
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE VENDAS 
Vendas On-Line / Cadastro Promotores 

VISIONCard 
www.visioncardbrasil.com 

Maio de 2017 

PRODUTO: 
Cartão individual de benefícios 
Este documento explica os procedimentos 
necessários para a venda do cartão 
individual de benefícios via On-Line através 
de parceiros  comerciais  



Seja benvindo(a) a nossa equipe.  

Segue o manual para sua leitura e  compreensão. Este documento demonstra 

o processo de venda on-line dos cartões VISIONCard. 

Vendas  

Nossa página web www.visioncardbrasil.com contém duas áreas de vendas 

do Cartão Individual que devem ser identificadas pelo leitor:  

1) A primeira é uma aba no menu da página com o título de “Cartões”. Esta 

área funciona para compras feitas diretamente pelo cliente sem a necessidade 

de Promotores , embora o procedimento seja muito parecido não será a área 

de uso de nossos promotores comerciais, pois não gera comissões e 

premiações aos promotores.  

2) A Segunda é uma aba com o Termo “Mais” que é destinada para uso da 

rede de Promotores, microfranquedos, parceiros, etc. Esta é a aba que você 

deve usar e a que gera comissões e premiações.  

Após o cadastramento como promotor você receberá uma senha para acessar 

a área comercial e já poderá iniciar as vendas. 

 

Siga os passos: 

1. Abra nossa página web, ingresse na Aba “Mais”, clique na “Área 

Restrita “e em seguida clique na aba “Comercial   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visioncardbrasil.com/


2. Quando aparecer a tela abaixo digite a senha que você recebeu via 

e-mail para dar continuidade ao acesso 

 

 

 

3. Surgirá a tela abaixo, acompanhe o cliente na leitura e 

compreensão dos benefícios de cada cartão. Oriente como ele pode 

usufruir dos benefícios que os cartões possuem. Auxilie na seleção 

do cartão mais conveniente para o perfil do cliente. 

 

 



4. Ao selecionar o cartão escolhido pelo Cliente, faça um click no botão 

“Compre” você irá direto ao formulário de compra. Ali você e o cliente 

poderão ter acesso ao contrato que o cliente irá assinar eletronicamente. 

Observe os dois primeiros campos. Eles fazem referência ao(a)  

promotor(a) e o identificam:  

Primeiro campo: “Comercial” digite o nome da empresa parceira, 

rede credenciada, franqueado ou micro- franqueado a que você 

pertence Exemplo “Super Óticas São Jose”. 

 

Segundo campo. “CPF do promotor” digite seu CPF e lembre-se 

que só com este número você será identificado como o responsável pela  

venda, sem essa informação a venda não será somada a suas metas, 

comissões e premiações.  

 

No terceiro campo “Beneficiário” e nos demais campos serão 

preenchidos os dados do cliente. Estes devem ser preenchidos sem 

pontos nem vírgulas. 

Atenção especial para os acompanhados com * que são obrigatórios. 

 

Segue abaixo exemplo do formulário a ser preenchido: 

 



 
 

É importante informar que o envio do formulário corresponde a 

assinatura do contrato, fato pelo qual o campo “Termos de Serviço” é 

equivalente a assinatura do cliente. É importante que o Cliente faça o 

click no botão de envio do formulário após o preenchimento. 

 

Ao enviar o formulário acontecerão duas operações: 

 

a. O cliente receberá um e-mail de benvindo(a) ao VISIONCard 

b. A tela seguinte mostrará o formulário de pagamento por 

assinatura através do PayPal.     

Os pagamentos serão autorizados em 12 prestações conforme o valor 

de cada cartão e realizados uma vez ao mês durante o período de um 

ano (12 meses). 

Ao finalizar o ano o assinante deverá realizar sua renovação fazendo 

compra de um novo cartão. 



IMPORTANTE: Se por algum motivo o pagamento não for aceito, a 

VISIONCard entrará em contato com o Cliente para encontrar outras 

formas de pagamento. 

 

Assista ao vídeo disponível em nosso site dos benefícios de nossos 

cartões e aprenda a oferecer e vender nosso produto.  

Nele existe um exemplo estratégico: A venda de um par de óculos no 

balcão de uma ótica pode gerar gratuitamente a adesão de um Cartão 

Básico VISIONCard  

 

 


