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COMO ACESSAR O SEU BACK OFFICE?

1- Abra o navegador do seu PC ou celular
2- Acesse o site https://klixters.com
3- Insira o seu login e senha cadastrados
4- Marque o campo CAPTCHA
5- Clique em Sign In (Assinar em)

OBS: As imagens a seguir foram retiradas fazendo acesso pelo navegador Google
Chrome de um PC. Se você estiver acessando pelo navegador do seu celular, 
existirá uma formatação diferente, mas, com um pouco de atenção, você conseguirá
seguir estes passos

2-Insira aqui o seu 
e-mail cadastrado

3-Insira aqui
a sua senha

4-Assinale este 
campo

5-Clique neste 
botão

1-digite aqui
klixters.com
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COMO ASSISTIR A SEUS VÍDEOS?

1- Clique no menu Ganhar (Earn)

2- Clique em «Meus vídeos diários» (My Daily Videos)
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COMO ASSISTIR A SEUS VÍDEOS?

3- Escolha um dos vídeos para assistir clicando no vídeo

4- Clique no botão PLAY

5- Faça a avaliação clicando em uma das 
   carinhas e depois no botão azul 
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COMO ASSISTIR A SEUS VÍDEOS?

6- Responda o questionário clicando em uma das 
opções e depois no botão azul. Repita + 2 vezes.

7- Clique no botão «Está Bem».

8- O Sistema mostra quantos pontos você ganhou.
Clique no botão azul «Está bem» e repita a mesma
operação para os outros vídeos. Todos os dias, a
Klixters manda três vídeos em seu painel para ser avaliado.
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ONDE LOCALIZO O MEU LINK DE RECOMENDAÇÃO?

Cada membro da comunidade Klixters possui um link pessoal para que possa recomendar para seus 
amigos e familiares e assim construir a sua comunidade de novos Klixters.

1- Estando logado em seu back office, clique em «Comunidade» (Community).

2- Clique no botão azul «Copiar link de convite», para ter acesso ao seu link.
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ONDE LOCALIZO O MEU LINK DE RECOMENDAÇÃO?

3- Clique em «Link de cópia» para colocar o seu link na memória do computador. Agora cole no local 
que deseja enviar para o seu amigo: E-mail, WhatsApp, Messenger e etc.
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COMO ALTERO O MEU LINK DE RECOMENDAÇÃO?

1- Clique no ícone para ir para o seu perfil, conforme mostrado na figura abaixo.

1

2

2- Substitua o texto existente depois da «/», conforme figura abaixo. Clique em outro campo, saia do 
menu perfil e retorne para confirmar se o nome que você digitou permanece. Se, ao retornar, voltou para
o nome anterior, possivelmente, alguém já está usando o nome que você digitou. Tente outro.
OBS: Se você colocar um nome composto, não deixe espaços em branco entre eles, una-os com hífen.
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COMO FUNCIONA O SORTEIO DIÁRIO?

Para você conseguir entender mais facilmente o funcionamento do Sorteio Diário, Imagine um supermercado 
que oferece um cupom aos seus clientes a cada compra de R$ 20,00, para que eles depositem em uma urna 
e participem do sorteio que acontece todos os dias às 19:00h. O sistema da Klixters funciona de modo similar, 
para você ganhar os cupons (Ficar Habilitado para o sorteio), aqui não é necessário comprar R$ 20,00, basta 
acompanhar os passos a seguir. Os sorteios diários ocorrem às 19:00h, no horário de Brasília. Os benefícios o
ferecidos são principalmente em forma de dinheiro, que variam entre 10 e 100 dólares..

1- Para ficar habilitado para o sorteio diário, click no cupom , existente na ACTIVATE DAILY DRAWING
página principal do back office, quando ele estiver na cor cinza, então responda o questionário que aparece.

2- Responda ao questionário, marcando as respostas adequadas ao seu perfil e interesse.
.
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Clique aqui para ativar 
o Sorteio Diário



COMO FUNCIONA O SORTEIO DIÁRIO?

3- Assista ao vídeo que fica liberado ao final das perguntas

4- Ao final do video faça a classificação. 
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COMO FUNCIONA O SORTEIO DIÁRIO?

5- Responda as perguntas

6- Raspe o ticket dourado completamente, até aparecer o número de entradas que você estará participando.
Clique no botão azul «Comece a jogar»  
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COMO FUNCIONA O SORTEIO DIÁRIO?

7- Pronto, você está habilitado para o sorteio do dia que ocorrerá às 19:00. Se você desejar conhecer os
ganhadores dos dias anteriores, basta clicar no botão «Veja quem já ganhou» 

6- Raspe o ticket dourado completamente, até aparece o botão azul «Comece a jogar» e clique nele. 
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8- Os ganhadores são listados por ordem decrescente de data. 



COMO FUNCIONA O SORTEIO DIÁRIO?

9- Se você for o vencedor, a próxima vez que fizer login em seu back office, aparecerá a roda da sorte, então
basta clicar no botão  «Girar» para você descobrir quanto ganhou.
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10- Lembre-se, depois das 19:00h, quando sair o nome do sorteado do dia, o seu cupom volta a ficar cinza.
Repita o processo para ficar habilitado para o sorteio do dia seguinte. 



COMO FUNCIONA O SORTEIO DIÁRIO?

11- Se você não for o ganhador, os seus cupons permanecem para concorrer ao próximo sorteio e são 
adicionados os novos cupons que você ganhará ao se habilitar. Veja no selo, na página principal do seu
escritório virtual a quantidade de cupons que você estará concorrendo para o próximo sorteio.

Boa sorte a todos!
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10- Lembre-se, depois das 19:00h, quando sair o nome do sorteado do dia, o seu cupom volta a ficar cinza.
Repita o processo para ficar habilitado para o sorteio do dia seguinte. 

Nivel 6
Sorteado

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 0Só tem um único sorteio
por dia, mas quando alguém 
é sorteado, mais 6 pessoas na 
linha ascendente também 
ganham. 
Cada um recebe de 2% a 10%
do valor que o sorteado 
recebe (veja as regras
de Status e Qualificação).
Essa é sem dúvida uma das
maiores razões porque você deve
desenvolver a sua própria 
comunidade. Quanto maior 
ela for, maior é a chance de 
mais vezes você se
beneficiar.



INFORMAÇÕES DA DASHBOARD

1

3

2

5 7

4

6

8
INFORMAÇÕES DA DASHBOARD
1- Klixbank - Aqui é mostrado o seu saldo total de Klixbits, somando-se os pontos pessoais + pontos 

provenientes dos ganhos da comunidade - os valores sacados.
2- Klixbits Pessoais - Estes são os Klixbits ganhos dentro do mês. A cada virada de mês eles são 
zerados e transferidos para o seu Klixbank
3- Cupom de Sorteio Diário - Permite que você participe dos prêmios diários. Para participar, voce deve
clicar no cupom sempre que ele estiver na cor branca com a indicação  «ACTIVATE DAILY DRAWING».
Ao clicar, responda ao questionário, assista ao vídeo e clique no botão «Ativar meu desenho diário»
4- Meu Status - Existem 6 Status (Inativo, Ativo, Bronze,  Prata,  Ouro  e  Platina). Eles  são  conquistados
baseados nos Klixbits pessoais. É importante manter-se no mais elevado nível de Status (PLATINA), 
assistindo aos seus  vídeos  diários,  pois  a  Klixters  só  lhe  paga  os  bônus  provenientes  da  comunidade, 
das pessoas do seu mesmo Status ou inferior.
5- Bônus CoinMatch - São os bônus provenientes da sua comunidade
6- Minha Classificação - A classificação informa o percentual que a Klixters paga a você, sobre  os  ganhos  de
sua  comunidade  (2%,  4%, 6%,  8%  ou  10%).  Quanto  maior for  o  número  de  pessoas  convidadas 
pessoalmente, maior é o percentual pago. Veja as regras na Folha de Cálculo. 
7- Minha Comunidade - Este quadro informa o número de pessoas convidadas pessoalmente, quantas delas 
estão com o status Ativo e o total de pessoas existentes em sua comunidade. A sua comunidade  é  formada
pelas pessoas que você convidou, que formam o seu  primeiro  nível,  pelas  pessoas  convidadas  pelo  seu 
primeiro nível, que são o seu segundo nível e assim por diante até o sexto nível.  A  quantidade  de  pessoas
em cada nível é ilimitado. 
8- Chat - Você pode mandar mensagem para as pessoas do seu grupo utilizando essa ferramenta.
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COMO FAZER SAQUE DE DINHEIRO NA KLIXTERS?
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Para receber os seus benefícios da Klixters, você precisa ter uma conta no PayPal. Se não tiver, não se
preocupe, pois ter uma conta no PayPal é muito simples e descomplicado e você cria em poucos minutos,
basta acessar .br  e seguir as orientações do site.www.paypal.com

1- Acesse o seu back office e na página principal clique no circulo amarelo no canto superior direito.

2- A página que se abre é o seu banco Klixters e você pode clicar no botão azul «Retirar KlixCoin».



COMO FAZER SAQUE DE DINHEIRO NA KLIXTERS?
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3- O sistema informa quanto você tem disponivel para saque, então preencha o valor desejado e informe o 
ID da sua conta PayPal, que é o seu e-mail.

OBS: Na data de hoje, dia 01/01/2021, em que este manual está sendo escrito, os valores auferidos e 
resgatáveis são somente os referentes aos Sorteios Diários nos seis níveis da construção da sua rede.  
Os valores de Klixbits (cada klixbit equivale a 1 centavo de dólar) auferidos por assistir e avaliar os 
«Meus Videos Diários», não são resgatáveis no momento. Atualmente a Klixters está na fase de testes, 
isso significa que não há contratação real de anunciantes, a Klixters não recebe nada pelos anúncios 
postados, esses anúncios servem apenas como testes da plataforma e treinamento da comunidade. 
A previsão para que toda a plataforma este pronta e remunerando a todos pela classificação e avaliação 
dos anúncios é até o final do segundo trimestre de 2021. Quanto a Klixters sair da fase de testes e for
iniciar a monetização dos «Meus Videos Diários», todos os Klixbits atualmente existentes em seu painel 
serão zerados.



Inativo

Ativo

Bronze

Prata

Ouro

Platina

1

Qualificação

2

3

4

5

Ativos e Qualificados ( Baseado em membros convidados)

Ativos e Qualificados ( Baseado em Klixbits Ganhos)Status

* Você é um membro que ganhou 0 Klixbits no mês corrente.

* Você não está qualificado para ganhar «Bônus CoinMatch».

* Você é um membro que ganhou 1 KlixBits ou mais no mês corrente.
* Você está qualificado para ganhar "Bônus CoinMatch" da sua Comunidade de Par�cipação nos Lucros.                                    
* Isso inclui membros até o seu mesmo "Status" (Ac�ve). 

* Você é um Membro que ganhou 100 KlixBits ou mais no mês corrente.
* Você está qualificado para ganhar "Bônus CoinMatch" da sua Comunidade de Par�cipação nos Lucros.                                    
* Isso inclui membros até o seu mesmo "Status" (Ac�ve e Bronze). 

* Você é um Membro que ganhou 1000 KlixBits ou mais no mês corrente.
* Você está qualificado para ganhar "Bônus CoinMatch" da sua Comunidade de Par�cipação nos Lucros.                                    
* Isso inclui membros até o seu mesmo "Status" (Ac�ve, Bronze e Prata). 

* Você é um Membro que ganhou 2000 KlixBits ou mais no mês corrente.
* Você está qualificado para ganhar "Bônus CoinMatch" da sua Comunidade de Par�cipação nos Lucros.                                    
* Isso inclui membros até o seu mesmo "Status" (Ac�ve, Bronze, Prata e Ouro). 

* Você é um Membro que ganhou 3000 KlixBits ou mais no mês corrente.
* Você está qualificado para ganhar "Bônus CoinMatch" da sua Comunidade de Par�cipação nos Lucros.                                    
* Isso inclui membros até o seu mesmo "Status" (Ac�ve, Bronze, Prata, Ouro e Pla�na). 

*Membro A�vo que tenha convidado pessoalmente um mínimo de 1 Membro A�vo.               
* Qualificado para ganhar Bônus de 2% "CoinMatch" sobre os ganhos da sua Comunidade.  
* Isso inclui membros até o seu "Status" (A�vo, Bronze, Prata, Ouro e Pla�na).

*Membro A�vo que tenha convidado pessoalmente um mínimo de 10 Membros A�vos.               
* Qualificado para ganhar Bônus de 4% "CoinMatch" sobre os ganhos da sua Comunidade.  
* Isso inclui membros até o seu "Status" (A�vo, Bronze, Prata, Ouro e Pla�na).

*Membro A�vo que tenha convidado pessoalmente um mínimo de 100 Membros A�vos.               
* Qualificado para ganhar Bônus de 6% "CoinMatch" sobre os ganhos da sua Comunidade.  
* Isso inclui membros até o seu "Status" (A�vo, Bronze, Prata, Ouro e Pla�na).

*Membro A�vo 3 Estrelas que tenha convidado pessoalmente 3 Membros A�vos 3 Estrelas.               
* Qualificado para ganhar Bônus de 8% "CoinMatch" sobre os ganhos da sua Comunidade.  
* Isso inclui membros até o seu "Status" (A�vo, Bronze, Prata, Ouro e Pla�na).

*Membro A�vo 4 Estrelas que tenha convidado pessoalmente 3 Membros A�vos 4 Estrelas.               
* Qualificado para ganhar Bônus de 10% "CoinMatch" sobre os ganhos da sua Comunidade.  
* Isso inclui membros até o seu "Status" (A�vo, Bronze, Prata, Ouro e Pla�na).

Folha de Cálculo da Klixters - Status e Qualificação 
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Não Ativo (Not Active)

Ativo (Active)

Bronze (Bronze)

Prata (Silver)

Ouro (Gold)

Platina (Platinum)

SOBRE O STATUS

1- O Status é a condição de cada membro da comunidade, baseada na pontuação pessoal mensal. 
Atualmente, essa pontuação é adquirida assistindo aos vídeos diários e avaliando-os. 
Para cada vídeo que você avalia, ganha 35 Klixbits. Como diariamente são enviados 3 vídeos, você 
pode ganhar até 105 klixbits por dia. Mensalmente, esses pontos são zerados, e toda a comunidade 
inicia a partir do Status «Não Ativo». Segue abaixo a regra para cada Status: 
 

É o Status do membro que ainda não ganhou nenhum klixbit no mês. Nesse Status, o 
membro não está elegível para receber comissões.
 

É o Status do membro que ganhou pelo menos 1 klixbit no mês. Nesse Status, o 
membro está elegível para receber comissões, oriundas das pessoas da sua comunidade 
com o mesmo Status.
 

É o Status do membro que ganhou pelo menos 100 klixbits no mês. Nesse Status, o 
membro está elegível para receber comissões oriundas das pessoas da sua comunidade 
com o Status  Ativo e Bronze.
 

É o Status do membro que ganhou pelo menos 1000 klixbits no mês. Nesse Status, o 
membro está elegível para receber comissões oriundas das pessoas da sua comunidade 
com o Status  Ativo, Bronze e Prata.
 

É o Status do membro que ganhou pelo menos 2000 klixbits no mês. Nesse Status, o 
membro está elegível para receber comissões oriundas das pessoas da sua comunidade 
com o Status  Ativo, Bronze, Prata e Ouro.
 

É o Status do membro que ganhou pelo menos 3000 klixbits no mês. Nesse Status, o 
membro está elegível para receber comissões oriundas de todas as pessoas da sua
comunidade.
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QUALIFICAÇÃO

Qualificação

A Qualificação define os percentuais que o membro Klixters recebe sobre o valor ganho por toda a 
sua comunidade, que é constituída por todas as pessoas convidadas pessoalmente (primeiro nível) 
e os convidados por estes (segundo nível) e assim por diante até o sexto nível.
 

1
Uma estrela é o membro ativo que convidou de 1 a 9 pessoas que também estejam ativas. Está 
qualificado para ganhar Bônus de 2% sobre os ganhos da sua comunidade, dos membros que 
estejam em seu mesmo Status (Ativo, Bronze, Prata, Ouro ou Platina) ou inferior. 
 

2
Duas estrelas é o membro ativo que convidou de 10 a 99 pessoas que também estejam ativas. Está 
qualificado para ganhar Bônus de 4% sobre os ganhos da sua comunidade, dos membros que estejam
em seu mesmo Status (Ativo, Bronze, Prata, Ouro ou Platina) ou inferior.
 

3
Três estrelas é o membro ativo que convidou de 100 ou mais pessoas que também estejam ativas. Está 
qualificado para ganhar Bônus de 6% sobre os ganhos da sua comunidade, dos membros que estejam
em seu mesmo Status (Ativo, Bronze, Prata, Ouro ou Platina) ou inferior.
 

4
Quatro estrelas é o membro ativo que convidou de 100 ou mais pessoas pessoalmente que também 
estejam ativas e, entre estas, haja 3 pessoas que sejam 3 estrelas. Está qualificado para ganhar Bônus 
de 8% sobre os ganhos da sua comunidade, dos membros que estejam em seu mesmo Status 
(Ativo, Bronze, Prata, Ouro ou Platina) ou inferior.
 

5
Cinco estrelas é o membro ativo que convidou de 100 ou mais pessoas pessoalmente que também 
estejam ativas e, entre estas, haja 3 pessoas que sejam 4 estrelas. Está qualificado para ganhar Bônus 
de 10% sobre os ganhos da sua comunidade, dos membros que estejam em seu mesmo Status 
(Ativo, Bronze, Prata, Ouro ou Platina) ou inferior.
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QUANTO VALEM OS KLIXBITS?

Os Klixbits são os benefícios que o membro ganha provenientes das suas atividades diárias, dos sorteios e
do que é produzido por sua rede  .
Abaixo segue a tabela com alguns termos utilizados em seu escritório,  o significado e a equivalência de 
valor em dólares.

Klixbits pessoais > São os valores que você recebe por suas atividades pessoais
Coinmatch Bonus > São os valores de Klixbits que você recebe provenientes do que sua comunidade produz.
KlixCoins > Hum Klixcoin equivale a 100 Klixbits, que é igual a 1 dólar americano.
 
 



COMO ENVIAR UM E-MAIL PARA O SUPORTE 
DA KLIXTERS?

Para entrar em contato com a Klixters através de e-mail, acesse o seu escritório virtual e siga os 3 passos
abaixo:
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Click em Suporte técnico

Passo

Passo 2
 

Click no icone

Passo 1
 
 

Passo 3
 



COMO ABRIR E HABILITAR UMA CONTA NO PAYPAL
PARA RECEBER OS VALORES DA KLIXTERS?

Para criar uma conta no PayPal, acesse https://www.paypal.com.br e click em «Criar conta». 
Na janela que se abre marque a opção «Para mim» 
 
 

Informe o seu e-mail e número de telefone iguais ao do seu cadastro na Klixters
 
 

Deve ser o mesmo e-mail cadastrado 
na Klixters

Deve ser o mesmo celular cadastrado 
na Klixters

Crie uma senha de 8 caracteres, contendo 
letra maiúscula, minúscula e números

Confirme a senha

Click para continuar
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COMO ABRIR E HABILITAR UMA CONTA NO PAYPAL
PARA RECEBER OS VALORES DA KLIXTERS?

O PayPal envia um código de 6 dígitos via SMS para o seu celular para confirmação. Insira o código no 
campo correspondente

Complete suas Informações com o seu nome da mesma forma como está escrito em seu CPF e clique
em continuar
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COMO ABRIR E HABILITAR UMA CONTA NO PAYPAL
PARA RECEBER OS VALORES DA KLIXTERS?

Na opção «Quero receber pagamentos», clique no botão «Ativar conta»

Pronto, sua conta está criada, agora precisamos habilitá-la para receber pagamentos
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COMO ABRIR E HABILITAR UMA CONTA NO PAYPAL
PARA RECEBER OS VALORES DA KLIXTERS?

Voce agora precisa confirmar o seu e-mail

O PayPal lhe envia um e-mail. Abra-o e clique no botão «Clique para ativar sua conta»
 

Clique aqui para 
confirmar o seu e-mail

Abra-o e clique no botão «Clique para ativar sua conta»
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COMO ABRIR E HABILITAR UMA CONTA NO PAYPAL
PARA RECEBER OS VALORES DA KLIXTERS?

Você precisa agora adicionar uma conta bancária em sua carteira PayPal e confirmá-la. Vá no menu 
«CARTEIRA» e depois clique em «Adicionar uma conta bancária»

Para confirmar a sua conta, o PayPal envia 2 
depósitos de centavos, em sua conta bancária
que podem demorar até 5 dias para aparecer 
no seu extrato, então informe os valores nos 
campos correspondentes.

Pronto, sua conta bancária está adicionada e confirmada 
para receber pagamentos
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CONHECENDO O SEU BANCO KLIXTERS

O seu Banco Klixters é o local onde são registrados tos os seus ganhos e o histórico (extrato)

Clique aqui para 
acessar o seu banco

Somatório dos klixbits 
pessoais e da sua rede 
ao longo da sua vida

ganhos de klixbits pessoais

ganhos de klixbits 
provenientes da rede

ganhos provenientes do
sorteio diário na fase Beta

ganhos pessoais prove-
nientes do sorteio diário

ganhos da rede provenien-
tes do sorteio diário

seu status no mês atual

sua classificação - percen-
tual de ganho da rede

OBS: Você pode efetuar saque a 
qualquer tempo, desde que possua 
um saldo disponível mínimo de $ 5.00

Botão para solicitar saque

Extrato de movimentação 
da contaOBS: Leia as informações sobre

STATUS e CLASSIFICAÇÃO para

entender as regras de ganhos
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