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EDITORIAL

Em um momento de crise econômica, a obtenção de RENDA EXTRA RESIDUAL, é essencial para o enfrentamento
dos compromissos financeiros e o simples fato de participar de uma empresa como a Dinastia, com um histórico de
compromissos cumpridos no mercado, com legalidade comprovada e um excelente sistema de bonificação, podem
ser suficientes para você oferecer tranquilidade para sua família, não somente pelos resultados possíveis de serem
conquistados, mas também pelos serviços e benefícios disponibilizados aos Associados.
No mercado tradicional é impossível continuar recebendo qualquer valor, sem estar se dedicando no dia a dia,
seja trabalhando como funcionário ou empresário em qualquer ramo. Diariamente observamos também, sistemas
que somente geram ganhos com o sacrifício de pessoas que vendem tudo para se arriscar em uma perigosa aventura
rumo a um terreno desconhecido e cheio de armadilhas financeiras. É por isto que considero importante conhecer
o que é Renda Residual.
Renda Residual é a renda gerada pelo trabalho que se fez inicialmente, mas que lhe permite ganhar diversas vezes,
sobre um trabalho que você fez uma única vez. Você recebe por ele várias vezes, independente de ter sido novamente
produzido por você ou não, tudo vinculado a um sistema que repete o seu trabalho inicial. Sendo assim, quem iniciou
o trabalho tem direito aos ganhos, enquanto existir geração de receita causada por aquele trabalho que foi efetivamente
realizado inicialmente. Através da Renda Residual é possível conciliar os esforços de todas as pessoas envolvidas em
uma atividade, gerando ganhos mensais residuais, mesmo que não seja necessário que você tenha que refazer mensalmente todo o trabalho já feito. É aí que o trabalho em equipe, a soma de esforços e a duplicação de seu tempo, com
o tempo de outras pessoas, farão a diferença em seus resultados.
Na Dinastia, adotamos o sistema de Renda Residual, pois ele permite a possibilidade de repassarmos os ganhos
gerados pela construção da lateralidade de sua rede (seus diretos), simplesmente pelo fato deles também se cadastrarem
como Associados, pagarem suas mensalidades em dia e usufruírem de todos os nossos serviços e benefícios. Você
não precisa cadastrar a mesma pessoa todo mês, para continuar a ter o repasse do ganho do segundo mês em diante.
Basta que ela mantenha as mensalidades em dia para continuar a usufruir dos serviços e benefícios, que vai gerar
o seu ganho mensal residual. E se ela também desenvolver a rede, através do compartilhamento de nossos serviços
e benefícios com outras pessoas, também estará gerando renda residual para você em sua profundidade, com uma
excelente possibilidade de atingir grandes resultados. A Renda Residual é uma das formas mais sólidas e lucrativas
de estabilidade financeira e na Dinastia tornamos esta metodologia de negócio ainda mais atrativa, através de sua
participação no Programa Dinastia de Bonificação.
É com base nesta metodologia de trabalho e
pela importância de mantermos a Renda Residual,
como mola propulsora do seu negócio Dinastia, que
afirmamos não existir a possibilidade de adotarmos
qualquer outro sistema de bonificação existente no
mercado. Foi com este sistema de Renda Residual,
gerado através do Marketing Direto aplicado na produção em lateralidade de sua rede, que comprovamos
junto ao Ministério Público e Poder Judiciário, que
a Dinastia se constitui em um verdadeiro e seguro
sistema de Marketing de Rede. É com este espírito
empreendedor, mantendo um posicionamento de
mercado firme e objetivo que completamos 20 anos
de atividade e reiteramos que estamos prontos para
mais 20 anos, especialmente se continuarmos contando com sua participação nesta caminhada.
Boa Sorte a Todos
Dilso J. Santos
Dinastia Soluções Financeiras
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Imagens meramente ilustrativas. Fonte: divulgação Honda e divulgação BMW. Conforme as regras estabelecidas no regulamento da premiação.

PRÊMIO SHIGUEMI

r
o o
b
.
a
t
r
m
e
nfi men o sit e.co
o
C ula n ed
r
reg pleto stia
a
com .din
w
ww

INFORMATIVO DA DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

DO
A
OG 19
R
OR /20
R
P 12
O
/
AZ É 31
R
P AT

Todos os Associados Duplicadores Dinastia, que mantenham uma qualificação mínima de 35%, conforme os critérios do AINSF Delta Blue, descritos no
Programa Dinastia de Bonificação, que tenham cadastrado no mínimo 12 novos
Associados Diretos (1ª geração de associados) em suas redes, desde 1° de Janeiro
de 2014, estarão aptos a participar do Grupo de Líderes Duplicadores – GLD
VIAGEM, de acordo com as metas e critérios estabelecidos para a qualificação a
este prêmio, publicados oficialmente pela Dinastia na revista DTKS NEWS e no
Site oficial www.dinastiarede.com.br, desde que seus Associados Descendentes
Diretos, se mantenham Ativos na Associação com a Dinastia, com no mínimo
15 mensalidades efetivamente pagas.
Somente serão considerados como Diretos, Associados efetivamente cadastrados na descendência direta de cada rede, cujo nome como Duplicador Direto,
conste na Proposta de Associação do novo Associado. Associados herdados
por desistências ocorridas na descendência da rede ou por realinhamento, não
serão incluídos nos critérios do GLD Viagem. Para a efetiva consolidação de
parcelas pagas, não serão considerados pagamentos antecipados de mensalidades, respeitando-se, portanto, a data do vencimento de cada parcela, de acordo
com o regulamento da Dinastia descrito no Manual Construindo sua Dinastia.
Obs: Associados que já estavam cadastrados diretamente em cada rede, até
Dezembro/2013, não serão considerados nos critérios de participação.

GLD VIAGEM

(PACOTE DE 4 DIAS PARA DUAS PESSOAS)
Metas e critérioS
Data de início do cadastramento dos Associados Diretos: 01/01/2014

12 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem Brasil

15 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem Brasil

20 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem América do Sul

25 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem México

30 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem EUA

35 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

Viagem Europa

Porto de Galinhas
Fernando de Noronha
Bariloche
Cancun
Disney
Paris

Finalização do critério para a realização da viagem: Efetivação do pagamento das 15 mensalidades de cada
Associado Direto, de acordo com o vencimento das mensalidades, previsto no regulamento da Dinastia.
ASSOCIADOS PARTICIPANTES DO GLD VIAGEM

Todos os Associados Duplicadores da Dinastia cadastrados até Dezembro/2016,
desde que cumpram as metas e critérios de qualificação previstos neste regulamento.
PRAZOS PARA ATINGIR AS METAS DE QUALIFICAÇÃO

Os Associados Duplicadores participantes do GLD VIAGEM terão até 31/12/2019 para atingir sua qualificação, conforme as
metas estabelecidas para cada viagem. Os Associados Diretos, cadastrados até 31 de Outubro de 2018 na rede de cada Associado
participante do GLD VIAGEM, serão considerados nos critérios de qualificação para as metas do GLD VIAGEM, pois estes novos
Associados poderão atingir as 15 mensalidades pagas, previstas nas metas de qualificação, até 31/Dezembro/2019.
Características para todos os pacotes

• Transporte aéreo (ida e volta).
• Hospedagem de 4 noites para 2 pessoas, com café da manhã, almoço e jantar no próprio hotel,
exceto bebidas alcoólicas. Despesas extras serão de responsabilidade do Associado.
Obs: Caso a cidade do associado qualificado ao GLD não possua aeroporto,
oferecemos traslado Cidade de Origem/Aeroporto/Cidade de Origem, com ônibus regular.
• Não inclui outras despesas fora do hotel.
DTKS NEWS . NOVEMBRO 2015
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GLD VIAGEM

GRUPO DE LÍDERES
DUPLICADORES
GLD VIAGEM

GANHADOR DO GLD VIAGEM

LEOMAR JOSÉ
GONÇALVES NAVES
1° GANHADOR DO GLD VIAGEM
Publicamos nesta edição da revista DTKS NEWS, nosso reconhecimento especial ao primeiro
Associado qualificado a ganhar a PRIMEIRA VIAGEM prevista no regulamento do GLD VIAGEM,
implantado pela Dinastia em 2014.
Isto somente se tornou possível, após Leomar concretizar o cadastramento de 12 Associados Diretos, os
quais se mantiveram em dia com suas mensalidades durante 15 meses consecutivos e ininterruptos.
Com este reconhecimento, comprovamos que um verdadeiro líder se notabiliza pelo exemplo que é
demonstrado aos seus descendentes e você Leomar, cumpriu um dos principais princípios do seu trabalho:

FAZER PRIMEIRO
“O verdadeiro líder sempre estabelece um padrão para seus Associados, fazendo primeiro. Ele nunca
pergunta aos seus Associados para fazer qualquer coisa que ele não tenha feito antes. O verdadeiro
líder faz primeiro o que quer que seus Associados também façam.”

PARABÉNS!
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GANHADOR DO GLD VIAGEM
Casal Leomar e Vânia Naves em Porto de Galinhas

“

DEPOIMENTO LEOMAR NAVES
GLD VIAGEM – UM PROGRAMA, UMA META E SEIS CONQUISTAS...

Olá meus queridos amigos Dinastas. Como associado ÓRION que já passou por TODOS os níveis de qualificação do Programa
Dinastia de Bonificação, quero compartilhar com vocês uma realização pessoal e uma emoção ÚNICA ao tomar a DECISÃO de conquistar
TODAS as viagens do programa GLD VIAGEM.
Primeiro quero lhes afirmar, mais uma vez, que o EXEMPLO não é a melhor forma para se liderar pessoas e sim a ÚNICA possível
para se chegar a atingir níveis máximos de RESULTADO PRÁTICO, em um projeto onde você estará sempre sendo colocado à prova
como aquele a quem se deve SEGUIR e ser MODELADO como um verdadeiro EXEMPLO DE RESULTADO E CONQUISTAS.
Em Janeiro de 2014 a Dinastia lançou a BRILHANTE campanha do GLD VIAGEM. IMEDIATAMENTE tomei a tão conhecida TERCEIRA DECISÃO, a de CHEGAR, e fui em busca das PREMIAÇÕES, ou seja, 6 VIAGENS incluindo as mais belas e caras do BRASIL
e do MUNDO, COM TODAS AS DESPESAS PAGAS E AINDA LEVANDO UM ACOMPANHANTE. Qualquer ser humano em plena
consciência e visão apurada, percebe se tratar de uma premiação IRRECUSÁVEL.
No primeiro mês, Janeiro/2014, cadastrei mais de 20 novos associados DIRETOS e em Junho/2014 já havia fechado mais de 40 contratos DIRETOS, numa meta que previa o cadastramento de 35 LATERAIS para se ganhar TODAS as viagens.
UM PROGRAMA, UMA META E SEIS CONQUISTAS. Hoje eu e minha esposa desfrutamos da tranquilidade e a certeza de que valeu
a pena BATER esta meta. Fizemos a primeira viagem em Julho/2015 para PORTO DE GALINHAS, onde foi uma verdadeira SURPRESA
e uma viagem INDESCRITÍVEL. Ficamos hospedados num LUXUOSO RESORT (ENOTEL) com TODAS AS DESPESAS PAGAS e um
verdadeiro paraíso a ser CONTEMPLADO. As fotos COMPROVAM esta maravilha CONQUISTADA.
RESUMO EM UMA ÚNICA FRASE: ISTO NÃO TEM PREÇO.
Agora estamos programando curtir a próxima viagem. O melhor é que SEMPRE a próxima contempla lugares mais longínquos e
mais DESEJADOS POR QUALQUER SER HUMANO.
A nossa próxima viagem será para FERNANDO DE NORONHA, onde com certeza estaremos curtindo neste final de ano de 2015.
Depois iremos a BARILOCHE conhecer a neve e aprender a esquiar (CHATO NÃO?), logicamente que deverá acontecer em Julho de
2016. No final do próximo ano deveremos ir a CANCUN conhecer o Caribe e tomar umas deliciosas MARGUERITAS...
Em Julho de 2017 iremos aos Estados Unidos conhecer a Disney (OS BAIXINHOS E OS VELHINHOS SONHAM EM CONHECER...)
e finalmente no final do ano de 2017 a grande viagem: PARIS. Claro que nos encontraremos lá, não é verdade meus amigos DINASTAS?
O melhor de tudo é que HOJE estamos curtindo metas CONQUISTADAS e não apenas PROJETOS. SONHO SEM AÇÃO SE TORNA
ILUSÃO. Portanto meus amigos, ainda dá tempo, corra e busque o seu motivo pessoal para você se permitir curtir estas maravilhas do
mundo e presentear com belas viagens a pessoa que você AMA. PERMITA-SE. Abraço a todos e nos encontramos nas mais belas PRAIAS
DO MUNDO...

”
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COLUNA COMPORTAMENTO FINANCEIRO

Assumir o controle pode ser
essencial para que consigamos
chegar ao destino final.
Empreender por

necessidade
ou
com planejamento?
Com a crise financeira acentuada milhares de pessoas perdem seus empregos todos os dias. Diante disso, o que fazer então?
Esperar a crise financeira passar, empreender por necessidade ou empreender com planejamento?
Esperar a crise passar pode ser bastante arriscado. Seria como contar com a sorte ou como sentar no banco do passageiro de
um veículo ao invés de assumir o controle da direção. A viagem pode ser prazerosa no início, mas crítica quando se tem uma
estrada tortuosa e cheia de buracos, como estamos passando nesse momento. Assumir o controle pode ser essencial para que
consigamos chegar ao destino final.
Comentamos anteriormente - em outro artigo - que será cada vez mais comum as pessoas trabalharem mais e ganharem
menos no mercado tradicional, sendo que uma das razões é que a sua receita depende somente de seus próprios esforços, uma
vez que, como a Economia, as profissões são cada vez mais dinâmicas e muitas delas desaparecem de uma década para outra e as
que surgem, exige ao candidato para essa vaga um nível ainda maior de qualificação para que obtenha uma renda razoavelmente
satisfatória, em uma realidade casa vez mais competitiva. Sem contar que é mais viável - economicamente falando - para uma
empresa, demitir um funcionário antigo com uma renda acima da média do mercado e contratar gente nova com alto grau de
motivação inicial, remunerando pela metade do seu valor.
O empreendimento por necessidade é ligado a situações circunstanciais como a que estamos passando neste momento com a
crise instalada, que de uma hora para outra as pessoas são demitidas e muitas, por dificuldade de retornar ao mercado do trabalho,
abrem negócios próprios sem qualquer tipo de planejamento, preparo, instrução ou orientação adequada para empreenderem.
Empreender com planejamento significa construir um plano B, ou seja, é buscar outras fontes de renda antes que seja forçado
a empreender por necessidade e que possa em primeiro lugar aumentar sua receita mensal além de prevenir contra possíveis
perdas inflacionárias que estão para fechar na casa dos quase 10% neste ano e que diminuem não somente seu poder de compra,
mas sua Qualidade de Vida. Em segundo lugar diminuir o risco da possibilidade de perda de renda por contar com apenas uma
fonte de receita, pois, aquela história de trabalhar dentro de uma mesma empresa e receber um relógio de ouro após 30/35 anos
de bons serviços prestados já não faz mais parte da realidade atual, pois pesquisas apontam que uma pessoa irá até o fim de sua
vida profissional produtiva mudar de emprego pelo menos de 7 a 8 vezes.
Conheça abaixo os meios pelos quais você pode começar a formalizar seu empreendimento com planejamento:
MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL é aquela pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como
pequeno empresário. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 60.000,00 por ano e
não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. No caso do MEI você pode ter ainda um empregado contratado
que receba pelo menos um salário mínimo ou o piso da categoria profissional. Será enquadrado no Simples Nacional e fica isento
dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL).
MICROEMPRESA OU EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – É o profissional que trabalha por conta própria com um faturamento
anual máximo até R$ 360.000,00 (aproximadamente R$ 30 mil/mês). Pode ter mais do que um funcionário e recolher impostos
pelo Simples Nacional.
EPP – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Se diferencia da Microempresa por possuir um faturamento acima de R$ 360
mil até 3,6 milhões de reais. A empresa enquadrada como EPP poderá optar pelas formas de tributação do lucro real, do lucro
presumido ou do sistema Simples Nacional.
EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - Pode ser constituída também por apenas
uma pessoa que possui 100% do capital e que não pode ser inferior a cem vezes o valor do salário mínimo do ano sendo que uma
das características dessa escolha é que apenas o patrimônio social da empresa, em caso de endividamento do negócio, pode ser
comprometido desvinculando e protegendo os bens da Pessoa Física.
Diante disso por que não buscar uma segunda fonte de renda e por que não contar com pessoas que assim como você têm o
mesmo objetivo e que acreditam que juntas podem fazer mais e melhor? Por que não iniciar um negócio com baixíssimo capital
de investimento e cujo valor mensal pode garantir a sua Segurança Financeira Imediata e de sua família? Por que não contar
com uma empresa com mais de 20 anos de experiência, que lhe dá todo o material e treinamento necessário e que independente
de seu grau de instrução e de conhecimento no mercado financeiro pode lhe ajudar a assumir o controle de sua vida financeira
ensinando-o não somente a cuidar melhor do seu dinheiro, mas lhe oferecendo benefícios exclusivos de forma a lhe proporcionar
mais tranquilidade financeira além da oportunidade de aumentar sua renda através da associação interativa de empreendedores?
Portanto, faça a sua escolha e coloque na balança o Investimento x Retorno e SEM SOMBRAS DE DÚVIDAS você terá a CERTEZA de que tomou a decisão certa e que compreende perfeitamente que Crise pode ser SIM, SINÔNIMO DE UMA GRANDE
OPORTUNIDADE À VISTA.
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DTKS REGIONAL

EVENTOS
PELO BRASIL
DTKS REGIONAIS
Nos meses de Junho, Julho e Agosto de 2015, realizamos mais uma série de
nosso evento DTKS REGIONAL, em várias regiões do Brasil. As fotos publicadas
nesta edição da Revista DTKS News, demonstram mais uma vez os momentos
em que Dinastas de todo o Brasil, encontram-se para viverem ótimos momentos
de descontração e energia positiva, aliadas a muita informação e novidades sobre
nosso negócio, com o lançamento do Prêmio Shiguemi de Qualificação, o Bônus
Treinador Especial e o Seguro Cesta Básica.
Destacamos em especial a entrega das Placas de Reconhecimento no DTKS
Regional de Campo Grande ao casal de Associado Antares, (45%) Cristiano
Miguel da Silva e Quézia Silva dos Santos e também ao casal Cristino Aparecido
da Silva e Quézia Marcelina de Souza, que receberam suas placas neste evento
realizado em 26/07/2015.
No site www.dinastiarede.com.br, publicamos outras fotos destes momentos,
além de intencionalmente motivar a você que ainda não participou deste evento, a estar conosco nas próximas edições que serão realizadas em Novembro e
Dezembro/2015, cujos convites já estão à sua disposição, com as lideranças de
sua região. Participe.
28/06/2015
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Curitiba (PR)
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DTKS REGIONAL

05/07/2015

São Paulo (SP)

11/07/2015

Fortaleza (ce)

12/07/2015

Florianópolis (SC)

25/07/2015

João PessoA (PB)
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Cristiano Miguel da Silva e Quézia Silva dos Santos
Campo Grande | MS | Conferente

Campo Grande (MS)

Cristino Aparecido da Silva e Quézia Marcelina de Souza
Campo Grande | MS | Garçom

01/08/2015

02/08/2015
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Uberaba (MG)

Porto Alegre (RS)

33

DTKS REGIONAL

26/07/2015

DTKS REGIONAL

15/08/2015

belém (PA)

16/08/2015

Porto Velho (ro)

22/08/2015

Salvador (BA)

23/08/2015

Cuiabá (MT)
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Leomar Naves
UBERABA – MG
OMNI-CYCLE ÓRION
Exatamente no dia 31 de Julho de 1995 nascia
uma empresa 100% BRASILEIRA que tinha como
missão dar oportunidade a todas as pessoas que tinham SONHOS de
uma vida melhor, conquistá-los de uma forma digna e com trabalho
HONESTO. A DINASTIA completa 20 anos de vida com uma história
repleta de momentos mágicos e um CRESCIMENTO contínuo e EXEMPLAR. Parabéns a TODOS os envolvidos, que fizeram desta empresa
uma história REAL de PROSPERIDADE para milhares de brasileiros.
Tenho orgulho de ser associado DINASTIA há 16 anos e afirmo com
toda convicção: É O NEGÓCIO DA MINHA VIDA. Obrigado Sr. DILSO
J. SANTOS por dar esperança a tantas famílias e proporcionar a elas
a doce magia de uma CERTEZA: POSSO COM O MEU TRABALHO ME
TORNAR UM CIDADÃO LIVRE E VENCEDOR.

Lairton Trindade Queiroz

Fortaleza – CE – AINSF Delta Red
Dinastia há 20 anos construindo uma história de confiança e credibilidade para as famílias brasileiras, levando educação e soluções
financeiras. PARABÉNS!

Alfredo Ademir de Sales

Conselheiro Lafaiete – MG – AINSF 40%
Agradeço a Deus por ter conhecido esse projeto que está mudando a
minha vida e a vida de vários brasileiros. No dia 31 de julho de 2015 a
Dinastia completou 20 anos, mas quem ganha o presente somos nós
Dinastas. Parabéns a todos da Dinastia, dos faxineiros aos diretores,
que fazem realmente essa empresa ser fantástica e sem dúvida a
melhor em MMN do Brasil.
DTKS NEWS . NOVEMBRO 2015

Nilton Machado Serra

São Luís – MA – AINSF DELTA RED
É uma satisfação muito grande poder fazer parte dessa história de
sucesso. Hoje a Dinastia está completando 20 Anos de Credibilidade
e Confiança em todo Brasil. Enfim, Gostaria de parabenizar o Sr. Dilso
J. Santos, toda sua equipe de colaboradores e principalmente a todos
os associados do Brasil.

Dilmar Baschirotto Fernandes
Tubarão – SC – AINSF 30%

Era 2012 quando um amigo me disse: “Precisamos conversar, pois
tenho uma oportunidade para lhe apresentar”. Eu como fui curioso,
já conhecia um pouco do assunto MMN, pois vinha estudando e
analisando com carinho desde 2011, então fui com calma e ver
qual era a empresa. Acho que sou o único associado que não se
associou nem pela renda que o negócio pode proporcionar e nem
pelos benefícios, porque nunca tinha tido a oportunidade de saber
para que serviam. Ai vem a pergunta: “Então você se associou pelo
que?”. E eu lhe respondo: “Pelo sistema de treinamento!”. Desde 2012
nunca faltei ao DTKS Regional. Muitas empresas focam na renda,
outras nos produtos, mas investir em pessoas, em treinamento, em
motivação eu só encontrei aqui na Dinastia. Eu serei, se Deus quiser,
Dinasta até o fim da minha vida. A Dinastia me fez ver o mundo
de uma forma diferente e me fez ser uma pessoa diferente. Hoje
eu seria ingrato se não passasse aqui para parabenizar a nossa
empresa. Parabéns. Estaremos juntos nos próximos 20, 40, 60 anos.
Nós vamos mudar o Brasil.

Luciano Duarte Martins
e Priscilla Barbosa Bandeira

Goiânia – GO – AINSF DELTA RED
Cada dia mais feliz, entusiasmado e com a certeza de que um futuro
GRANDIOSO espera por nós! RUMO À LIBERDADE FINANCEIRA!
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Curtiu

Sérgio Bueno
da Silva e
Nara Hanauer
Caxias do Sul – RS
Duplo Omni-Cycle
É com muito orgulho que faço
parte desta história de confiança e
credibilidade. Associei-me quando a empresa estava completando 10 anos e hoje a empresa
completa duas décadas, que nos dias de hoje, são poucas
empresas que conseguem, ainda mais em Marketing de Rede.
Parabéns ao Dilso J. Santos que sempre honrou com aquilo que
falou, a todos os colaboradores da Dinastia e a nós Dinastas
de todo o Brasil. A partir de hoje, começa um novo ciclo! Que
venham mais 20 anos.

Jacson Luis Ziemann

Cruzeiro do Sul – RS – AINSF 30%

Olá tudo bem? Eu estou maravilhosamente bem. Estou associado
a esta magnífica empresa desde 28/02/13. Confesso que me associei inicialmente pela EMPOLGAÇÃO e me mantive associado
pela PARTICIPAÇÃO, e JAMAIS deixarei a empresa pela RAZÃO.
Razão esta que hoje venho compartilhar com você. Quando
me associei não tinha dinheiro, não tinha jeito e pouquíssimo
tempo livre. Estava endividado e não tinha muitos objetivos
para o futuro, pois “achava” que já estava realizado, pois alcancei
meu objetivo no tradicional. Vendo a OPORTUNIDADE DINASTIA
percebi que a vida é muito mais que um simples cargo. Na Dinastia você pode SER, FAZER E TER TUDO QUE VOCÊ IMAGINAR,
basta estudar o negócio, TRABALHAR, TREINAR E DUPLICAR.
Muito obrigado a Deus, aos associados Ricardo Parckert, João
A. Goerck e Elcio Hamester. A caminhada é longa, mas a VITÓRIA
é certa... Até o fim!

Seguindo

Kelly Silva de Paula e Cleuza Mariana de Paula
Campo Grande – MS – AINSF 40%

De todos os sentimentos que me envolvem no dia de hoje, se
eu tivesse que escolher o maior deles, eu escolheria a GRATIDÃO.
Gratidão pela pessoa de coragem que há 20 anos decidiu iniciar
esta maravilhosa empresa Dinastia, um serviço privado que hoje
tem como missão a ação social em prol dos brasileiros que engavetaram seus sonhos e que através da Dinastia descobriram uma
luz no final do túnel. Pessoa de coragem, muita coragem mesmo,
que saiu da zona de conforto e decidiu dividir com o Brasil seu
vasto conhecimento neste seguimento que é uma tendência de
mercado e seu tempo com uma oportunidade em favor dos seres
humanos. Gratidão pela Delta Red Marketing a Dinastia Soluções
Financeiras, empresa que percebeu a importância de seu exemplo
e referência de solidariedade, em devolver para a sociedade o que
dela tanto obtém em oportunidades e negócios. Gratidão por
todos os Dirigentes e Parceiros que construíram a História Dinastia.
Construir a história é muito mais do que uma grande responsabilidade, é um desafio profissional. E sim, é uma enorme oportunidade
de ter como resultado do próprio trabalho o conhecimento multiplicado, as oportunidades criadas e diversas vidas transformadas!
Cada associado capacitado, transformado em empreendedor é
uma nova história para se contar. Quanta energia boa que estamos
criando e multiplicando. Realmente, estar aqui e viver tudo isto é
um enorme presente. Preciso dizer: Dilso J. Santos, obrigada por
viver e construir estes 20 anos de Dinastia. Ninguém melhor do
que você para lembrar-se de tantas pessoas que estão por aqui e
plantaram as próprias sementes. E que hoje tem qualidade de vida
por causa da sua capacidade de criar, construir e liderar. Edilson M.
Nardes, obrigada por seu Compromisso, Atitude e Liderança de
trazer para o Mato Grosso do Sul esta gloriosa oportunidade. Feliz
Aniversário Dinastia. Parabéns pelos 20 anos de história. Obrigada
por mudar nossas vidas.

Alexandre Ferreira da Silva

Santa Terezinha de Itaipu - RS – AINSF 35%
Não consigo expressar em palavras o orgulho e a satisfação que
sinto em ser Dinasta, em fazer parte dessa fantástica empresa.
Sou extremamente feliz e grato por compartilhar os valores, princípios e linguagem da Dinastia. Estou certo de que os próximos
20 anos serão ainda mais prósperos e repletos de conquistas.
Vida longa a Dinastia! Vida longa aos Dinastas de verdade!

Marcelo Vieira Oliveira
e Ana Lúcia Oliveira
Campina Grande - Duplo Omni-Cycle

Marco Aurélio Gonçalves da Silva
e Elaine Barbosa Cardoso Araújo Silva
São Paulo – SP – AINSF 40%

Amigos Dinastas. Hoje quero parabenizar a nossa empresa por
esses 20 anos de história bem-sucedida! Tenho orgulho em fazer
parte de uma instituição que agrega valores de bem ao meu
patrimônio, à minha pessoa, à minha fé em Deus no qual sirvo
e também àquilo que mais amo na vida que é minha família!
Obrigado por não ser só espectador dessa História, mas por fazer
essa História acontecer! Parabéns Dinastia Soluções Financeiras
pelos 20 anos! Rumo a mais 20!
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Trabalhar com MMN é diferencial e tendência! Trabalhar com SERVIÇOS e BENEFÍCIOS e não com Produtos, é diferencial e tendência!
Trabalhar no segmento FINANCEIRO (sempre foi, é e sempre será o
mais promissor mercado) é diferencial e tendência! Trabalhar com
uma empresa que já tem 20 anos de Confiança e Credibilidade no
MMN, sem produtos e no segmento financeiro é diferencial e tendência. As maiores oportunidades do mundo não estão disponíveis
para todos que querem e sim para todos que QUEREM E PODEM.
TRABALHAR COM TENDÊNCIA é TRABALHAR COM DINASTIA.
DINASTIA 20 ANO. Confiança e Credibilidade Só e somente SÓ, se
CONSTROEM com o TEMPO.
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Esteio (RS)
Omni-Cycle Ômega

Quando me associei, a empresa estava em fase inicial, mas sempre
acreditei desde o início e trabalhei bastante para atingir minhas metas
e obter os resultados desejados. Hoje já temos todas as provas de que
funciona e a empresa tem todas as regulamentações e documentos
comprobatórios de sua legalidade.
Portanto ao longo desses 18 anos que estou associado realizei vários
sonhos e ajudei várias pessoas a também realizarem os seus.
Com certeza essa é a melhor oportunidade vista até hoje no Brasil,
para pessoas que tem força de vontade, garra e determinação.
Sucesso a todos!

Max Mateus Priebe
e Luana Catia Dassi
Possebon
Santa Cruz do Sul – RS
OMNI-CYCLE
Quantas vezes você já olhou para
sua vida e pensou “Eu não posso
fazer isso, não posso ter aquilo,
muito menos ser alguém que faz
a diferença”. É um erro pensar que não somos bons o bastante,
que não somos capazes e que não existem alternativas para se
tornar quem sempre SONHAMOS. Vivemos em ciclos, e algumas
vezes você passa por uma tempestade em sua vida, e não sabe
quanto tempo ela irá durar. Quero compartilhar algo que aprendi
em meus ciclos: ser paciente é uma virtude, e quero ajudá-los
a vencer seus desafios e ter uma nova perspectiva da vida, a
como ser grato, sonhar grande e nunca desistir de seus sonhos.
O fator principal para que isso aconteça, é saber que seu sucesso
só depende de você. Não importa como sua vida se encontra
agora, eu quero ajudá-lo a descobrir o vencedor que existe em
você e posso te garantir que o seu sucesso é inevitável.
Somente desejar não é o suficiente. Existem princípios chaves, e
a primeira coisa que percebi é que devemos ser GRATOS! Nós só
podemos Agradecer e Agradecer muito, o que tem acontecido
nos últimos 7 anos de nossas vidas através desta maravilhosa
empresa chamada Dinastia Soluções Financeiras.
Uma empresa capaz de transformar pessoas comuns e simples
em pessoas Extraordinárias. Basta ter Força de Vontade, Garra,
Determinação e Entusiasmo para se Lançar com muita Força e
Foco em busca de seus SONHOS. E VOCÊ TAMBÉM PODE!
DTKS NEWS . NOVEMBRO 2015

Joálison de Farias Silva
Caruaru – PE - AINSF 30%

Como é bom ser associado de uma empresa ética, moral, legal
e extraordinária como a Dinastia. Ela me dá toda informação e
treinamentos que preciso, para me desenvolver como pessoa
e administrar muito bem o meu negócio. Não preciso gastar
fortunas com contador, advogados. Não quebro a cabeça com
a receita federal e muito menos tenho trabalho de cobrar a
ninguém. A Dinastia cuida de tudo para mim, que empresa
fantástica!
A Dinastia, de fato, cumpriu com a sua promessa de ser a solução dos problemas financeiros fundamentais que impedem
as pessoas de satisfazerem suas necessidades e vontades e de
conquistar segurança e independência financeira. A Dinastia deu
para mim e minha família, educação financeira, segurança financeira e outros 20 benefícios importantíssimos. E a minha missão
como Associado? Amar todas as pessoas da mesma forma que
Cristo me ama, levando essa mesma oportunidade que tive, para
todas as famílias (independente da classe social ou poder financeiro), que precisam de: SEGURANÇA FINANCEIRA, EDUCAÇÃO
FINANCEIRA, QUALIDADE DE VIDA MELHOR PARA TODA FAMÍLIA,
ELIMINAÇÃO TOTAL DAS DÍVIDAS, PLANEJAMENTO FINANCEIRO
PARA O FUTURO E UMA RENDA EXTRA RESIDUAL. Tenho total
consciência de que o que as pessoas precisam, a Dinastia tem,
logo, se eu desenvolver esse negócio da maneira certa, qual é
a consequência? Ser reconhecido financeiramente e publicamente (de acordo com meu trabalho e esforço) e ainda, realizar
todos os meus sonhos. É por conta disso e muito mais, que essa
extraordinária empresa nesses 20 anos de história, vem sendo
premiada e reconhecida em todo território nacional. Confiança
e Credibilidade, só e somente só, se constroem com o tempo. A
Dinastia foi e está sendo, um divisor de águas na vida da minha
família. Tenho um extraordinário orgulho em ser Dinasta e de
levar essa mesma oportunidade que tive para todas as famílias
e de dar o treinamento necessário para que todos evoluam em
todas as áreas da vida, como venho evoluindo.

Francisco de
Souza Pita
e Francisco de
Souza Pita Jr
Fortaleza – CE
OMNI-CYCLE
S o m o s o rg u lh o s o s d e
nosso país! Somos cientes
de nossos valores! Mas
somos sobretudo vaidosos
e felizes pela oportunidade
que tivemos de conhecer a “DINASTIA”! No seu vigésimo
aniversário nos unamos, juntamente com os milhares de
brasileiros que usufruem das benesses de tão grande
empreendimento. Parabenizamos o nosso Diretor Geral Dilso
J. Santos, extensivamente a todo o STAFF de colaboradores
que durante estes vinte anos têm nos ajudado a trilhar com
Sucesso nesta Empresa. Parabéns a todos.
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Flavio Gomes de
Figueiredo
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Seguindo

Edilson Haab
Florianópolis – Omni-Cycle Ômega
Temos já há MUITOS ANOS na DINASTIA uma empresa
EXCLUSIVA e DIFERENCIADA pelos BENEFÍCIOS, BONIFICAÇÃO
e principalmente pela SERIEDADE com que TUDO isso
é conduzido. Que venham os próximos 20 anos, pois se
chegamos até aqui foi pela bênção de Deus e competência
administrativa da empresa somada ao trabalho dos milhares
de associados. VAMOS COM TUDO RUMO AO FUTURO.

Lucinei Marques de Almeida
e Kelen Volcan
Porto Alegre – RS – Omni-Cycle
Nós temos o imenso orgulho de fazer parte dessa maravilhosa
empresa há mais de 7 anos. Nós como AINSF temos juntamente com a Dinastia uma missão social de levar aquilo de
que a população é extremamente carente, que é educação
financeira, segurança e independência financeira, através de
uma fantástica oportunidade de se gerar renda residual. Nada
melhor do que passar a vida fazendo aquilo que realmente é
certo. Nós amamos DINASTIA e por isso somos 100% Dinastas
para sempre. Que venham os próximos 20 anos.

Gean Rodrigues

Valdecir Desconsi e Sidonia Radieske

Hoje (31/07/2015) completo dois anos de empresa. Fazemos
aniversário juntos. QUE FANTÁSTICO! Através da Dinastia, conheci o mundo dos negócios onde tenho grandes amizades,
grandes amigos e irmãos, que estão batalhando para chegar
a seus objetivos.

Parabéns a DINASTIA e principalmente a todos os Dinastas que a cada
dia honram o nome da empresa levando-a aos lares brasileiros. Este
comprometimento transformará o Brasil numa potência empreendedora em poucos anos. Só depende do meu, do seu e do nosso
trabalho, pois juntos somos mais fortes e faremos a diferença. Esta
incrível proposta “caiu como uma luva” para minha vida, principalmente para o meu planejamento pessoal, profissional e financeiro.

Nova Candelária – RS – AINSF 25%

Carazinho – RS – AINSF 30%

Joanes Menegazzi

Palhoça – SC – ANTARES
20 anos de história! Parabéns a família DINASTIA! Parabéns à
diretoria que soube conduzir com muita ética e profissionalismo
um trabalho fantástico e tem ajudado centenas de milhares de
pessoas ao redor de nosso Brasil. Como disse nosso Diretor Geral,
“Estamos prontos para mais 20 anos!”.

Jullian Ribeiro Fischer

Venâncio Aires – RS – AINSF DELTA RED
Hoje (31/07/2015) a empresa que “sou parte” completa 20 anos.
Parabéns Dinastia e obrigado por tudo!
Rumo aos próximos 20 anos fazendo pessoas melhores.

www.facebook.com/dinastiaoficial
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DTKS REGIONAL
Para facilitar sua programação e promoção junto aos Associados
de sua região, publicamos nossa agenda de programação dos eventos

DTKS Regionais de Fevereiro/Março/Abril de 2016.

Os convites para participação nos eventos estarão à disposição
com as lideranças em sua região

SÃO PAULO (SP)
14/02/2016 • 15h às 22h

Auditório Elis Regina - Anhembi
Av. Olavo Fontoura, 1209
Santana

JOÃO PESSOA (PB)
27/02/2016 • 14h às 21h

FLORIANÓPOLIS (SC)
13/03/2016 • 15h às 22h

Centro Sul
Av. Gustavo Richard S/N - Baía Sul
Centro

FORTALEZA (CE)
20/03/2016 • 14h às 21h

Tropical Tambaú Hotel
Av. Almirante Tamandaré, 229
Tambaú

Hotel Praia Centro (Fábrica de
Negócios)
Av. Monsenhor Tabosa, 740
Praia de Iracema

CUIABÁ (MT)
28/02/2016 • 15h às 22h

CAMPO GRANDE (MS)
20/03/2016 • 14h às 21h

UBERABA (MG)
05/03/2016 • 14h às 21h

SALVADOR (BA)
03/04/2016 • 15h às 22h

PORTO ALEGRE (RS)
06/03/2016 • 15h às 23h

PORTO VELHO (RO)
03/04/2016 • 15h às 22h

BELÉM (PA)
12/03/2016 • 14h às 21h

CURITIBA (PR)
17/04/2016 • 15h às 22h

Centro de Evento Pantanal
Av. Bernardo Antônio de
Oliveira Neto S/N - Jardim Santa
Marta

Fiemg – Teatro Sesiminas
Praça Frei Eugênio 231
São Benedito

Centro de Eventos Fiergs
Teatro do Sesi
Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi

Hotel Sagres
Av. Gov. José Malcher, 2927
São Braz

Jandaia Hotel
Rua Barão do Rio Branco, 1271
Centro

Fiesta Bahia Hotel
Av. Antônio Carlos Magalhães
711 - Pituba

Colégio Classe A
Rua Tutoia 3340 (Entrada pela
Av. Campos Sales) - Eletronorte

PUC - PR
Auditório Gregor Mendel - Térreo
Bloco Verde - Rua Imaculada
Conceição,1155 - Prado Velho

