
 

 

  Todo ser necessita de alimento para sobreviver, vivemos  

experimentando sabores, descobrindo paladares  e selecionando o que 

gostamos de comer. O cheiro da comida desperta emoções e 

lembranças. Os temperos nos aproxima com a natureza.  

 O KILISK iniciou sua trajetória elaborando alimentos para público 

com restrição alimentar e hoje vem oferecer outras opções de alimentos  

para garantir a saúde e uma  dieta balanceada. 

 Você também pode ajudar outras pessoas a consumirem produtos 

de qualidade ,  venha ser um PARCEIRO  do Kilisk 

 

 O KILISK  é a única marca

-  Oferece  alimentos selecionados para atender a clientes especiais;

-  Produtos elaborados e preparados 

- Possui uma preocupação com a saúde e bem

- Parceria com equipe de saúde como Nutricionistas, Fisioterapeutas, 

Educador Físico para alinhar a oferta dos produtos balanceados;

- Constante busca  oferecer produtos com

- Valorização da culinária típica e local mantendo  a essência do 

temperos naturais; 
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Ser  Parceiro do Sabor com Saúde

saudável

 

 A procura por alimentação saudável esta sendo despertada nas pessoas, 

entanto a correria do dia-

profissionais da saúde orientam

conseguem executar. 

 O KILISK vem ser um aliado do profissional da saúde para que seu cliente 

consiga atingir o objetivo : ter 

 Desta forma, se  cadastre como parc

consumir os produtos KILISK.

Benefícios: 

- Clube de pontos ; 

- Resgate de Brinde para sorteio entre seus clientes.

Cada cliente 

indicado recebe 1 

ponto; 

 

Cada clien

indicado e 

consumidor 

recebe 

Resgate de Prêmios

Faça parte do Kilisk! Venha 
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Sabor com Saúde  é ser aliado a divulgação d

saudável as pessoas a sua volta. 

A procura por alimentação saudável esta sendo despertada nas pessoas, 

-a-dia  torna este hábito difícil de ser executado

ais da saúde orientam, dão dicas, receitas, mas na prática  n

vem ser um aliado do profissional da saúde para que seu cliente 

consiga atingir o objetivo : ter uma alimentação equilibrada e balanceada.

cadastre como parceiro e indique seus clientes para 

KILISK.   

Resgate de Brinde para sorteio entre seus clientes. 

INCENTIVO 

Cada cliente 

indicado e 

consumidor 

recebe 3 pontos; 

 

Cada cliente 

fidelizado recebe 4 

pontos; 

( compra mensal) 

Relatório

Resgate de Prêmios a cada 50 pontos 
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Relatório  mensal 

dos clientes  

indicados 

Retirada de 4 

produtos kilisk 

conosco. 


