פאסט סטארט ()Fast Start
בונוס פאסט סטארט נועד לספק רווחים מיידיים למפיץ בסטטוס  Wellness Advocateהמצרף חברים חדשים.
האנרולר מקבל  20%מערך העמלות ( )CVמכל הזמנה שמבצע החבר החדש במהלך  60הימים הראשונים
להצטרפותו ,כולל הזמנת הרישום.

פאסט סטארט בקצרה:

•משולם לאנרולר מדי שבוע.
•משולם ל 3-דורות מעל החבר החדש.
•משולם במשך  60הימים הראשונים מיום הצטרפות החבר החדש.
•מבוסס על ערך ה( CV-ערך העמלות) בהזמנה.

תנאים וכללים:

כדי לקבל את הבונוס על האנרולר לעמוד בדרישות הבאות:
•תבנית  LRPשמורה במערכת וכוללת  PV 100ומעלה בכל זמן
•ביצוע הזמנת  LRPהכוללת  PV 100ומעלה כל חודש
•לצרף תחתיו באופן אישי חבר חדש בסטטוס  Wholesale Customerאו Wellness Advocate
האנרולר ירוויח  20%מערך העמלות ( )CVמכל הזמנה שהמצורף החדש יבצע במהלך  60הימים הראשונים להצטרפותו.
האנרולר מעל האנרולר המקורי (דור  )2יקבל  10%והאנרולר שמעליו (דור  )3יקבל .5%

בונוס פאסט סטארט

משולם לאנרולר מדי שבוע עבור צרוף חברים חדשים ,במהלך  60הימים הראשונים להצטרפותם.
על מנת לקבל את הבונוס ,לאנרולר חייבת להיות הזמנת  LRPחודשית הכוללת  PV 100ומעלה.

אנרולר

דור 1

אנרולר

דור 2
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אנרולר

דור 3

יונילבל ()Unilevel
יונילבל היא עמלה המאפשרת למפיץ להרוויח אחוז שנקבע מראש מההזמנות שביצעו חברי הצוות שלו
הרשומים תחתיו ( .)downlineזוהי תוכנית המתמקדת ברווח שיורי וקובעת את הדרגה שלך כמפיץ.

יונילבל בקצרה:

•משולם אחת לחודש לספונסר.
•משולם עד  7דורות לאחור.
•מבוסס על ה CV-בהזמנה.
•דורש עמידה בנפח ה OV-החודשי (נפח ההזמנות של כל הארגון).
•דורש עמידה בתנאי "רגל מזכה".
•לא ניתן להרוויח את הבונוס במהלך חודש ההרשמה.

תנאים וכללים:

הדרגה נקבעת ע"פ עמידה בתנאי הזכאות .הדרישות הספציפיות כדי להרוויח בונוס יונילבל משתנות בהתאם לדרגה אותה
אתה רוצה להשיג .עם זאת ,כל הדרגות מחייבות עמידה בתנאים הבאים:
1.עליך להיות מפיץ בסטטוס .Wellness Advocate
2.דרישות :PV
• - PV 50תנאי הזכאות לדרגה הראשונה ()Consultant
• PV 100ומעלה  -תנאי הזכאות לכל הדרגות הבאות
•ה PV-החודשי יכול להגיע מהזמנה בודדת (סטנדרט או  ,)LRPצרוף הזמנות שביצעת או מה PV-הכלול בהזמנות
שבוצעו ע"י לקוחות קמעונאים שלך.
3.דרישות :OV
•נעות בין  500עד מעל  2000לכל הארגון ,לקבלת דרגות מעל .Consultant
4.דרישות "רגל מזכה":
•לקבלת דרגות פרמייר ומעלה ,קיימת דרישה לדרגה מסויימת גם מחברי צוות שמתחתייך.
•"רגל מזכה" ,נבחרת מראש הארגון כלפי מטה.
•ברגע שנמצא חבר צוות העומד בדרישות "רגל מזכה" ,אין אפשרות לבחור חבר צוות מתחתיו שישמש כ"רגל" נוספת.
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כוח ה)Power of 3( 3-
כוח ה 3-תוכנן לעזור למפיצים לבנות ולארגן את העסק שלהם באופן יעיל .ישנן שלוש רמות שונות של בונוס
שניתן להרוויח ,כאשר כל רמה מבוססת על הרמה שתחתיה .המפתח הוא לעזור לכל אחד מחברי הצוות שלך
להרוויח את הבונוס בעצמו ,וכך תוכל להתקדם לעבר הדרגה הגבוהה יותר של הבונוס!

כוח ה 3-בקצרה:

•משולם פעם בחודש לספונסר.
•מבוסס על ה PV-בהזמנה.

•דורש עמידה בנפח ה TV-החודשי (נפח ההזמנות של הקבוצה).
•לא ניתן להרוויח את הבונוס במהלך חודש ההרשמה.

תנאים וכללים:

יש שלושה בונוסים של כוח ה 3-שניתן להרוויח $250 ,$50 .ו .$1500 -כל בונוס מושג באמצעות מבנה חודשי ועמידה
בדרישות נפח הקבוצה (.)TV

בונוס כוח ה3-

הדרישות לבונוס של :$50

•הזמנת  LRPהכוללת .PV 100
•שלושה מפיצים ,שאתה הספונסר הישיר שלהם ,נדרשים
לבצע הזמנות  LRPהכוללות  PV 100לכל אחד מהם.
•הנפח הקבוצתי כולל הזמנות אישיות שלך ,והזמנות
של מי שרשום ישירות תחתייך בשורה הראשונה שלך:
מפיצים ולקוחות.

הדרישות לבונוס של :$250

•עלייך לעמוד בדרישות לקבלת בונוס של .$50
•כל אחד משלושת חברי הצוות בשורה הראשונה שעזרו
לך להגיע לבונוס של  ,$50חייב להיות ספונסר ישיר של
שלושה מפיצים נוספים עם הזמנות  LRPהכוללות 100
 PVלכל אחד מהם.
•לכל אחד משלושת חברי הצוות בשורה הראשונה שעזרו
לך להגיע לבונוס של  ,$50צריך להיות נפח קבוצתי של
 PV 600לפחות.

הדרישות לבונוס של :$1500

•עלייך לעמוד בדרישות לקבלת בונוס של .$250

את/ה

PV 100

דור 1
$50

נפח קבוצתי PV 600

•נפח קבוצתי ( )Team Volumeשל  PV 600ומעלה.

משולם מדי חודש

()3+

דור 2
$250

()3x3 = 9+

דור 3

$1,500

()9x3 = 27+

•כל אחד מתשעת המפיצים שעזרו לשלושת המפיצים
בשורה הראשונה שלך לקבל בונוס של  ,$50חייב להיות
ספונסר ישיר של שלושה מפיצים נוספים עם הזמנות
 LRPהכוללות  PV 100לכל אחד מהם.
•לכל אחד מתשעת המפיצים שעזרו לשלושת המפיצים בשורה הראשונה להגיע לבונוס של  ,$50צריך להיות נפח קבוצתי
של  PV 600לפחות .לצפייה בתוכנית התגמולים המלאה שלנו ,לחצו כאן .)LINK( -
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