Mercado
SemiJoias

148

Bilhões

De Dólares ao Ano

E devem chegar aos 250 bilhões de dólares
por ano até 2021
Fonte: McKinsey Global Institute

COMO FUNCIONA?

Ola, Investidor Hoje vamos
explicar de forma simples como a
R&M Luxury Multivendedor
Funciona
A R&M em 2020 vai completar 9 anos

Nós queremos que você entenda e faça

que trabalha com vendas de semijoias e

parte de algo grande, mas com os pés no

4 anos com a plataforma Multivendedor

chão, pois a R&M não vai criar uma linda

a qual para quem está chegando está

historinha de que você vai ficar rico da

vindo com poucas informações concretas

noite para o dia, somente para você fazer

de como a R&M funciona, por isso vamos

parte da empresa, veja com atenção os

detalhar como funciona as operações da

‘slides’ a seguir.

R&M

R&M LUXURY

Quero investir para ficar RICO.
existe, muitas pessoas entram em um projeto acreditando que colocando R$: 100,00
ele vai ganhar R$: 1000,00 por mês ou até mais, mas essa realidade não existe, não em
empresas sérias como a R&M, essa ilusão é vendida por piramides financeira, que no
começo até pagam, para que você propague o negócio, mas em 5 ou 6 meses ela
existe magica, para ganhar dinheiro tem que trabalhar. Mas fique calmo você vai
poder ganhar dinheiro com a R&M, pois nós trabalhamos de verdade, e no decorrer
deste manual vamos explicar passo a passo.

DE PRODUTOS.

A chave para a verdade é a confiança. Quando se confia em
alguém, não se tem medo de falar a verdade. E, quando se confia
em si mesmo, não se tem medo de ouvi-la.

É UMA EMPRESA

quebra levando todo o dinheiro, está na hora de todos colocarem os pés no chão, não

R&M LUXURY

Lamentamos informar que isso é um sonho dos desavisados que na realidade não

POR QUE ESCOLHER A

R&M Luxury
+

+

+

Pagamentos Rigorosamente em Dia
A R&M prioriza seus associados, mantendo seus pagamentos
atualizados.

Qualidade e Garantia
Todos os produtos possuem uma qualidade extraordinária e
garantia direto com a R&M.

O que a R&M deseja para o futuro?
Simples, ser líder no mercado não só no brasil, mas expandir cada
dia mais e para isso você precisa ter alguns pontos a seu favor.
Ter o melhor produto do mercado
Ter o melhor pós-venda
E ter suas revendedoras como uma família, cobrar na hora que
precisa e ajudar na hora que mais necessita, elas são a
engrenagem que move toda a empresa.

VAMOS?

+

Ganhos Reais
Muitas empresas e também as Pirâmides Financeira
prometem ganhos astronômicos e Prometem que
sem fazer esforço você vai ficar milionário, não caia
Nessa historinha, você pode até achar uma empresa
Que faça milhões, mas pode ter certeza você não
será A pessoas que vai ficar com esses milhões,
lembre-se sem trabalho não há Recompensa, nós
da R&M não vamos te prometer nada que não
possamos comprovar para você. Nós só pedimos
uma coisa, que acredite na empresa para que
possamos crescer juntos, E você vai realmente
ganhar muito dinheiro no decorrer do caminho.

NA PRATICA

01

Quando

você

multivendedor

compra

você

está,

um

pacote

na

verdade,

VOCÊ COMPRA PACOTE

CONHEÇA SEU PAINEL CONTROLE

Cadastre-se na R&M pelo link do
seu indicador ou pela da R&M

Você deve conhecer seu painel de
controle e ver todas as opções
que está disponível, onde você vai
controlar 100% seus ganhos e
indicações.

Escolha o pacote multivendedor
que mais encaixa no seu
orçamento.

COMPRA

Como
Funciona?

02

comprando semijoias, a diferença é que a
até a venda final, e você recebe uma
porcentagem.

04

O que acontece com seu Dinheiro

VOCÊ COMEÇA A RECEBER 1 DIA UTIL

Vamos explicar o que acontece com
seu dinheiro junto a R&M, todo
caminho que o mesmo percorre.

Mesmo sabendo que aquele valor
que você investiu em semijoias leve
mais de 43 dias para começar a gerar
lucro, você já começa a receber os
ganhos no próximo dia util após o seu
pagamento.

DISTRIBUIÇÃO

Vamos explicar passo a passo como funciona na prática, para você entender
como funciona a empresa e por que estamos a anos no mercado.

03

FABRICAÇÃO

R&M faz toda a operação da fabricação, banho

05
COMPRA SEMIJOIAS NO BRUTO

comprando semijoias, a diferença é que a R&M faz toda a operação da

fabricação, banho até a venda final, e você recebe uma porcentagem.

NA PRATICA

DISTRIBUIÇÃO DAS SEMIJOIAS
Nossas novas peças passaram pela,
fabricação, controle de qualidade,
banho ouro e um novo controle de
qualidade, agora vamos distribuir as
peças entre as mais de 11 mil
revendedoras em todo brasil
O tempo para começar a vender as
peças é de 43 dias + Tempo Venda
Final.

08
GANHOS – SAQUES - CONTRATOS
Agora vamos detalhar na prática
como funciona seus ganhos, como
realiza as retiradas e também tudo
sobre seus contratos com a R&M.

DISTRIBUIÇÃO

Quando você compra um pacote multivendedor você está, na verdade

07

Após a compra das peças no bruto
nós precisamos dar o banho de
ouro ou prata com materiais
nobres.

FABRICAÇÃO

Como
Funciona?

BANHO DAS SEMIJOIAS
COMPRA

Seu dinheiro começa um longo
caminho e a primeira parte é a
compra de semijoias no bruto.

06

1º PASSO

VOCÊ COMPRA PACOTE

LI NK D E I ND I C A Ç ÃO
Você precisa ter um link de indicação para poder se cadastrar na R&M como
Multivendedor, esse link você pode pegar de um Multivendedor ativo ou da R&M
Luxury

Após o seu cadastro dentro do seu painel de Controle, você deve ir à (opção)
NOVO INVESTIMENTO e escolher o pacote desejado, após a escolha você deve
preencher todos os dados do seu cadastro e escolher uma das Formas de
pagamento Boleto bancário ou Cartão de crédito.

ATI VA Ç ÃO D O P LA NO M ULTI V END ED OR

ONDE VEJO MEUS GANHOS?
Na proxima tela vamos mostrar onde você consegue
ver seus ganhos diários.

COMO FUNCIONA?

1 dia após a confirmação do seu pagamento, seu pacote é ativado, e no
mesmo dia você começa a receber os ganhos que são variáveis de
segunda a sexta exceto nos feriados.

MULTIVENDEDOR

ES COLHA O PA COTE M ULTI V END E D OR

COMPRA PACOTES

Você Precisa Escolher um
Pacote Multivendedor

2º PASSO

SEU PAINEL DE CONTROLE

EX TR ATO F I NA NC EI RO

CONHEÇA SEU
BACKOFFICE

Extrato completo dos seus ganhos
diários, indicações, saques, etc..
100% On-line

CONTR ATO
Você vai poder concluir assinatura do
contrato com a R&M online, vamos falar
mais sobre o contrato em outro slide.

Painel de Controle
Você esta conhecendo seu painel de controle completo,

R ED E D E I ND I C A ÇÕES

onde você vai, comprar planos, indicar pessoas, ver seus

Você tem o controle total de todos os seus
indicados ativos na R&M verificando os
pacotes e seus ganhos por trazer eles para
R&M.

rendimentos, e sacar seus ganhos entre outras opções.

LINK BACKOFFICE
https://rmluxo.com.br/backoffice/

99%
LINK INDICAÇÃO R&M
CLIQUE AQUI

Satisfação dos
Clientes

S AQ UES
Você vai poder sacar seus ganhos
diretamente pelo backoffice, em poucos
cliques você conclui a operação e recebe
a confirmação de pagamento por parte da
R&M Luxury.

3º PASSO

TRAJETÓRIA DO INVESTIMENTO

01

CONHEÇA O CAMINHO
DO SEU DINHEIRO

SEU
DINHEIRO

Compra
Bruto

de peças

no

02

Vamos começar?

Passando pelo Processo
do Banho Ouro - Prata

Você já notou que 80% das pessoas não

quer saber o que acontece com seu
dinheiro desde que ela receba seus

ganhos todos os dias? Mas já parou para
pensar que se você não sabe o caminho
certo do que está acontecendo com seu

dinheiro ele pode estar sendo mal
usado?

Aqui

nós

vamos

explicar

detalhadamente como seu dinheiro se
transforma em produtos.

03
Logística e Distribuição
das peças com as
revendedoras.

VAMOS LA?

4º PASSO

COMECE A RECEBER SEUS GANHOS

R&M Luxury

MEUS GANHOS

Tudo em um só
lugar

A R&M começa a pagar os ganhos diários 1 dia util após a confirmação do seu
pagamento, sabemos que seu investimento ainda não está dando lucros, mas vamos
pagar dos ganhos gerais que já está em operação.

QUANDO EU POSSO FAZER MINHAS RETIRADAS?
Você pode realizar o seu saque todos os meses na mesma data de
ativação da sua conta.
Ex: Você foi ativado dia 3 janeiro, vai sacar todos os dias 03 de cada mês.

100%
On-Line

MEUS GANHOS DE INDICAÇÃO?
Você sabia que cada pessoa que você indica você ganha 5% do valor 1º
do pacote Multivendedor ativado, e você vai poder retirar esses
ganhos toda Sexta-Feira.
QUAL O MINIMO PARA SAQUE?
O Valor Mínimo para saque é de R$
100,00

QUAL O PRAZO PARA PAGAMENTO DA MINHA RETIRADA?
A R&M Tem o prazo de 7 dias uteis para realizar o seu pagamento.

5º PASSO

COMPRA SEMIJOIAS NO BRUTO

SemiJoias no Bruto

Logo

após

seu

investimento

01

Milhares de
Modelos

Milhares de fabricas
A R&M possui contratos com
inúmeras fábricas no Brasil, Ásia e
Alemanha.

ficar disponível para o setor de compra os

02

empresas fabricantes credenciadas, é isso

Qualidade na Fabricação

mesmo a R&M nunca fabricou suas peças,
até mesmo porque não teria como devido
à quantidade de modelos, nós compramos e
para o banho da R&M.

+ 1300 fabricas

Partnership
Clients

Todas as fabricas possuem contrato
rígido para fornecimento de peças
com excelente qualidade.

03
O que são Peças no Bruto
As peças se encontram no estado bruto
antes de entrarem no processo de
banho. Ou seja: elas estão apenas com
a liga-base que as constitui, sem a
presença de nenhum metal nobre.

Credenciadas

R&M LUXURY

importamos as peças no bruto e depois vai

89K

BRUTO

mesmo já começa a comprar as semijoias das

SEMIJOIAS

A R&M Compra as
peças prontas

Existem milhares de fábricas que vendem no bruto, no exemplo abaixo está
uma das mais conceituadas de limeira à GF Brutos, como pode ver nas
SEMIJOIAS NO BRUTO

Existem inúmeras vantagens para comprar
semijoias em bruto, entre elas, a principal é
poder comprar por um preço menor,
adquirindo no fim muito mais lucro.

As peças no bruto são semijoias que ainda não passaram pelo processo de banho

(galvanoplastia). É a peça que sai da fundição, passa pelo processo de acabamento e
depois você manda para a galvânica banhar na cor de seu interesse, as cores de banho
hoje variam bastante, sendo as mais conhecidas: ouro, ródio branco e ródio negro. As
peças no bruto não podem ser utilizadas, pois, podem causar problemas na pele como
alergia e/ou irritação. No bruto existem as peças em alta fusão, baixa fusão e estamparia.

Limeira /SP
Limeira hoje é a Capital Nacional da

Joia Folheada

imagens, todas as peças são sem tratamento. LOJAS SEMIJOIAS NO BRUTO

6º PASSO

BANNHO DAS SEMIJOIA

BANHO DAS SEMIJOIAS

QUALIDADE

”

Após a chegada das peças no Bruto, nós
precisamos fazer o controle de
qualidade e começar a etapa do banho.

BANHO

Vamos explicar a baixo uma estimativa média da
duração das semijoias com as camadas de banhos
usadas no mercado e também a que a R&M usa que é
de 15 a 20 milésimos.

1 a 2 milésimos: 2 Meses de Uso

10%

3 a 4 milésimos: 4 Meses de Uso

25%

RICHARD WILLIAM
CEO/FOUNDER

5 a 7 milésimos: 6 a 12 Meses de Uso

45%

8 a 10 milésimos: 17 a 20 Meses de Uso 70%
GANESHA

15 a 20 milésimos: 30 a 43 Meses de Uso 99%

BANHO USADO PELA R&M LUXURY

R&M LUXURY

BANHO DAS SEMIJOIAS NO MERCADO

BANHO OURO

O que é o banho de ouro
em semijoias?
qualquer um que consegue dar o banho de ouro nas peças. Estamos
falando

de um

processo

OURO

Devido à complexidade e à delicadeza desses procedimentos, não é
que exige especialização, sendo

comandado apenas por empresas com conhecimento específico
trabalho

e

anos

de

experiência

no

ramo.

PRATA

nesse

O banho de ouro vai diferenciar uma semijoia de uma bijuteria. As
bijuterias não contam com materiais como metais nobres em sua

QUALIDADE & TRANSPARÊNCIA
A nossa empresa trabalha com o banho de maior

O profissionalismo com que cada uma das camadas é inserida e os

qualidade do mercado, utilizamos o ouro 18k e aplicamos

metais usados são fatores que determinam a qualidade e a estética do

uma camada de 15 a 20 milésimos, após o processo de

acessório que vai chegar aos consumidores.

banho aplicamos uma camada de verniz especial nas peças
sem que ela altere a peça visualmente. Todo esse processo
possibilita que a R&M Luxury ofereça uma garantia de 2
ano para os nossos clientes.

BANHO PRATA 950

BANHO OURO NEGRO

OURO NEGRO

composição, enquanto a semijoia os contém.

QUALIDADE & SOFISTICAÇÃO

OURO NEGRO

OURO BRANCO

OURO 18K

P R ATA 9 5 0

Exemplo valores das Semijoias
BRUTO

VALOR NO BRUTO

R$: 12,40

BANHADO

PREÇO DE CUSTO DA R&M

R$: 35,00
Custo Bruto + Banho Ouro 18k

VENDA

VALOR DE VENDA

R$: 119,00
R$: 119,00 - R$: 35,00 (custo)
Lucro: 84,00

Você conhece alguma mulher que não
use uma única semijoias?
- R&M Luxury -

VOCÊ ESTÁ GOSTANDO?

ISSO É R&M
A MAIOR DISTRIBUIDORA DE SEMIJOIAS DO BRASIL

7º PASSO

DISTRIBUIÇÃO DAS SEMIJOIAS PARA OS REVENDEDORES

DISTRIBUI Ç ÃO PARA AS
RE VE NDE DORAS
Agora que nossas peças já estão prontas, nós vamos
colocar no sistema da R&M e o mesmo automaticamente

começa a distribuir as peças para todo Brasil.
O Processo de distribuição até a chega na casa das
revendedoras tem um prazo médio de 21 dias.

+ 45 dias para todo processo do bruto + banho + distribuição

SISTEMA COM I.A
A R&M possui ajuda Inteligência Artificial controla perfil das
revendedoras e distribuição das peças para que elas recebam
sempre modelos que mais vendem.

8º PASSO

Vamos detalhar em poucos slides como você opera a R&M.

CRESCIMENTO NA R&M

RETORNO DO INVESTIMENTO

CONTRATO

01

POSSO COMPRAR QUANTOS PACOTES MULTIVENDEDOR
Você pode comprar até 3 Pacotes por ano no mesmo CPF

02

A R&M POSSUI CONTRATO? QUANTO TEMPO?

FAQ - R&M LUXURY

Sim, você vai assinar o contrato online através de uma empresa parceira, os
contratos tem a validade de 12 meses ou até você dobrar o valor dos seus
investimentos com os demais ganhos como indicações.

03

POSSO CANCELAR MEU INVESTIMENTO?
Você pode realizar o cancelamento em até 7 dias após a
ativação do pacote, bem como diz a lei no Art. 49

04

ESTOU A MAIS DE 7 DIAS NA EMPRESA MAS VOU PRECISAR CENCELAR
A R&M não cancela os pacotes após 7 dias devido a seu investimento se
transformar em produtos vendáveis, com isso a R&M não possui mais seu
dinheiro e por isso não cancela seu investimento.

05

NO FINAL DO MEU CONTRATO EU RECEBE O MEU INVESTIMENTO DE VOLTA?

Cuidado, a R&M não é piramide financeira, ou seja você investe ganha todos os dias e no final
do contrato recebe o valor investido de volta essa opção não existe, você vai ganhar seu
investimento junto com os rendimentos, ou seja você comprou pacote 10 mil e no final do
contrato retirou 18 mil você teve 8 mil de ganhos.

06

QUAIS AS FORMAS DE PAGAMENTO DO PACOTE?
Boleto Bancário ou em até 12x Cartão de crédito

07

SOU INVESTIDOR POSSO RECEBER AS SEMIJOIAS PARA REVENDER?
Sim, você vai poder fazer o seu cadastro para ser um revendedor e já vai ter seu
cadastro pré-aprovado.

FAQ DA R&M LUXURY

08

POSSO INDICAR AMIGOS E FAMILIARES PARA A R&M QUANTO EU GANHO?
Você possui seu link de indicação, e seus indicados vão fazer o cadastro por ele com
isso você vai ganhar até a 5º geração de cadastros.

INDICADO DIRETO (1º GERAÇÃO ) 5% DO VALOR DA ATIVAÇÃO

Mais info...

2º GERAÇÃO: 2% - 3º GERAÇÃO: 1% - 4º GERAÇÃO: 1% - 5º GERAÇÃO: 1%

09

INVESTIR NA R&M É SEGURO E DENTRO DA LEI?

A R&M não é uma empresa de investimento, e com isso o que você está fazendo de forma
simples é comprar um kit semijoias que a R&M vai fabricar e distribuir e nossas revendedoras
vão vender e você ganha todos os dias. A R&M faz a operação entre você e as revendedoras,
assim as revendedoras ganham, você ganha e a R&M tem sua parte.

10

POSSO REINVESTIR MEU SALDO OU SEJA JUROS COMPOSTOS?

Não, a R&M tem a política regida sobre seus ganhos, nossa meta é seus ganhos então você
precisa sacar seus ganhos de forma que o dinheiro chegue até você, após sacar você pode
reinvestir ele aumentando seu pacote ou até mesmo cadastrando outras pessoas, mas a
nossa parte é fazer você receber seu dinheiro ganho com a R&M.

GANESHA

