
MANUAL 
DE INSCRIÇÃO

MLM



1 - Registar a sua conta com ou sem “Sponsor”
2 - Comprar o Kit de Inscrição
3 - Entrar no software MLM

A Inscrição deverá ser feita de acordo com a 
seguinte sequência de eventos:



1 - Registar a sua conta com ou sem “Sponsor”

O registo pode ser feito de 2 formas:

a) Registar a sua conta sem “Sponsor”

Neste registo a sua conta será criada de forma independente sem equipa associada.
Pode criar uma conta nova ou utilizar uma conta já existente no website SUTA se tiver a 
certeza de que não quer pertencer a uma equipa.
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b) Registar a sua conta com “Sponsor”
1º Passo - O Sponsor copia o seu link e envia para o novo utilizador (email etc).
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2º Passo - O link do Sponsor é “colado” no browser, pelo utilizador que quer fazer o 
registo. Depois de colado prima-se a tecla enter para que a página seja carregada. Pode 
também clikar no link caso tenha recebido por email por exemplo.
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Atenção: 
- O utilizador que quer fazer o registo através do Sponsor não pode utilizar uma 
conta que tenha feito anteriormente no website SUTA.  A conta terá que ser nova.
- Também não poderá estar logado noutra conta no website SUTA.
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3º Passo - Quando a página do site é carregada deverá verificar primeiro se o Sponsor está identi-
ficado no pequeno círculo no canto inferior esquerdo do website. Caso o seu Sponsor não tenha 
fotografia, ao clicar aparecerá o nome do seu Sponsor.  Se o seu Sponsor estiver identificado 
poderá criar nova conta.

Atenção: 
- Se o seu Sponsor não aparecer no círculo no canto inferior esquerdo do website, 
significa que não irá entrar na equipa do mesmo. Deverá repetir o processo e verificar o 
que pode ter ocorrido anteriormente. Pode experimentar outro browser por exemplo.
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Deverá comprar o kit de imediato 
para que o seu browser “recorde” a 
utilização do link do seu sponsor 
quando criou a sua conta. Assim 
finalizará com maior facilidade o 
processo de registo.

1º Passo - Verifique se a infor-
mação do seu Sponsor ainda está 
presente no círculo no canto inferi-
or esquerdo do website. Caso 
contrário deverá repetir o processo 
de registo anterior. O Sponsor 
deverá estar sempre presente em 
todo este processo.

2º Passo - Preencha o formulário 
com os mesmos dados que utilizou 
ao criar a conta. 
Seleccione os produtos que irão 
compôr o seu Kit de inscrição e 
descreva-os de uma forma comple-
ta no campo destinado, para que 
possamos identificar os produtos 
que seleccionou. 
Clique botão enviar formulário.

3º Passo - Pague o Kit de inscrição e 
aguarde até a encomenda ser 
processada. 
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2 - Comprar o Kit de Inscrição
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Quando a encomenda do seu Kit de 
Inscrição for processada, poderá verificar 
no canto inferior esquerdo do website, 
no pequeno círculo, e depois de clicar em 
“Join Now” o botão“Launch App” surgirá. 
Clique em Launch App para iniciar a 
aplicação.

3 - Entrar no software MLM



Atenção: 
- Ao preencher com os seus dados, o 
seu primeiro nome “Firstname” não 
deverá conter espaços.

Ao clicar entrará na aplicação MLM onde deverá completar o processo de registo preenchendo 
com os mesmos dados que utilizou no website: nomeadamente nome, morada, telefone, 
código postal, iban+swift(opcional) e alguma rede social que queira indicar.
Quando completar estes campos clique em “Next” 
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Nesta janela, aparecem os campos de registo de IBAN(Account #) e código SWIFT (Routing #). 
Atenção:
Estes campos são opcionais Se não quiser preencher pode escrever um número qualquer.

Clique no botão next



A sua inscrição no software MLM SUTA está completa.

Clique no botão “Confirm”. 
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