
Power of 3 Bonus (Bonus sily troch):
Ako vybudovať kvalifikovaný tím

Požiadavky:  
1. Objem tímu musí byť 600 bodov
 Objem v tíme: Objem z objednávok, ktoré ste urobili vy plus 
 všetci vaši poradcovia úrovne jeden a zákazníci
2. Vy a traja vaši poradcovia úrovne jeden musíte mať 
 samostanú objednávku v programe vernostných odmien vo 
 výške 100 SH (súčasná hodnota) alebo viac

Budovanie kvalifikovaného tímu
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Power of 3 Bonus (Bonus sily troch):
Ako vybudovať kvalifikovaný tím

PRAVIDLÁ:

1.  Každý distribútor, ktorý sa zúčastní programu vernostných odmien (LRP) s minimálne 100 SH objednávkou v rámci LRP, sa 
 môže zúčastniť na tomto bonuse.

2.  Do bonusových požiadaviek sa započítavajú iba samostatné objednávky LRP v hodnote 100 SH alebo viac, spracované v 
 kvalifikačnom mesiaci. 

3.  Kvalifikujúce objednávky LRP musí vyplatiť poradca (kreditnou kartou na meno IPC uvedeného v účte) a musia byť doručené 
 na primárnu dodaciu adresu uvedenú na účte. Objednávky LRP prednostných členov sa do tohto bonusu nerátajú.

4.  Vrátenie kvalifikujúcej objednávky LRP bude mať za následok zrušenie získaného bonusu.

5. Aby ste sa kvalifikovali na bonus 50 USD, musíte mať troch kvalifikovaných (100 SH objednávka LRP) osobne sponzorovaných 
 poradcov a minimálny objem v tíme 600 bodov. Objem v tíme zahŕňa vašu osobnú LRP objednávku a všetok objem od osobne 
 sponzorovaných IPC, PM a zákazníkov.

6.  Aby ste sa kvalifikovali na bonus 250 USD, musíte sa najprv kvalifikovať na bonus 50 USD. Aby ste sa kvalifikovali na bonus 
 1 500 USD, musíte sa najprv kvalifikovať na bonus 250 USD.

7.  Tento bonus sa nekumuluje, môžete získať bonus 50 USD, 250 USD, 1 500 USD, no nie všetky naraz. 

8.  Po získaní všetkých bonusov sily troch (50 USD, 250 USD a 1 500 USD úrovne) môže poradca začať pracovať na druhej 
 štruktúre bonusov sily troch.  Objem alebo objednávky započítané do prvej bonusovej štruktúry sa nezapočítavajú do 
 ďalších bonusových štruktúr. 

9.  Tento bonus sa vypláca mesačne a bude pridaný k vašej primárnej provízii.

10.  Pri splnení všetkých požiadaviek môžete bonus získať každý mesiac.
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