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Uma oportunidade de transformar seus projetos em vantagens exclusivas.
Acumule e troque seus pontos por sessões de fotograﬁa, produtos LG e
muitos outros benefícios e surpresas.

SÃO VÁRIAS FORMAS DE ACUMULAR PONTOS,
CONHEÇA ALGUMAS:

Recomende produtos na loja on-line da LG e compartilhe
seu VIP CODE* com seus clientes. Eles ganham descontos
exclusivos e você ganha pontos;
Participe de eventos da LG;
Realize downloads de conteúdos na plataforma;
Faça uploads e compartilhe seus projetos no LG Magenta;
Participe das aulas na plataforma;
E muito mais.

CADASTRO NO PROGRAMA DE PONTOS
Acesse https://www.lg.com/br/magenta;
Clique em “Entrar” e você será redirecionado para uma nova
página;
Clique no botão vermelho “Olá” no lado superior direito e acesse
“Entrar”;
Preencha os campos Login e Senha;
Em seguida entre em “Meu perﬁl” no menu superior;
No início da barra lateral esquerda clique em “Inscreva-se no
Programa de Pontos”;
Preencha todos os campos necessários para completar seu cadastro;
Clique em “Salvar“;
Você receberá um e-mail de conﬁrmação com seu VIP CODE;
Na página “Seu perﬁl” do LG Magenta você também encontra o
número do seu VIP CODE.

COMO SEUS CLIENTES VÃO UTILIZAR SEU
VIP CODE
Compartilhe o número do seu VIP CODE com seus clientes e oriente-os
a utilizar na loja on-line da LG (https://www.lg.com/br).
E o melhor: todo mundo ganha. Seu cliente aproveita descontos exclusivos e todas as compras realizadas com o seu código serão revertidas
em pontos LG Magenta.
Preparamos um passo a passo, compartilhe com seus clientes.
É muito fácil, conﬁra:

Seu cliente deve acessar: https://www.lg.com/br
e clicar em “Entrar/Registrar-se”
Se ele já possuir o cadastro, é só inserir login/senha e clicar em
“Entrar”;
Se ele ainda não tem cadastro, precisa clicar em “Registre-se
Agora” e preencher os campos;
Depois do login realizado, clicar em "Por Favor, clique aqui e
faça o upgrade”;
Ele deverá digitar o VIP CODE que você compartilhou e clicar em
“Enviar” (deve ser digitado igualmente como enviamos,
considerando maiúsculas e minúsculas);
Aceitar os Termos e Condições e clicar em “Junte-se ao
Programa VIP”.
Pronto! Seu cliente já faz parte do grupo de descontos exclusivos!

E você pode indicar produtos e lançamentos da LG para acumular pontos.
Mais benefícios para você e para os seus
clientes.
No LG Magenta os seus projetos geram
prêmios exclusivos.
Acesse e participe.

*O VIP CODE é seu código proﬁssional pessoal que o cliente usará para garantir descontos na
loja on-line da LG.
Consulte o regulamento do programa de pontos para mais detalhes em
https://www.lg.com/br/magenta

