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1. Spôsob vstupu do firmy 
Noví distribútori si môžu vybrať každú zo štyroch pozícií/statusov :
Strieborná Nákup výrobku za 50 bh
Zlatá Nákup výrobku za 250 bh
Platinová Nákup výrobku za 600 bh
Diamantová Nákup výrobku za 1 500 bh

Navýšenie pozície:
Nový distribútor si môže navýšiť svoju pozíciu jeden krát o jednu pozíciu navyšovacím nákupom do 
doby 28 dní po registrácií  v EC systéme. Zmena statusu nastane až po aktivácií  navyšovacieho 
nákupu.

2. Druhy odmeny
i. Odmena za registráciu nového člena
Základom  odmeny  za  zaregistrovanie  nových  distribútorov  do  firmy  je  cena 
prvého/registračného nákupu ako aj navyšovacieho nákupu a predstavuje  20% BH nakúpu 
nového distribútora. 

ii. Odmena z obratu zo štruktúry
1. Individuálna odmena za obrat zo štruktúry je podmienená  bodovou hodnotou 
(BH)  prvých  nákupov,  navyšovacích  a kvalifikačných  nákupov  distribútorov  Vašej 
štruktúry.
2. Koncom každého pracovného týždňa je vypočítavaný celkový počet bodov (BH) 
získaných  každou  nohou  Vašej  štruktúry.  Dostávate  ekvivalent  10%  bodovej 
hodnoty z týždňového obratu Vašich menších nôh (maximum 4 nohy).
Metóda výpočtu je nasledovná :

Odmena z obratu zo štruktúry = druhá noha (BH)*10% + tretia noha (BH)*10% + 
                                                           štvrtá noha (BH)*10% + piata noha (BH)*10%
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Každý distribútor môže získať týždňovú maximálnu odmenu, ktorá je obmedzená pozíciou vstupu 
do firmy :

Strieborný distribútor            -             500 BH z každej vetvy
Zlatý distribútor                      -          1,500 BH z každej vetvy
Platinový distribútor              -          6,250 BH z každej vetvy
Diamantový distribútor         -        10,000 BH z každej vetvy

Pozícia
distribútora

Maximálna týždňová
odmena

Maximálna mesačná
Odmena

Strieborná 500 BH x 4 vetvy =
2,000 BH

2,000 BH x 4 týždne =
8,000 BH

Zlatá 1,500 BH x 4 vetvy =
6,000 BH

6,000 BH x 4 týždne =
24,000 BH

Platinová 6,250 BH x 4 vetvy =
25,000 BH

25,000 BH x 4 týždne =
100,000 BH

Diamantová 10,000 BH x 4 vetvy ´=
40,000 BH

40,000 BH x 4 týždne =
160,000 BH

Rozdiel  medzi  hodnotou najväčšej  nohy a sumou menších nôh bude prenesený na nasledujúci 
pracovný týždeň. Maximálna hodnota, ktorá môže byť prenesená týždenne je :

Strieborný distribútor – 5,000 BH
Zlatý distribútor – 15,000 BH
Platinový distribútor – 62,500 BH
Diamantový distribútor – 100,000 BH
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iii. Odmena za sponzorovanie
1)  Získavate  10% odmeny za obrat  zo štruktúry distribútorov vo Vašej  štruktúre 
sponzora – v hĺbke troch línii. Napríklad :
1. línia : celková odmena za obrat zo štruktúry x 10%
2. línia : celková odmena za obrat zo štruktúry x 10%
3. línia : celková odmena za obrat zo štruktúry x 10%

2. Podmienky :
•  zasponzorovaný 1 distribútor (nezávisle od pozície) – aby ste mali 
nárok na odmenu za sponzoring z 1. línie
•  zasponzorovaných 3 distribútorov (nezávisle od pozície) – aby ste 
mali nárok na odmenu za sponzoring z 1. a 2. pozície
•  zasponzorovaných 5 distribútorov (nezávisle od pozície) - aby ste 
mali nárok na odmenu za sponzoring z 1., 2. a 3. línie

Odmena za sponzorovanie :
= celková odmena z obratu zo štruktúry Vašej 1. línie x 10%
+ celková odmena z obratu zo štruktúry Vašej 2. línie x 10%
+ celková odmena z obratu zo štruktúry Vašej 3. línie x 10%

Osobne

zasponzorovaných

1 – 2

distribútorov

3 – 4

distribútorov

5 a viac

distribútorov

Odmena z obratu zo 
štruktúry

1. línie

10%

Odmena z obratu zo 
štruktúry

2. línie

10%

Odmena z obratu zo 
štruktúry

3. línie

10%

Poznámka:  Priamo nasponzorovaný nový člen musí byť aktivovaný. Nepotvrdení alebo vyradení  
členovia sa nezarátavajú.

3) Bonus bude vygenerovaný iba tým členom, ktorí splnili požiadavku kvalifikačného 
nákupu.  Členovia, ktorí nesplnili túto požiadavku nebudú braní v úvahu. 

iv. Globálny dividend (mesačný)
1. Definícia: 1% z každomesačného celkového celosvetového predaja (mimo Číny) sa 
bude hromadiť vo fonde, ktorý sa použije na výpočet GD. Kvalifikovaní budú 
odmenení zodpovedajúcim podielom GD podľa toho, aký je jeho/jej percentuálny 
podiel BHPS (bodová hodnota z priameho sponzorovania) na celkovej sume BHPS 
všetkých kvalifikovaných.

2. BHPS = BH z priameho sponzoringu: ráta sa každý druh nákupu – registračný, 
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kvalifikačný, navyšovací vykonaný členmi z 1. línie sponzorskej štruktúry.

3. kvalifikačné kritériá pre GD: Tri podmienky musia byť splnené, aby vznikol nárok 
na GD:
A. Člen musí mať status Platina alebo Diamant.
B. Vykonaný kvalifikačný nákup v danom mesiaci.
C. Celková hodnota BHPS v mesiaci musí byť minimálne 1200 BH.
4) Vzorec pre výpočet GD:

Celkové BHPS daného člena
    X Celosvetový predaj (okrem Činy)   X 1%Celkové BHPS všetkých 

kvalifikovaných členov

3. Podmienky získavania odmien/bonusov
A. K získaniu odmeny (z obratu zo štruktúry a za sponzoring) distribútor musí kvalifikačný 
nákup v hodnote najmenej 50 bodov do 25. dňa v mesiaci (Pekingského času). Ak sa nákup 
vykoná po 25. dni, bude považovaný za kvalifikačný nákup nasledujúceho mesiaca.

B. Noví distribútori sú oslobodení od povinnosti zakúpiť výrobky v prvom a druhom mesiaci 
od dátumu aktivácie (1 mesiac sa ráta na štyri pracovné týždne podľa Bonusového cyklu).

C. Pri výpočte obmeny z obratu zo štruktúry budú body, ktoré prevýšia hodnotu 50 BH 
kvalifikačného nákupu distribútora automaticky umiestnené v jeho najslabšej nohe.

D.  Body  podľahnú  premlčaniu  vtedy,  ak  distribútor  nesplní  každomesačné  podmienky 
povinných nákupov počas 6 (šiestich) po sebe nasledujúcich pracovných mesiacov. Zmluva 
bude zrušená a člen vyradený zo systému iba vtedy, ak distribútor neurobí žiaden nákup 
nasledujúcich  12  pracovných  mesiacov.  Distribútorom,  ktorým  bola  zmluva  zrušená,  sa 
môžu znovu uchádzať o jej uzatvorenie po uplynutí 12 (dvanástich) pracovných mesiacoch 
od dátumu zrušenia zmluvy. Povinné nákupy za minimálne 50 bodov sú požadované, aby 
bola splnená podmienka získania odmeny.

E. Kvalifikačný nákup je potrebné vykonať za účelom vzniku nároku na odmenu z obratu zo 
štruktúry, odmeny za sponzoring,  globálny dividend a odmenu vyplývajúcu z titulu lídra. 
(Iba odmena za sponzorovanie nového člena bude vyplatená, pokiaľ nebude vykonaný 
kvalifikačný nákup).

F. Pri výpočte rôznych fondov z titulu lídra systém automaticky určí, ktoré kvalifikačné 
nákupy a koľko BH sa zaradí do výpočtu toho konkrétneho týždňa na základe dátumov 
aktivácie jednotlivých objednávok. Celá hodnota kvalifikačných BH bude automaticky 
zaradená pod horizontálne stlačenú/zkompresovanú nohu. 
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4. Titul Lídra     (Lídrom sa môžu stať iba osoby so statusom diamantového distribútora!)  

Poznámky :
1. A,B,C,D,E sú vetvy tvojej štruktúry. Každý pracovný týždeň, počítačový systém priradí vetvy 

v závislosti  od ich BH od najväčšej po najmenšiu, aby sa zistilo,  či  niektorá z  nich spĺňa 
vyššie uvedené požiadavky ( nové získané BH)

2. Horizontálna Kompresia: Všetky kvalifikačné nohy budú označené ako rozhodujúce nohy, 
pričom najväčšia nohy určí rozsah titulov, ktoré by člen mohol dosiahnuť. Náš systém bude 
horizontálne zlučovať zostávajúce nohy do jednej nohy pre tabuláciu a udelenie titulu.

3. Pri  dosiahnutí  niektorého z  vyššie  uvedených titulov,  bude mať  člen nárok  na podiel  z 
finančných prostriedkov daných fondov. Výpočet podielu je nasledujúci: 

Celkový celosvetový obrat (okrem Činy)      X    % z daného fondu

Populácie kvalifikovaného   X  Jednotlivé podiely

4. Tituly oprávnené na fond na cestovanie: Strieborný Diamant, Zlatý Diamant, Červený 
Diamant, Jantárový Diamant, Modrý Diamant, Koruna, Strieborná Koruna, Zlatá Koruna, 
Diamantová Koruna. 
Tituly oprávnené na fond na automobil: Modrý Diamant, Koruna, Strieborná Koruna, Zlatá 
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Koruna, Diamantová Koruna. Tituly oprávnené na fond na dom: Zlatá Koruna, Diamantová 
Koruna.

5. Zlatá Koruna: tento titul je možné dosiahnuť dvoma spôsobmi: 1. spôsob je mať 4 nohy, z 
ktorých každá dosiahne obrat 100 000 BH. 2. spôsob je mať 3 nohy, z ktorých každá 
dosiahne obrat 200 000 BH. 

6. Diamantová Koruna: tento titul je možné dosiahnuť troma spôsobmi: 1. spôsob je mať 5 
nôh, z ktorých každá dosiahne obrat 100 000 BH. 2. spôsob je mať 4 nohy, z ktorých každá 
dosiahne obrat 200 000 BH.  3. spôsob je mať 3 nohy, z ktorých každá dosiahne obrat 300 
000 BH. 

7. Systém vypočíta fond podľa toho, aký titul je dosiahnutý v danom týždni, a titul bude 
udelený výhradne pre daný týždeň. Fond je akumulačný, ale titul sa môže zmeniť z týždňa 
na týždeň. 

8. Vyššie uvedené tituly sa nevymieňajú.
9. Fondy sa nedajú vymeniť za hotovosť.

5. Spôsob výpočtu odmien
1) Odmena sa vypočíta a vypláca na základe týždňových období.  Obdobie od soboty 00:00 do 
nasledovného piatku 24:00  (Pekingského času) sa považuje za jedno pracovné obdobie – pracovný 
týždeň. Štyri pracovné týždne tvoria jeden pracovný mesiac. Reálne dátumy nákupov predstavujú 
dátumy potvrdenia/aktivácie.
2) Pracovné obdobia:
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1 týždeň

Vypočítané  v 5. 

týždni

2 týždeň

Vypočítané  v 6. 

týždni

3 týždeň

Vypočítané  v 7. 

týždni

4 týždeň

Vypočítané  v 8. 

týždni
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