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Na co se můžeme těšit

• Vyšší procentuální úrovně s nižšími podmínkami dosažení bodů!

• Snížení rozdílu bodů mezi jednotlivými pozicemi umožňuje jednodušší a rychlejší

dosažení vyšší pozice pro vás a lidi ve vašem týmu!

• Nová 4% pozice umožňuje nárůst příjmu o 33% na první úrovni marketingového 

plánu!

• Ředitelská pozice od 5 500 skupinových bodů!

• Navýšení nejvyšší úrovně z 22% na 24% s podmínkou nižších skupinových 

bodů.

• Přidali jsme novou pozici VICE-PREZIDENT!

• Nový FINANČNÍ BONUS 27 500 Kč za dosažení titulu STŘÍBRNÝ ŘEDITEL!

• Nový program pronájmu auta - ZÍSKEJ MERCEDES UŽ DNES.

• Nové BMW X4 pro vás doživotně do vašeho vlastnictví!

• Nejlepší odměňovací program mezi společnostmi MLM v České republice.



Schodíky

SPONZOR

175 BODŮ / pozice 4%

SENIOR LÍDR

LÍDR

STŘÍBRNÝ
MANAŽER/ŘEDITEĽĽ

PARTNER

SENIOR MANAŽER

MANAŽER

VICE  PREZIDENT

700 BODŮ / pozice 9%

1400 BODŮ / pozice 12%

350 BODŮ / pozice 6%

3600 BODŮ / pozice 18%

5500 BODŮ / pozice 24%

2300 BODŮ / pozice 15%

5500 BODŮ / pozice 24%

5500 BODŮ / pozice 24%

5500 BODŮ / pozice 24%

5500 BODŮ / pozice 24%

5500 BODŮ / pozice 24%

ZLATÝ 
MANAŽER/ŘEDITEL

PLATINOVÝ 
MANAŽER/ŘEDITEL

SMARAGDOVÝ
MANAŽER/ŘEDITEL

DIAMANTOVÝ
MANAŽER/ŘEDITEL

Kroky úspěchu





Příklad

Když jste dosáhli úroveň bonusu 24% a Emílie, kterou jste s 

k této práci přivedli, dosáhla úroveň bonusu 15%. 

SKUPINOVÝ BONUS, který od Emílie získáte, se vypočítá

tak, že vynásobíte skupinové body rozdílem úrovní Emílie

a Vámi, násobeno hodnotou bodu 27,50 Kč.

Příklad:

rozdíl mezi úrovněmi 24% - 15% = 9%

2 300 bodů x 27,50 Kč = 63 250 Kč x 9%

= provize 5 692,50 Kč.



Manažerský/ředitelský bonus 

Výpočet ředitelského bonusu

Stříbrný Manažer/Stříbrný Ředitel



Manažerský/ředitelský bonus



Finanční odměna

• Finanční odměna se vyplácí po potvrzení titulu v následujícím měsíci

• V případě, že jste v období 10/2017 do 12/2020 získali 5500 bodů a více/měsíc, 

ztrácíte nárok na získání finanční odměny za pozici Stříbrný manažer, můžete

získat odměnu za dosažení a potvrzení pozice Stříbrný ředitel.



Pronájem auta

• Doba trvání finanční odměny anebo pronájmu auta je jeden kalendářní rok anebo 2 kalendářní roky v závislosti od dosaženého

titulu

• V případě, že v daném měsíci nedosáhnete požadovaný titul, ztrácíte nárok na vyplacení finanční odměny za daný měsíc anebo

se snižuje výška standartní provize o sumu měsíčního pronájmu auta

• V případě přeskočení titulu se finanční odměna vyplácí za vyšší titul, resp. pronájem auta přidělený vyššímu titulu 

• V případě, že jste v období 10/2017 do 12/2020 získali 5500 bodů a více/měsíc, ztrácíte nárok na získání finanční odměny za 

pozici Stříbrný manažer, můžete získat odměnu za dosažení a potvrzení pozice Stříbrný ředitel
• Finanční odměna se vyplácí po potvrzení titulu v následujícím měsíci



BMW X4

Do konce prosince 2021 budete mít 10 nových

přímých sponzorů s úrovní 24% proti nejvyššmu

historickému titulu získanému do prosince 2020

a udržíte si je v lednu 2022. Pro získání auta je 

potřebných 2000 vedlejších bodů.

*Do programu se počítají sponzoři s úrovní 24%, kteří od 10/2017 do 12/2020 nedosáhli 5500 bodů.



Zahraniční výlety

TOP 50 Kappadokie/Turecko

TOP 30 Gala konference/Turecko

Nové 24% Továrna Instanbul/Turecko



Pravidla

1 bod = 27,50 Kč

Body se sčítají za kalendářní měsíc

Vyplácíme od provize ve výši 275 Kč

Odeslaná dohoda o spolupráci, RČ     
a číslo účtu v databázi společnosti



Sponzor 175-349,99 bodů                    4%

175 bodů

175 x 27,50 Kč x 4% = 192,50 Kč

Výpočet provize

Sponzor nemá ve své 1 generaci žádného placeného sponzora.
Žádný sponzor v 1G nemá 175 a více bodů.



Partner 350-699,99 bodů 6%

500 bodů

500 x 27,50 Kč x 6% = 825 Kč

Výpočet provize

Sponzor nemá ve své 1 generaci žádného placeného sponzora.
Žádný sponzor v 1G nemá 175 a více bodů.



Leader 700-1399,99 bodů 9%

1000 bodů

1000 x 27,50 Kč x 9% = 2 475 Kč

Výpočet provize

Sponzor nemá ve své 1 generaci žádného placeného sponzora.
Žádný sponzor v 1G nemá 175 a více bodů.



Senior leader 1400-2299,99 bodů          12%

1400 bodů

1400 x 27,50 Kč x 12% = 4 620 Kč

Výpočet provize

Sponzor nemá ve své 1 generaci žádného placeného sponzora.
Žádný sponzor v 1G nemá 175 a více bodů.



Manažer 2300-3599,99 bodů             15%

2300 bodů

350 bodů 700 bodů

2300 – 350-700 = 1250 bodů
1250 x 27,50 Kč x15% = 5156,25 Kč

350 x 27,50 x 9% (15%-6%) = 866,25 Kč

700 x 27,50 x 6% (15%-9%) = 1155 Kč

Výpočet provize

Provize celkem
5156,25 + 866,25 + 1155

= 7 177,50 Kč



Senior manažer 3600-5499,99 bodů        18%

4000 bodů

350 bodů 700 bodů 1400 bodů

4000 – 350-700-1400 = 1550 bodů
1550 x 27,50 Kč x18% = 7672,50 Kč

350 x 27,50 x 12% (18%-6%) = 1155 Kč

700 x 27,50 x 9% (18%-9%) = 1732,50 Kč

1400 x 27,50 x 6% (18%-12%) = 2310 Kč

Výpočet provize

Provize celkem
7672,50 + 1155 + 1732,50 + 2310

= 12 870 Kč



Stříbrný ředitel 5500 a více bodů            24%

7000 bodů

350 bodů 700 bodů 1400 bodů

7000-350-700-1400 = 4550 bodů
4550 x 27,50 Kč x24% = 30 030 Kč

350 x 27,50 x 18% (24%-6%) = 1732,50 Kč

700 x 27,50 x 15% (24%-9%) = 2887,50 Kč

1400 x 27,50 x 12% (24%-12%) = 4620 Kč

Výpočet provize

Provize celkem
30 030 + 1732,50 + 2887,50 + 4620

= 39 270 Kč



Influencer klub

● Doručení 10 zásilek zdarma /měsíčně, pokud jste členem klubu Influencer

● NOVINKY v balíku každý měsíc

● Prospektingové materiály – jednorázový balíček zdarma

● Dodatečná podpora na prezentační akce / na skupinová setkání – 1100 Kč měsíčně

● Vzorky výrobků zdarma každý měsíc

● Školení anebo kurz s cílem rozvíjet zručnosti a dovednosti

● Pravidelná večeře s TOP managementem

● Sdílení odkazu na sociální média v našem internetovém obchodě



Podpora z firmy pro nové zákazníky



Uvítací program



Startovací sady



HODNĚ ÚSPĚCHU!


