
Bem vindo a People Like



 Você já se perguntou como gerar mais receita, outra renda dentro do dia 

corrido e cheio que você tem?

 A People Like responde essa pergunta , é só trazer seu dia a dia para a 

People Like!



 A People Like é uma plataforma de negócios que nasceu para monetizar 

sua rotina.

 Um ecossistema que atende e remunera os interesses dos dois lados da 

relação comercial entre empresas e clientes.



 Se você é um;

 Empresário; monetiza seu network, potencializa suas vendas e gera 

negócios

 Consumidor; monetiza o seu dia, transforma seu consumo em investimento 

para você e traz oportunidades para empreender.



Empresário 

 De forma gratuita você pode baixar o App e passar a receber pelo 

PLKPAY, meio de pagamento do APP e ganhar cashback dos clientes que 

baixarem o App por você ( 10% da intermediação das compras dele em 

qualquer estabelecimento.)

 Direcionamento de consumo

 Transforma seu celular em uma maquina de cartão



Empresário por 99,90 

 Loja virtual Web e App em um Marketplace inovador para produtos e serviços

 Taxa de intermediação livre com mínimo de 2,00 

 Une o mundo físico e o digital

 Network 360 entre lojistas; encontros de negócios

 Network monetizado; 5 % sobre a intermediação na indicação de novos negócios.

 Presença e meio de pagamentos mobile; transforme cada celular em maquina de cartão e 
põe você na palma das mãos dos clientes

 Ambiente de treinamento com temas empresariais e de desenvolvimento através da PLUS

 Exército de divulgação digital em redes sociais e em redes de contatos.

 Transforma seus clientes em divulgadores e revendedores do seu negócio

 Consumo recorrente e fidelizado, uma vez que existe planos de incentivos para consumidores.

 Direciona fluxo de consumo



 Por esses motivos, é que a People Like é a Plataforma certa para o seu 

negócio e sua empresa! 



Consumidor 

Se para os lojista tem vantagens imagina para você que consome!

Baixando o App gratuitamente;

 Já transforma seu celular em uma maquina de cartão.

 Ganha Cashback em todas as suas compras, 10% da intermediação da 

PLK

 Ganha Cashback vitalício das compras das pessoas que você indica o 

App 10% da intermediação da PLK



Consumidor Liker

Mais a mágica acontece quando você fideliza seu consumo em 200 pontos 

mês.

 Quando você fideliza seu consumo, a People Like te trata como associado 

do shopping e CADA AÇÃO SUA ( sua rotina) seja divulgando, indicando 

novos negócios (lojistas), novos consumidores e/ou consumindo geram 

lucros para você



E para medir sua interatividade com o shopping te posicionamos em uma Matriz de 

recompensa solidária, onde a partir do seu posicionamento, ciclos de crescimento vão 

expandindo construindo sua equipe de consumo. 



Quanto mais você convidar, divulgar, interagir com a plataforma maior é seu crescimento e 

seus ganhos.



 O ganho mais expressivo que você tem com seu crescimento na matriz é do plano de 

carreira, que ao decorrer do tempo formará uma aposentadoria bem tranquila para 

você!



Conheça outros de ganhos

 Cashback – 10 % das compras pessoas que baixarem o App free

 Bônus de aquisição – por 3 meses você recebe um bônus dos consumidores / lojas que 

trouxer para sua equipe de consumo - 50,00 1 mês, 25,00 2 mês, 25,00.

 Bônus comissão por novos negócios (lojas) – 5% da intermediação de tudo que esse 

lojista transacionar pela People Like



Negociador online 

 Todo associado ganha o direito e oportunidade de divulgação online das lojas do 

shopping em suas redes sociais, agora ficar nas redes sociais dá dinheiro!

 Ganhe 20% de comissão  quando o link divulgado for da loja PLK e 10% de cashback das 

demais loja do shopping sobre a intermediação da PLK

 Basta entrar na loja que quiser divulgar e compartilhar através dos botões das redes 

sociais presente em todas as lojas.

Ganhe dinheiro em casa e no celular aonde estiver!



Vendas diretas 

 A People Like tem sua loja no shopping para ajudar na pontuação e 

proporcionar aos Likers a oportunidade de ganhar dinheiro com a revenda 

de produtos exclusivos e especiais que além de terem forte apelo de 

consumo possuem fatores diferenciados em sua qualidade e ativos.

 Produtos de uso pessoal e empresarial o que te traz outra porta de 

atuação.

 Potencialize suas receitas com margens que vão de 20% a 100% de lucro!



Dois lados da mesma moeda!

 Até aqui falamos separadamente de lojistas e consumidores!

 Mas somos um ecossistema, onde os elementos interagem entre si.

 Por isso, é que damos a oportunidade do lojista serem consumidores e o 

consumidores serem lojistas

 E quando isso acontece o lojista acumula os benefícios do consumidor e 

vice versa!



PLKPAY

 Por isso que ao baixar o APP do empreendedor, já transformamos seu 

celular em maquina de cartão, porque nunca se sabe onde o 

empreendedorismo vai acontecer!

 Transfira, venda, receba!

 Pagamento e recebimento por QR code, saldo e por código!



Investimento 

 Quem tem loja própria (produto ou serviço) investe 99,90 e já pontua 100 

pts para participar da distribuição de 33% do lucro do shopping.

 Já o consumidor investe só durante 3 meses 99,90 que também pontua 100 

pts, para adquirir o direito de divulgação online, treinamento e suporte, 

mas depois é só consumir 200 pontos para se qualificar a distribuição. 

 È praticamente você ter um negocio próprio apenas por consumir!



Seja bem vindo!

 O que queremos para você é gerar negócios, transformar seu consumo 

em empreendedorismo e levar para sua mão uma ferramenta que 

monetiza sua rotina!

 Por tudo isso e por remunerar o que você já faz no seu dia a dia é que 

seremos a maior empresa de relacionamento empreendedor do mundo!

 Seja você um Liker baixe agora o App e comece ganhar!


