МАРКЕТИНГОВ ПЛАН
НА

DXN

DXN България ЕООД
ул.”Позитано” 15, ет. 3, ап. 7
София, България

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН НА DXN
Дефиниция на термините
Точкова стойност
(Point Value - PV)

:

Точкова стойност, за квалификация и статус.

Стойност на продажбите
(Sales Value - SV)

:

Стойност на продажбите, за изчисление на бонуси и
поощрения.

Лична точкова стойност
(Personal Point Value - PPV) /
Лична стойност на продажбите
(Personal Sales Value - PSV)

:

Обща PV/SV, генерирана от всички лични разписки от
транзакции през месеца.

Лична групова точкова стойност
(Personal Group Point Value - PGPV) /
Лична групова стойност на продажбите
(Personal Group Sales Value - PGSV)

:

Обща PV/SV, генерирана през месеца от дистрибуторите
надолу по линията, в рамките на личната група (т.е. без
отделящи се QSAs), и собствена PPV/PSV.

Диамантена групова точкова стойност
(Diamond Group Point Value - DGPV) /
Диамантена групова стойност на
продажбите
(Diamond Group Sales Value - DGSV)

:

обща PV/SV, генерирана през месеца от дистрибуторите
надолу по линията, в рамките на диамантената група (т.е. без
отделящи се QSDs), и собствена PPV/PSV.

Квалифициран звезден агент
(Qualified Star Agent - QSA)

:

Всеки SA, който поддържа 300 PPV за месец.

Квалифициран звезден диамант
(Qualified Star Diamond - QSD)

:

Всеки диамант, който се квалифицира за 37% звезден групов
бонус.

Квалифицирано лице за пътуващ семинар :
(Travel Seminar Qualifier)

Всеки SA и заемащ позиция над него, който изпълнява
определената за годината квота за годишни поощряващи
точки от пътуващи семинари (TSIP).

Обяснение на възнаграждението
1) Печалба от продажби

15% - 25%

2) Бонус (71%) и кеш поощрения (1,150 евро)
a) Групов бонус
б) Звезден групов бонус
в) Бонус за развитие
г) Споделяне на международна печалба
д) Бонус за лидерство
е) Поощрение за пътуващ семинар
ж) Еднократно кеш поощрение за мобилен телефон
з) Еднократно кеш поощрение за пътуване в чужбина

6% - 21%
25% - 37%
15%
2%
15%
2%
150 евро
1,000 евро

Статус
Статус

Условия

Дистрибутор

Такса за членство, възраст от 18 години + спонсор

Звезден агент (SA)

Постига акумулирани групови продажби от 4,500 PV

Звезден рубин (SR)

Спонсорира 3 звездни агента (SA) от първо поколение

Звезден диамант (SD)

С 6 звездни агента (SA) от първо поколение +
квалифицира се за 37% звезден групов бонус

Изпълнителен звезден диамант (ESD)

Звезден диамант, който спонсорира 1 звезден диамант*

Старши звезден диамант (SSD)

Звезден диамант, който спонсорира 2 звездни
диаманта*

Изпълнителен старши звезден диамант
(ESSD)

Звезден диамант, който спонсорира 3 звездни
диаманта*

Двоен диамант (DD)

Звезден диамант, който спонсорира 4 звездни
диаманта*

Изпълнителен двоен диамант (EDD)

Звезден диамант, който спонсорира 5 звездни
диаманта*

Троен диамант (TD)

Звезден диамант, който спонсорира 6 звездни
диаманта*

Изпълнителен троен диамант (ETD)

Звезден диамант, който спонсорира 7 звездни
диаманта*

Златен диамант (GD)

Звезден диамант, който спонсорира 8 звездни
диаманта*

Изпълнителен златен диамант (EGD)

Звезден диамант, който спонсорира 9 звездни
диаманта*

Коронен диамант (CD)

Звезден диамант, който спонсорира 10 звездни
диаманта*

Изпълнителен коронен диамант (ECD)

Звезден диамант, който спонсорира 11 звездни
диаманта*

Старши коронен диамант (SCD)

Звезден диамант, който спонсорира 12 звездни
диаманта*

Изпълнителен старши коронен диамант
(ESCD)

Звезден диамант, който спонсорира 13 звездни
диаманта*

Двоен коронен диамант (DCD)

Звезден диамант, който спонсорира 14 звездни
диаманта*

Изпълнителен двоен коронен диамант (EDCD)

Звезден диамант, който спонсорира 15 звездни
диаманта*

Троен коронен диамант (TCD)

Звезден диамант, който спонсорира 16 звездни
диаманта*

Изпълнителен троен коронен диамант (ETCD)

Звезден диамант, който спонсорира 17 звездни
диаманта*

Златен коронен диамант (GCD)

Звезден диамант, който спонсорира 18 звездни
диаманта*

Изпълнителен златен коронен диамант
(EGCD)

Звезден диамант, който спонсорира 19 звездни
диаманта*

Коронен посланик (CA)

Звезден диамант, който спонсорира 20 звездни
диаманта*

* Съгласно динамична компресия

Възнаграждение в Маркетинговия план на DXN
1. Печалба от търговия (15% - 25%)
Директна печалба за дистрибутори, когато те продават DXN продукти на нечленове на DXN.
Печалбата от търговия е разликата между цената на дистрибутора и продажната цена.
2. Групов бонус (6% - 21%)
За да имате право на този групов бонус, Вие трябва да поддържате 100 PPV всеки месец.
Натрупана групова PV
4,500 и повече
3,250
2,000
1,000
300
100

Бонус
21%*
18%
15%
12%
9%
6%
1

* Ако звезден агент (21%) поддържа 100PPV и 200 GPV , той ще придобие статус на квалифициран звезден
агент (25%).
3. Звезден групов бонус (25% - 37%)
За да имате право на този звезден групов бонус, трябва да сте SA и да поддържате 100 PPV и
2
200 GPV (QSA).
Брой SA (1-во поколение)

Брой квалифицирани SA линии

DGPV

-

5,000

4

2,500

-

3,000

4

2,000

4

4

-

33%

3

3

-

31%

2

2

-

29%

1

1

-

27%

0

0

-

25%

6
5

Бонус
#

37%
35%

#

За SSD и нагоре, ако броят на QSD линиите е повече от една, DGPV може да се заеме от един от
QSD, при което броят на QSD линиите ще бъде намален с една.
4. Бонус за развитие (15%)
3
За да имате право на този бонус за развитие, трябва да сте SA и да поддържате 100 PPV и 300
GPV (QSA).

1

Ниво на квалифициран SA

Бонус

1. ниво

5%

2. ниво

4%

3. ниво

3%

4. ниво

2%

5. ниво

1%

В GPV не се включват личните точки и без квалифициралите се SA линии
В GPV не се включват личните точки и без квалифициралите се SA линии
3
В GPV не се включват личните точки и без квалифициралите се SA линии
2

5. Споделяне на международна печалба (2%)
За да имате право на споделяне на международна печалба (IPS), трябва да сте квалифициран
звезден диамант (QSD).
IPS фонд = всички продажби на компанията в SV x 2%
Вашето право на IPS
=

Вашите IPS точки за месеца
Общите IPS точки за всички квалифицирани звездни диаманти и нагоре

IPS фонд х

- Пресмятане на Вашите IPS точки:
Ниво на квалифициран SD

IPS точки

Персонал

DGSV x 100%

1. ниво QSD (L1)

+ L1 DGSV x 50%

2. ниво QSD (L2)

+ L2 DGSV x 40%

3. ниво QSD (L3)

+ L3 DGSV x 30%

4. ниво QSD (L4)

+ L4 DGSV x 20%

5. ниво QSD (L5)

+ L5 DGSV x 10%

6. Бонус за лидерство (15%)
За да имате право на този бонус за лидерство, трябва да сте квалифициран звезден
диамант (QSD).
Брой квалифицирани SD
линии
1. ниво QSD DGSV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

-

3%

4.8%

5.8%

6.5%

7.1%

7.6%

8%

8.3%

8.5%

500

1,000

1,500

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2. ниво и по-долу QSD
DGSV (до 1. ниво на
следващото
квалифицирано лице)

8.7%

8.9%

9.1%

9.3%

9.5%

9.6%

9.7%

9.8%

9.9%

10%

Минимум DGSV, нужни
за гарантиране нагоре по
линията

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2. ниво и по-долу QSD
DGSV (до 1. ниво на
следващото
квалифицирано лице)
Минимум DGSV, нужни
за гарантиране нагоре по
линията
Брой квалифицирани SD
линии
1. ниво QSD DGSV

7. Поощрение за пътуващ семинар (2%)
Това поощрение за пътуващ семинар (TSI) ще се използва само от квалифицираното лице за
пътуващия семинар, организиран от компанията. То не може да бъде заменяно за кеш и не може да
бъде прехвърляно.
Квалифицираното лице може да предявява искане до максималния размер на таксата за пътуващ
семинар срещу своето TSI за двама (2), ако има съпруг/съпруга.

Фонд за поощрение за пътуващ семинар = Годишните продажби на компанията в SV х 2%
- Да се раздели както следва:
1) 50% от фонда за поощрение за пътуващ семинар (TSIF) да се разделят между всички SA и поголеми, които отговарят на квотата за годишни TSIP, зададени за конкретната година;
2) 50% от фонда за поощрение на пътуващ семинар (TSIF) да се разделят между всички SD и поголеми, които отговарят на квотата за годишни TSIP, зададени за конкретната година;
а) Поощрение за пътуващ семинар за SA квалифицирано лице (TSISA)
TSISA = 50% x TSIF x

Натрупани ТSIP* за едно SA квалифицирано лице
Всички натрупани TSIP за всички SA квалифицирани лица

* Поощрителните точки за пътуващ семинар (TSIP) ще се пресмятат ежемесечно на базата на
следната формула и ще се натрупват за година:
Ниво на квалифициран SА
Персонал

Месечни поощрителни точки за пътуващ семинар (TSIP)
РGSV x 100%

1. ниво QSА (L1)

+ L1 РGSV x 50%

2. ниво QSА (L2)

+ L2 РGSV x 40%

3. ниво QSА (L3)

+ L3 РGSV x 30%

4. ниво QSА (L4)

+ L4 РGSV x 20%

5. ниво QSА (L5)

+ L5 РGSV x 10%

б) Поощрение за пътуващ семинар за SD квалифицирано лице (TSIsd)
TSISD= 50% x TSIF x

Натрупани ТSIP* за едно SD квалифицирано лице
Всички натрупани TSIP за всички SD квалифицирани лица

* Поощрителните точки за пътуващ семинар (TSIP) ще се пресмятат ежемесечно на базата на
следната формула и ще се натрупват за година:
Ниво на квалифициран SА
Персонал

Месечни поощрителни точки за пътуващ семинар (TSIP)
DGSV x 100%

1. ниво QSD (L1)

+ L1 DGSV x 50%

2. ниво QSD (L2)

+ L2 DGSV x 40%

3. ниво QSD (L3)

+ L3 DGSV x 30%

4. ниво QSD (L4)

+ L4 DGSV x 20%

5. ниво QSD (L5)

+ L5 DGSV x 10%

8. Кеш поощрение за мобилен телефон (150 евро) – еднократно
Когато имате 3 непосредствени SA, които са постигнали 6,000 натрупана GVP, имате право да
получите еднократно кеш поощрение за мобилен телефон, възлизащо на 150 евро.
* Броят се само лично спонсорираните линии надолу.
9. Кеш поощрение за пътуване в чужбина (1,000 евро) – еднократно
Когато имате 5 непосредствени лица по линията надолу, които са получили своето кеш поощрение за
мобилен телефон, имате право да получите еднократно кеш поощрение за пътуване в чужбина,
възлизащо на 1,000 евро.
* Броят се само лично спонсорираните линии надолу.

Обяснение на награждаването съгласно Маркетинговия план на DXN
1. Печалба от продажби (15% - 25%)
Директна печалба за дистрибутори, когато те продават DXN продукти на нечленове на DXN.
Печалбата от продажби е разликата между цената на дистрибутора и продажната цена.
Пример:
Ако продадете една бутилка от DXN продукт на нечлен, Вие ще спечелите печалба от продажби както
следва:
Една бутилка от DXN продукт
Цена на дистрибутора:
25 евро
Продажна цена:
30 евро
Следователно, продажна цена – цена на дистрибутора = печалба от продажба: 30 € – 25 € = 5 €
ВАШАТА печалба от продажбата е 5 евро (20% от цената на дистрибутора)
* Приемете, че 1 PV = 0.3 SV за следващите пресмятания на бонуси и поощрения.

2. Групов бонус (6% - 21%)

Случай 1
Ако през първия месец се получили 100 PV и сте спонсорирали трима нови дистрибутори с по 500
PV всеки:

ВИЕ

Лична PV (PPV)
Натрупана групова PV (AGPV)

=
=

100 PV
1,600 PV

Вашият групов бонус

=
=
=

(30SV Х 12%) + (150SV Х 3%) Х 3
3.60 евро + 13.50 евро
17.10 евро

Следователно:
Вашият групов бонус е 17.10 евро.

Случай 2
Ако ВИЕ сте получили 60 PV и всеки един човек по Вашата линия надолу е постигнал 500 PV:

ВИЕ

Лична PV (PPV)
Натрупана групова PV (AGPV)

=
=

60 PV
1,560 PV

Не сте квалифицирани да получите никакъв бонус, тъй като личната ви PV е под 100 PPV. За
да се квалифицирате за групов бонус, трябва да имате минимум 100 PPV.
3. Звезден групов бонус (25% - 37%)

Случай 1

Ако сте звезден рубин (SR) и сте спонсорирали 3 звездни агента (SA) и 2 дистрибутора:

31%

ВИЕ (SR)

Лична PV (PPV)
Лична групова PV (PGPV)

=
=

300 PV
1,800 PV

Вашият звезден групов бонус

=
=
=

(90SV X 31%) + (300SV X 6%) X 3
+ (300SV X 19%) + (150SV X 22%)
27.90 евро + 54.00 евро + 57.00 евро + 33.00 евро
171.90 евро

SA1, SA2 и SA3

=
=

300SV X 25%
75.00 евро

D1

=
=

300SV X 12%
36.00 евро

D2

=
=

150SV X 9%
13.50 евро

Следователно:
ВАШИЯТ звезден групов бонус е 171.90 евро.
SA1, SA2 и SA3 ще спечелят по 75.00 евро.
Груповият бонус за D1 е 36 евро, а за D2 е 13.50 евро.

Случай 2

Ако ВИЕ сте звезден диамант с 6 SA (1. поколение), 300 PPV и 600 PGPV.
В същото време имате няколко линии надолу със статус звезден рубин (SR) и звезден агент (SA),
които имат поне 300 PPV, с изключение на SA 13 със 100 PPV.
Правото на звезден групов бонус (%) за ВАС и Вашите линии надолу е както следва:

37%

ВИЕ

*Включително 300 PGVP на SA 13

Звезден групов бонус (%)
Статус Брой квалифицирани SA линии

PPV

PGPV

DGPV

SGB право (%)

12,600

37%

Вие

SD

4

300

600

SA1

SA

2

300

800

29%

SA2

SA

1

300

500

27%

SR1

SR

3

300

700

31%

SR2

SR

4

300

700

SR3

SR

4

300

500

33%

SA4

SA

0

300

1,000

25%

SA13

SA

0

100

300

21%

3,400

35%

Случай 3

Ако ВИЕ сте звезден рубин с 5 SA (1. поколение), 300 PPV и 500 PGPV.
В същото време имате няколко линии надолу със статус звезден рубин (SR) и звезден агент (SA).
Някои от SR или SA са неактивни (например SA1, SA2, SA5 и SR).

*Включително 300 PGVP на SA4

ВИЕ

Следователно ВИЕ имате право на 35% от звездния групов бонус, въпреки че имате само три
квалифицирани SA линии. Това е така, защото имате 5 SA (1. поколение) и достигнати 4,500 DGPV.
4. Бонус за развитие (15%)

Случай 1

Имате право на бонус за развитие, ако сте звезден рубин (SR) и имате линии надолу както следва:

ВИЕ (SR)

ВАШИЯТ бонус за развитие

=
=
=

(150SV X 5% X 3) + (300SV x 4%)
22.50 евро + 12.00 евро
34.50 евро

Следователно:
Вашият бонус за развитие е 34.50 евро.

Случай 2
Имате право на бонус за развитие, ако сте звезден рубин (SR) и имате линии надолу както следва:

ВИЕ (SR)

Лична PV (PPV)
Лична групова PV (PGPV)

=
=

200 PV
300 PV

ВИЕ не сте квалифициран да получавате бонус за развитие, тъй като Вашата лична PV е под
300 PV.

5. Споделяне на международна печалба (2%)

ПРИМЕР

Вие сте старши звезден диамант (SSD) и имате линии надолу със статус звезден диамант (SD) и
по-висок.

ВИЕ

* Включително DGPV от неквалифицирани SD
Неквалифицирани SD: SD3, SD4, SD5, SD6, SD7, SD9, SD10, SD16, SD17, SD18, SD19 & SD20
Квалифицирани SD: ВИЕ, SD1, SD2, SD8, SD11, SD12, SD13, SD14 & SD15
Приемаме:
1) 1 PV = 0.3 SV
2) Във фирмата има 68 статуса на звезден диамант и нагоре, при което общите IPS точки са 150,000
3) Общите продажби на фирмата за този месец са 600,000 SV.

IPS точки за ВАС:
DGSV

IPS точки

ВИЕ

1,800 х 100%

= 1,800

1. ниво: SD1 + SD2

4,200 х 50%

= 2,100

2. ниво: SD12 + SD8

4,500 х 40%

= 1,800

3. ниво: SD14 + SD11

4,200 х 30%

= 1,260

4. ниво: SD13

1,500 х 20%

= 300

5. ниво: SD15

1,500 х 10%

= 150

Вашите общи IPS точки:

7,410

Следователно:
Вашето споделяне на международна печалба
Вашите IPS точки за месеца
Общо IPS точки за всички със статус квалифициран звезден диамант и нагоре

=

IPS фонд х

=

(2% х 600,000 SV) х

=

592.80 евро

7,410 т.
150,000 т.

6. Бонус за лидерство (15%)

Случай 1

ВИЕ сте изпълнителен старши звезден диамант (EESD) и сте се квалифицирали за 37% звезден
групов бонус.
Всеки кръг (от А1 до С6) представлява SD и нагоре.
Всички SDs са се квалифицирали за 37% звезден групов бонус.

ВИЕ

ВАШИЯТ бонус за лидерство:
1. ниво квалифициран SD:
A1 + A2 + A3

=

3,300 SV Х 5.0%

= 165.00 евро

2. ниво и надолу квалифициран SD:
В1 + С1 + С2 + С3 + В2 + С4 + В3 + В4
С5 + С6

=
=

12,900 SV Х 4.8%
3,000 SV Х 1.8%

= 619.20 евро
= 54.00 евро

Вашият бонус за лидерство

=

838.20 евро

Случай 2

Вие сте изпълнителен двоен диамант (EDD) и сте се квалифицирали за 37% звезден групов бонус.
Всеки кръг (от А1 до С6) представлява SD и нагоре.
Всички SDs са се квалифицирали за 37% звезден групов бонус, с изключение на А1, А2, А5 и В5.

ВИЕ

ВАШИЯТ бонус за лидерство:
1. ниво квалифициран SD:
В1 + В2 + А3 + А4 + С6

=

8,700 SV

Х

5.0%

=

435.00 евро

2. ниво и надолу квалифициран SD:
С1 + С2 + С3 + В3 + В4
=
С4 + С5
=

5,700 SV
2,100 SV

Х
Х

6.5%
3.5%

=
=

370.50 евро
73.50 евро

Вашият бонус за лидерство

=

879.00 евро

Случай 3

Вие сте изпълнителен двоен диамант (EDD) и сте се квалифицирали за 37% звезден групов бонус.
Всеки кръг (от А1 до С6) представлява SD и нагоре.
Всички SDs са се квалифицирали за 37% звезден групов бонус, с изключение на А1, А2, А5 и В5.

ВИЕ

ВАШИЯТ бонус за лидерство:
1. ниво квалифициран SD:
В1 + В2 + А3 + А4 + С6
Добавете: гаранция от долни линии (В2)
Извадете: гаранция от горни линии (ВИЕ)

7,650 SV
150 SV
(1,100 SV)
6,700 SV х 5.0% = 335.00 евро

2. ниво и надолу квалифициран SD:
С1 + С2 + С3 + В3 + В4
Извадете: гаранция от горни линии (В2)
С4+С5

7,200 SV
(150 SV)
7,050 SC X 6.5% = 458.25 евро
3,000 SV Х 3.5% = 105.00 евро

ВАШИЯТ бонус за лидерство
* ВИЕ трябва да гарантирате горна линия 2,000 DGSV
* В2 трябва да гарантира горна линия 1,500 DGSV

898.25 евро

Случай 4

Вие сте коронен посланик (СА) и имате 20 коронни посланика (САs) от първо поколение с по 2,000
DGSV всеки.
Всички САs имат по 20 квалифицирани SDs с по 2,000 DGSV всеки.

ВИЕ

Следователно:
Вашият бонус за лидерство
1-во ниво квалифицирани SD: 2,000 DGSV х 20 х 5%
2-ро ниво квалифицирани SD: 2,000 DGSV х 400 х 10%

=
=

2,000 евро
80,000 eвро

Общо

=

82,000 евро

7. Еднократно кеш поощрение за мобилен телефон (предоставя се веднъж)

ПРИМЕР
След като сте спонсорирали 3 непосредствени SA, които са постигнали 6,000 натрупана GPV.

ВИЕ (SR)

ВИЕ сте квалифициран да получите еднократно поощрение за мобилен телефон в размер на 150
евро.

8. Еднократно поощрение за пътуване в чужбина (предоставя се веднъж)

ПРИМЕР
След като имате 5 непосредствени последователя по долна линия, които са получили своето
поощрение за мобилен телефон, Вие получавате право на еднократно поощрение за пътуване в
чужбина.

ВИЕ
Всички са
получили
своето
поощрение за
мобилен
телефон.

Следователно:
След като сте изпълнили тези изисквания, ВИЕ имате право да получите еднократно поощрение
за пътуване в чужбина в размер на 1,000 евро.

Как да станете звезден диамант в рамките на 4 месеца
Приемаме, че:
 Личната покупка на всеки дистрибутор е 300 PPV на месец.
 Всеки дистрибутор спонсорира 3 нови дистрибутора всеки месец.
 1 PV = 0.3 SV
1-ви месец

Вашият статус: Дистрибутор – натрупани 1,200 GPV (12%)
Лична PV (PPV)
Лична SV (PSV)
Лична групова PV (PGPV)
Лична групова SV (PGSV)
Натрупана GPV

=
=
=
=
=

300 PV
90SV
1,200PV
360SV
1,200PV

Вашият бонус приход:
Групов бонус
Извадете: бонус за линиите надолу
ВАШИЯТ бонус приход

=
=
=

360SV х 12% = 43.20 евро
(3 X 90SV х 9%) = (24.30 евро)
18.90 евро

2-ри месец

Поздравления! Достигнахте над 4,500 натрупана GPV и сте повишени в статус звезден агент (SA).

Вашият статус: Звезден агент - натрупани 6,000 GPV (25%)
Лични PV (PPV)
Лични SV (PSV)
Лични групови PV (PGPV)
Лични групови SV (PGSV)
Натрупани GPV b/f
Натрупани GPV c/f
Вашият бонус приход:
Групов бонус
Извадете: бонус за долни линии
ВАШИЯТ бонус приход

=
=
=
=
=
=

300PV
90SV
4,800PV
1,440SV
1,200PV
6,000PV

=
=
=

1,440SV х 25% = 360.00 евро
(360SV х 12% х 3) + (90SV х 9% х 3) = (153.90 евро)
206.10 евро

3-ти месец

Поздравления! Вие успешно промотирахте 3 директни звездни агента под вас и сте повишени
в статус звезден рубин (SR).
Лични PV (PPV)
Лични SV (PSV)
Лични групови PV (PGPV)
Лични групови SV (PGSV)
Диамантни групови PV (DGPV)
Диамантни групови SV (DGSV)

=
=
=
=
=
=

300 PV
90 SV
4,800 PV
1,440 SV
19,200 PV
5,760 SV

Вашият бонус приход:
(A) Звезден групов бонус
Извадете: бонус за долни линии

=
=

5,760SV х 31% = 1,785.60 евро
(1,440SV х 25% х 3)
+ (360SV х 12% х 3)
+ ( 90SV х 9% х 3) = (1,233.90 евро) 551.70 евро

(B) Бонус за развитие

=

1,440SV х 5% х 3 =

216.00 евро

(C) Кеш поощрение за мобилен телефон

=

ВАШИЯТ бонус приход

=

150.00 евро
____________

917.00 евро

4-ти месец

Поздравления! Вие успешно промотирахте 6 SA (1-во поколение) и също сте достигнали квотата от
5,000 DGPV. Следователно, сега сте звезден диамант.

Лични PV/SV (PPV/PSV)
Лични групови PV/SV (PGPV/PGSV)
Диамантни групови PV/SV (DGPV/DGSV)

=
=
=

300PV/90SV
4,800PV/1,440SV
76,800PV/23,040SV

Вашият бонус проход
(A)

Звезден групов бонус
Извадете: Бонус за долни линии

Остават
(Б)

=
=

23,040SV х 37%
( 5,760SV х 31% х 3)
+ ( 1,440SV х 25% х 3)
+ ( 360SV х 12% х 3)
+ ( 90SV х 9% х 3)

=

8,524.80 евро

=

(6,590.70 евро)
1,934.10 евро

=

Бонус за развитие
1. ниво = 1,440 х 6 х 5%
2. ниво = 1,440 х 9 х 4%

=
=

432.00 евро
518.40 евро

Общо:
(В)

950.40 евро
Споделяне на международна печалба
Приемаме:
1) IPS фонд
2) Общо IPS точки за всички квалифицирани участници
3) ВАШИТЕ IPS точки за месеца = 23,040 SV х 100%

=
=
=

50,000 евро
5,760,000 точки
23,040 точки

=

200.00 евро

=

3,084.50 евро

Вашето споделяне на международна печалба
= 50,000 евро х

23,040 т.
5,760,000 т.

Вашият бонус приход

