhatsApp, Telefone para que possamos entrar em contato, caso 
necessário.

Ao Abri um Ticket de Atendimento, o usuário deverá se identificar e passar todas as 
informações necessárias sobre o suporte que deseja, incluindo informações de contato.

Chamados sem informações suficientes poderão não ser respondidos.

Adotamos esse Sistema de Atendimento por ser mais eficiente, garantir o Controle e 
Agilidade e poder atender a todos em igualdade seguindo a ordem dos pedidos de suporte.



Chegamos ao FIM da apresentação da Plataforma Ganhos Automáticos e 
acredito que todas as dúvidas sobre o funcionamento do negócio tenham sido 
esclarecidas e que você tenha compreendido o potencial deste negócio, então, 
convido você, neste momento, a realizar o seu Cadastro GRATUITO em nossa 
Plataforma para que possa Conhecer toda a estrutura Interna e participar 
ativamente conosco deste maravilhoso projeto.

Tudo o que você precisa FAZER é, Clicar AGORA, no botão, CADASTRE-SE, no 
TOPO do site e realizar o seu Cadastro GRATUITO:

Desde já, receba os nossos sinceros agradecimentos por chegar até aqui. 

Te aguardo lá dentro... 

Um forte abraço e até breve.


