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 נס 'לג הבאים   ברוכים
 

 

,  ממש כמוך .  נס משלך ' שבחרת לשתף איתנו פעולה ושאתה רוצה לבנות עסק גאנו שמחים  

שלנו  לקהילה  הצטרפו  עצמאיים  מפיצים  עם  ,  אלפי  שלנו  המדהימים  המוצרים  את  שיתפו 

שלנו  הכלכליים  הרווחים  מהטבות  ונהנו  להם  המוכרים  מ באמצעות  .  אנשים    תוכניות אחת 

 . עולםנס משנה חיים ברחבי ה'ג,  הרווחים התחרותיות ביותר בתעשייה

 

 אתה שולט בגורל שלך 
,  מכירות ללקוחות:  של הזדמנויות הכנסה שלושה ערוצים  תוכנית הרווחים הכלכליים מציעה לך  

 .  עמלות מבניית צוותים ותגמולים עבור המנהיגות שלך

  

 

   

 

  

 

 

 

אתה מחליט  .  נס באיזו רמה שתרצה'אתה יכול להשתתף בתוכנית הרווחים הכלכליים של ג

ליצור הכנסה חלקית דרך מכירות   רוצה  לבנות עסק    קמעונאיותאם אתה  רוצה  או שאתה 

 באמצעות ארגון של מפיצים בכל העולם. 

 

 תבנית הרווחים היחודית שלנו 
יום  בכל  כמוך  באנשים  המשקיעה  חברה  חברה ' ג .  אנו  רק  איננה  משפחה ,  נס  ובגלל  .  היא 

 . אנו רוצים לעזור לך בכל צעד וצעד ,  הינה תמיד במקום הראשוןשהמשפחה 

 

 
 

 

 ריי רנדי  

 מייסד ומנהל כללי 

 וונדי לואיס

 מייסדת ומנהלת תפעול ראשית 

 לואיס . סקוט א 

 קצין חזון ראשי 

מההכנסה הגלובלית. כל העמלות, בונוסים ותשלומים    45%התשלום המקסימלי על פי תוכנית התגמולים הגלובלית של ג'נס יעמוד על  

 אחרים יעודכנו מעת לעת בכדי לעמוד בכלל הזה. 

  . נס הינם באותיות דפוס ' כל המונחים המפורשים כאן או במדינויות ונהלי ג ,  לנוחותך .  14 אנא ראה את רשימת המונחים שלנו בעמוד *

 מכירות ללקוח 
 ממכירה קמעונאי  רווח

 ללקוחות 

 הלקוחות תוכנית
 המועדפים

  מכירות על בונוס
 קמעונאיות 

 בניית צוות 

עמלה על ניהול צוות  
 והפעלתו 

תמריצי שמירה על 
מפיצים בארגון  

 לאורך זמן 

 מנהיגות 

בונוסים שונים על 
לדרגות הגעה 

 מנהיגות בכירות
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מכור את  
המוצרים  

   האיכותיים 
 נס ' ג  של 

 שלך   ללקוחות 

נס ללקוחות צריכה להיות ליבת העסק שלך כמפיץ והבסיס לבניית  ' מכירות בפועל של מוצרי ג

 . אירגון המכירות העתידי שלך וההכנסה שלך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ישנה אפשרות שכמה מן המוצרים לא יהיו זמנים בשוק שלך: הערה

 
 :במכירות ללקוחותהצעד הראשון שלך  

 לעמית הפוך 

וכמו כן להרוויח עמלות מן המכירות    סיטונאיים נס במחירי  ' אתה יכול לרכוש את מוצרי ג ,  כעמית

ללקוחות שלך ג'נס חות  ועמלות ממכירות ללק  *, שלך  ובונוס    תוכנית הלקוחות המועדפים של 

קימעונאותמ  אחרים .  מכירות  מפיצים  לגייס  גם  יכול  מן ,  אתה  עמלות  להרוויח  יכול  אינך  אך 

עליך להירשם ולרכוש  ,  עמיתל על מנת להפוך  .    מגיע לדרגת בכירהמכירות שלהם עד שאינך  

 . הצטרפותערכת 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  . 14 בעמוד אנא ראה את רשימת המונחים שלנו  *

 מכירות ללקוח 

 ללקוחות   ממכירה   קמעונאי   רווח

 המועדפים   הלקוחות   תוכנית 

 קמעונאיות  בונוס על מכירות 
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  הדרך
 הראשונה 

  

 

  : להרוויח 

 יים קימעונא   ם רווחי 
  

 

 

 מלאארנק  =  מכירת מוצר  :  יים קימעונא  ם רווחי 

הינה לרכוש מוצרים במחירי סיטונאות ולמכור אותם    לאחר ההצטרפות הדרך המהירה ביותר להרוויח  

את הסיפור שלך במשחק  שתף  מ באם אתה  .  אתה שומר לעצמך את ההפרש .  קימעונאות מחירי  ב 

אתה יכול להרוויח בין  ,  נס הפרטי שלך ' כדורגל או על ידי הכוונה של חברים ובני משפחה לאתר ג 

מכירות הקימעונאות הינם המקור לפנות אליו להכנסה בעת שאתה בונה  !  על כל מכירה %  40- %15 

 . ממכירות שאתה מבצע באופן מקוון משולמים אחת לשבוע   יים קימעונא   ם רווחי .  נאמנות לקוח 

 

 . יותר  מלאארנק  = לקוחות חוזרים  :  נס' ג  תוכנית הלקוחות המועדפים של

נהדרת עבור לקוחות    , נס ' ג   הלקוחות המועדפים של תוכנית  ,  שלך  הלקוחות הקמעונאיםעבור  

הם צריכים להסכים למשלוח אוטומטי חודשי  .  שאתה רוצה שיקבלו הנחה על המוצרים שלהם

באתר המשוכפל  הבא אותם לבקר  "(.  משלוח אוטומטי "נודע בעבר כ) נס משלוח חכם  'דרך ג

  לתוכנית. כלקוחות מועדפים של ג'נסלבחור את המוצרים שלהם ולאחר מהם להירשם  ,  שלך 

עד   יהנו מהנחה של    י הקימעונאעל מחיר    25%הם 

 .*  עבור כל מוצר אותו הם מזמינים
 

ג לקוחות  לך  יש  כאשר  לך  שיש  נס  ' ההטבות 

מועדפים הינן שאתה בונה צוות של לקוחות הקונה  

חודש אחר חודש תוך כדי שאתה מקבל רווח  ממך  

רכישה כל  עבור  שבועי  אותה  .  קימעונאי  העמלה 

לקוח מועדף  אתה מרוויח הינה ההפרש בין מחיר  

לכל מוצר  ,  כמו כן.  י הסיטונאמחיר  לבין הנס  'גשל  

שחלה עליו עמלה  אותו אתה מוכר כמפיץ יש נפח  

ה (  CV)   מלאה נפח    CV-וכל  לחישובי  מצטברים 

 (. GV)ונפח קבוצתי  (  PGV)שי  קבוצתי אי 

  .לא כולל הזמנות תפזורת וחבילות*
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 הדרך 
 השנייה 

 

 

 

 

 : להרוויח 

 בונוס עבור מכירות קימעונאות 
 

 

 

 . כל אחד אוהב בונוסים

יכול להציע חבילות מוצרים במבצע אשר כוללות כמויות שונות של המוצרים הנמכרים    אתה

אתה מוכר  ה  אותות על חבילת המוצרים הראשונה  י קימעונא בונוס מכירות    קבל .  ביותר שלך 

ועבור כל מפיץ אותו מגייס באופן   רושם כלקוח קימעונאי או מועדף  לכל לקוח אותו אתה 

 . אישי 

 

הבונוס שלך    גובה$.  250- ל $  25על חבילות סטנדרט נע בין  (  RSB)   ייםקימעונא   םבונוס רווחי 

החדשים שלך להבין את מרכיבי המוצר של כל חבילה  עזור ללקוחות  .*  תלוי בחבילת המוצר 

 . על מנת לבחור את זה המתאים להם

 

 

 

 

 

 .בשוקשלך זמינים  יהיו לא המוצרים מן שכמה אפשרות ישנה. 1 תרשים

 חבילה - צור

הלקוחות  חבילה הינה אלטרנטיבה נהדרת לחבילות המוצרים הסטנדרטיות עבור  - אופציית צור 

שלהם הראשונית  ההזמנה  את  אישית  להתאים  שרוצים  בונוס  .  שלך    ם רווחי האחוזי 

 (: לפני מיסים ומשלוח) עבור אופציה זו מבוססים על המחיר הכולל של החבילה    ייםהקימעונא

 

• 100 – 199 CV = 10%  

• 200 – 299 CV = 12% 

• 300 CV+ = 15% 

   

 .**15$אתה תרוויח  ,  ללקוח שלך   CV  150אם אתה מוכר מוצר עם  ,  לדוגמה

 $. 30מייצרת בונוס של    CV  200עם  $  250מכירה של  

 

 . שלהן ועבור בונוסי מכירות הקימעונאות CV-שלך עבור חבילות זמינות וה Joffice-ראה את רשימת המחירים ב*

 . ההמרה למטבע המקומי מתרחשת בשער החליפין ביום בו אתה משוך את ההכנסות שלך מן הכרטיס שלך. והבונוסיםב נעשה שימוש בדולרים בעת חישוב כל העמלות "ארה**
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בנה צוות 

שיעזור לך  
  את למכור  
 נס'מוצרי ג

הבסיס   הינם  עמלות  ורווח  מוצרים  מכירת 

אתה יכול להרוויח אפילו יותר על  .  לעסק שלך 

אשר   לך  הדומים  אנשים  של  רשת  בניית  ידי 

ולהזדמנויות למוצרים  איתך  ככל  .  שותפים 

ההזדמנויות שלך יגדלו ותוכל  ,  שתספק הדרכה

  פעילות אירגונית בונוסי  ,  להרוויח עמלות צוות

אתה  ,  בנוסף.  מפיץ  שמירתותמריצי   אם 

לדרגת   אתה  ,  Diamondאו    Emeraldמתקדם 

;  נס' בתגמולי סגנון החיים של ג יכול להשתתף

זכאי להנות ממאגר  ואולי תהיה    דרגתלהתקדם  

 הבונוסים של מפיצי. 

 

 

 

 הראשון שלך בבניית צוות הצעד  

 

 למפיץ  עמית מ התקדם 

  CV  100  לצבור   עליך ,  למפיץ  עמיתמ   בדרגה  להתקדם  מנת  על

.  שלך   הראשונה  השנה  במהלך אחד  *  חכם  משלוח  חודש  בתוך 

 . שלך   ולמפיצים  ללקוחות  מכירות  על   ניקוד  תצבור   אתה,  כמפיץ

 
 
 
 

 לבכיר התקדם ממפיץ 

עליך   הכלכליים  הרווחים  תוכנית  הטבות  מכל  להנות  מנת  על 

של   לדרגה  ידי    ותהבכיר דרגת  .  בכיר להתקדם  על  (  א )מושגת 

לפעיל  מפיץ  )   מוסמך להפיכה  (  ב ) - ו *  הפיכה  לפחות  לך  שיהיה 

אחד אותו גייסת באופן אישי בצוות הימני שלך ולפחות אחד בצוות  

 . זכאי לעמלות נוספותאתה תתחיל להיות  ,  בכיר כ (.  השמאלי שלך 

 

 

 

 

  .14 ראה את רשימת המונחים שלנו בעמוד*

 . שלך בשוק  זמינים  יהיו לא המוצרים מן שכמה אפשרות ישנה. 2 תרשים

 בניית צוות 
 

עמלה על ניהול צוות 
 והפעלתו 

תמריצי שמירה על מפיצים 
 בארגון לאורך זמן 
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 הדרך
 השלישית 

 

 

 

 

 

 : להרוויח 

 עמלות צוות 
 

 

 

 הרווח עמלות ממכירות הצוות שלך 

מפיצים  עץ ,  בעת שתבנה רשת של  על  יופיעו  הם 

או השמאלי  הימני  בצוות  כל ב .  צוות ההפצה שלך 

מכירות אלו ,  בצוות שלך מוכר מוצר פעם בה חבר  

שה .  עבורך (  GV) קבוצתי    ניקוד מייצרות    GV- זכור 

ה  את   , שלך   PV- כולל 

המונחים ) עודף    ניקןד ו   GPV- ה  רשימת  את  (. ראה 

 .על מנת לחשב עמלות צוות  GV- נעשה שימוש ב 

 

ניקוד   צוברים  אתם  גדל,  שלכם  שהארגון  בזמן 

מבצע.   שלכם  שהארגון  המכירות  על  ארגוני 

נקודות    600יים צובר  כשהארגון שלכם באחת הרגל 

צובר   השניה  ברגל  שלכם  והארגון    300ארגוניות 

נקודות    300נקודות ארגוניות וכמו כן אתם צברתם  

הנוכחית,   אישיות בתוך תקופת העמלות  ארגוניות 

 בעמלה שנקראית סייקל.   35$אתם תרוויחו  

 

בכל פעם    35$עמלות ארגוניות נצברות ומשולמות על בסיס שבועי. אתם תרוויחו סייקל של  

נקודות ארגוניות אישיות.    300ברו  נקודות ארגוניות ואתם תצ   600/300שהארגון שלכם יצבור  

הניקוד הארגוני האישי. הניקוד הארגוני   ייצבר  בו  ישולמו בזמן אמת באותו הזמן  הסייקלים 

נקודות של נעשה    299האישי מתאפס מדי שבוע, עם זאת, ניקוד ארגוני אישי עד לגובה של  

עליו ייתנן תשלום  בו שימוש, יועבר לשבוע שלאחר מכן. מספר הסייקלים השבועי המקסימלי  

 . 750הוא  

 

עליכם להיות מוסמכים ובדרגה משולמת של לפחות אקזקוטיב בכדי להיות זכאים לעמלות  

  ארגוניות. 
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הדרך 
 הרביעית 

 

 

 

 : להרוויח 

 ארגוני בונוס  
 

 

 משתלם לך להגדיל את הצוות שלך 

תדריך את  ,  ככל שתבנה .  ס מאמינה שעליך להיות מתוגמל עבור בניית צוות המכירות שלך' גנ  

אתה יכול גם ללמד אותם  .  הדרך בה יש למכור מוצרים ולבנות אירגוןאלו שגייסת באופן אישי על  

קווי  ) ככל שתצליח יותר בהכשרת הקבוצה שגייסת באופן אישי  .  איך לשכפל את מה שאתה עושה 

 . ואתה תרוויח יותר, הם יצליחו יותרכך , נס ' בנוגע לדרך בה יש למכור את מוצרי ג ( נתינת החסות

בדרגה  שתתקדם  ,  ככל 

עם  נס  ' ג  אותך  תתגמל 

עבור   התאמה  בונוסי 

קווי   והגדלת  הכשרת 

שלך  החסות  .  נתינת 

הארגוני  אחוז    הבונוס  הינו 

מסוים מעמלות צוות אשר  

של קווי    7- 1שולמו בדרגות  

שלך  החסות  על  ,*  נתינת 

אתה   בה  הדרגה  בסיס 

 . מתוגמל 

בונוסי   להרוויח  תוכל  בה  הראשונה  אירגוניתהדרגה  זו.  Jadeהינה    פעילות  יכול  ,  בדרגה  אתה 

על עמלות צוות ממכירות מפיצים הנמצאים בדרגה הראשונה של קווי נתינת החסות %  20להרוויח  

,  סטייסי ואדם לדרגה הראשונה שלך,  אם אתה מגייס את נטלי,  לדוגמה (.  עץ הגיוס שלך) שלך  

בדרגה הבאה של  .  מעמלות הצוות שלהם %  20של    פעילות אירגוניתאתה יכות להרוויח בונוס  

Pearl  ,  על עמלות צוות %  20אתה יכול הרוויח

ממכירות מפיצים הנמצאים בדרגה הראשונה 

(  עץ הגיוס שלך) של קווי נתינת החסות שלך  

השנייה %  15- ו הדרגה  ככל ,  בנוסף.  מן 

בדרגה  להר,  שתתקדם  יכול  בונוסי  אתה  וויח 

עד לדרגה השביעית של קווי   פעילות אירגונית

 (. עץ הגיוס שלך) נתינת החסות שלך

בונוסי   את  להרוויח  מנת  הפעילות על 

המופיעות    האירגונית  בדרגות  השבועיים 

ומתוגמל ,  בטבלה  פעיל  להיות  צריך  אתה 

 . בדרגה המסוימת

  .14 ראה את רשימת המונחים שלנו בעמוד *
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הדרך 
 החמישית 

 

 

 

 

 : להרוויח 

 מפיץ   שמירת תמריץ  
 

 

 

   יותר תגמולים=יותר מפיצים 

אותם גייסת באופן אישי אשר נמצאים במשלוח   *כאשר אתה מוכר מוצרים לחמישה מפיצים 

 %. 25- ל %  20- הדרגה הראשונה שלך של בונוסי התאמה עולה מ , החכם בחודש קלנדרי מסוים 

 

 

אותם גייסת באופן אישי אשר נמצאים במשלוח חכם   *כאשר אתה מוכר מוצרים לעשרה מפיצים 

 %. 30- הדרגה הראשונה שלך גדל לעבור  הפעילות האירגוניתבונוס , בחודש קלנדרי אחד

 

 .  או גבוה יותר  Jadeהמפיץ ישולם בעת שתהיה פעיל ומתוגמל בדרגת  שמירתתמריץ  

 

 

 לא מפיץ  אותו ,זאת  עם  יחד .החכמה החודשית  להזמנה קשר ללא החודש באותו  5/10 מ כאחד ייספר חדש מצורף*

 בעצמו  חדש מפיץ  צירף החודש ובאותו במידה בספירה בחשבון יילקח
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  היה מתוגמל 
  המנהיגות   עבור 
 שלך 

הם מתוגמלים  .  המובילים שלה המראים מנהיגות  מפיציםה נס מתגמלת ביד רחבה את  ' ג

 . בעזרת חופשות במקומות אקזוטיים ועמלות ממכירות גלובליות
 

 חופשות ג'נס 
  חופשות ג'נס .  לתגמל אותך ולהכיר בהצלחה שלך בעוד את בונה את העסק שלך נס רוצה  ' ג
 . המגיע לך בעקבות המאמץ אותו אתה משקיע   יוקרתי לך להנות מסגנון חיים    ו אפשר י 

 

 

EMERALD EXPERIENCE 
אתה ובת הזוג שלך  !  הפך לטוב יותר הטוב  

מוזמנים להצטרף אלינו לחמישה ימים של  
באתר   וכיף  .  בהוואי   Grand Waileaשמש 

אכול ושתה עם מנהיגים אחרים ועם מייסדי  
באירוע   ומנהיגים  ממומחים  ולמד  החברה 

שלנו  הבלעדי  המנהיגות  מנת  .  פיתוח  על 
בנסיון   צריך  ,*  Emeraldלהשתתף  אתה 

מתוגמל  לפחות  Emerald  כבכיר   להיות 
ולהיות  **  לשלושה חודשים במהלך השנה

לדרגת   שהגעת  לאחר  חודש  בכל  פעיל 
 . Emeraldמנהל  

 
DIAMOND DISCOVERY 

אתה  !  סגנון חיי היהלום הינו שלך   - זהו זה  
הרווחת זאת ואנו רוצים לתגמל אותך לא רק  

אחת  שנה,  פעם  אחר  שנה    כבכיר !  אלא 
Diamond  ,  אתה ובת הזוג שלך מצטרפים 

 

אנו  .  השנתית שלנו Diamondאלינו לתגלית  
כוכבים   החמישה  מאתרי  לכמה  נצא 
התפרקאות   ונחווה  בעולם  הבלעדיים 

ביחד החלומי  .  מרהיבות  החיים  סגנון  זהו 
  כבכיר החיים    -האולטימטיבי  

Diamondנס ' בג . 

בפעם  Diamondעל מנת להשתתף בתגלית  
צריך  ,  הראשונה פעיל  (  א )אתה  להישאר 

בכל חודש מן החודש הראשון בו תוגמלת  
  כבכיר להיות מתוגמל  (  ב ) - ו Diamond  כבכיר 

Diamondחודשים    לפחות לשלושה 
 **. קלנדריים במהלך השנה

להישאר  (  א) אתה צריך  , **  בשנים עוקבות
בו   הראשון  החודש  מן  חודש  בכל  פעיל 

להיות  (  ב) -ו Diamond  כבכיר תוגמלת  
יותר    או Diamond  כבכיר מתוגמל   גבוה 

 **. לפחות לשישה חודשים במהלך השנה

 

 

 

*אתם חייבים להשתתף בחופשת האמרלד בשנה שבה זכיתם בחופשה. 

עבור תגלית   באפריל 1-וב  Emeraldבנובמבר עבור נסיון ה 1-שנה הכשרה מתחילה ב, במילים אחרות . שנה מתחילה מן החודש הראשון של תקופת ההכשרה לטיול**

Diamond .  אם  . מוסמךאתה תיודע בכתב אם הינך  . ימים לפני תאריך היציאה לטיול 60עליך להשלים את ההכשרות לפחות  , לכל אחד מן הטיולים  מוסמך על מנת להיות

לא ניתן להעביר אותם וניתן יהיה לשלם עליהם מס  , לא יהיו החזרים על הטיולים. נס תבקש ממך להחזיר על העלויות שנעשו עבורך 'ג, לא תשתתף לאחר שהבעת את הסכמתך

  .בניית צוותים ואחוי מנהיגים, טיולים אלו מתוכננים לקדם חוויות למידה. לא יורשו תחליפים בספיים. דבר זה נדרש על ידי החוקים והתקנות הרלוונטייםהכנסה אם 

 מנהיגות 

בונוסים שונים על הגעה 

 לדרגות מנהיגות שונות 
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הדרך 
 השישית 

 

 

 

 : להרוויח 

 בונוס    מאגר 
 

 

 ההטבות של מנהיגות גלובלית 

 והסמכה  החברה  של הגלובליות מהמכירות מניות על בעלות ידי על נוסף בונוס להרוויח  תוכלו

 כוללים  והרובי  האמרלדים  ,הדיאמונדים  של הבונוסים  מצבורי .שלנו  הבונוסים  ממצבורי  לאחד

 :נדיבה  הווליום  חלוקת .רבעון  מידי מוצרים  ממכירות החברה  של הרלוונטי הגלובלי  מהווליום   3%

 מצבור בכל הנצבר הכסף .לדיאמונד אחוזים  ושני  לאמרלד  אחוז שלייש  שני  ,לרובי  אחוז  שליש 

 מחושב בונוס  כל .הרבעון במהלך אחד כל שמחזיק  המניות  כמות פי על וזאת מוסמכים  בין מחולק

 .רבעון  באותו המניות כמות פי על ומשולם  רבעונית

 

במכירות  לגבי מצבורי הרובי והאמרלד, ההסמכה נעשית על ידי קבלת מניה אותה אפשר להרוויח  

)רלוונטי לתושבי   מוצרים בכל חודש ברבעון לחמישה לקוחות קמעונאיים שהושגו באופן אישי 

מפיצים חדשים באופן אישי )במידה והנכם תושבי    5ארצות הבריצת או קנדה בלבד( או צירוף של  

וכאשר   החכמה  ההזמנה  תוכנית  על  נמצאים  המצורפים  כאשר  ולקנדה(  הברית  לארצות  מחוץ 

אתם תקבלו מניה בכל    *משולמת היא או רובי או אמרלד בכל אחד מחודשי הרבעון. הדרגה ה 

ההסמכה.   בתנאי  ותעמדו  במידה  הרבעון  מחודש  אפשרות  חודש  לכם  תהיה  הרבעון  במהלך 

 . סייקלים )אמרלד( 500סייקלים )רובי( או  200להרוויח מניה אחת נוספת על כל  

 

הדיאמונדים: מצבור  ל  עליכם   לגבי  הרבעון  מחודשי  אחד  בכל  מוצרים  לקוחות    10למכור 

מפיצים באופן אישי במהלך הרבעון    10קמעונאיים באופן אישי )ארצות הברית וקנדה( או לצרף  

בדרגת   להיות  עליכם  החכמה.  ההזמנה  תוכנית  על  נמצאים  המצורפים  כאשר  העולם(  )שאר 

 ** דיאמונד משולמת בלפחות אחד משלושת החודשים ברבעון. 

 

 הבאות בדרכים  מניות לצבור יכולים  דיאמונדים 

 דיאמונד  היא המשולמת הדרגה  עוד כל חודש בכל אחת מניה  •

 הרבעון  במהלך הנצברים  סייקלים  1000 כל על מניה  •

 משולמת לדרגה  שהגיע  מהעבר מפיץ של אישי צירוף כל על רבעון בכל אחת מניה  עד •

 הרבעון  מחודשי אחד  בכל דיאמונד של

 ומעלה  כפול דיאמונד דרגת על משולם  מפיץ בו חודש כל על  מוענקת אחת מניה  •

 

 הרבעו  במהלך הגעתם אליה ביותר  הגבוהה המשולמת הדרגה פי על במצבור תשתתפו שאתם לב שימו  *

 השתתפות ,לכלול חייבת  ההשתתפות .הקלנדרית השנה במהלך אחר  באזור מרכזי אחד  ובאירוע שלהם באזור  מרכזיים אירועים  בשני להשתתף דיאמונד  מפיצי על ,בנוסף **

  ואוניברסיטהן ליד ,אקספו  הם הרלוונטיים האירועים .חלקיו  כל על באירוע לעין ונראית פעילה
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 התקדם בדרגה ככל שמכירות המוצר שלך גדלות 

 

 הטבות  • דרישות התאמה  • דרגות 

 חתום והגש את הסכם המפיץ • עמית

 רכישת ערכת התחלה לא צוברת נפח  •

 רכישה במחיר סיטונאי  •

 ייםקימעונא  םרווחי  •

 נס ' רווחים ממועדפי ג •

 בונוס מכירות קימעונאות •

 עמיתהיה  • מפיץ 

במהלך חודש משלוח חכם בתוך שנה אחת מאז רכישת   PV  100צבור  •

 . ערכת ההתחלה שלך

 עמיתאותו הדבר כמו  •

 התחל לצבור נפח •

 

 בכיר

 1בכירותדרגות 

 היה מפיץ  •

 היה פעיל  •

 (שיהיה לך לפחות מפיץ אותו גייסת אישית בכל צוות ) מוסמךהיה  •

 

 אותו הדבר כמו מפיץ  •

 עמלות צוות •

Jade •  כבכיר היה מתוגמל 

 או שיהיו לך  •

o 4 או, שגייסת באופן אישי עם לפחות אחד בכל צוות  בכירים 

o 8  בכל צוות 3מפיצים שגייסת אישית עם לפחות 

 בכיר אותו הדבר כמו  •

 פעילות אירגוניתדרגה אחת של בונוסי  •

Pearl •  כביר היה מתוגמל 

 או שיהיו לך  •

o 8 או, בכל צוות  2שגייסת באופן אישי עם לפחות  בכירים 

o 12  בכל צוות 3מפיצים שגייסת אישית עם לפחות 

 בכיר אותו הדבר כמו  •

 פעילות אירגוניתשתי דרגות של בונוסי  •

Sapphire •  כבכיר היה מתוגמל 

 בכל צוות  3שגייסת עם לפחות  בכירים 12שיהיו לך  •

 בכיר אותו הדבר כמו  •

 פעילות אירגוניתשלוש דרגות של בונוסי  •

 השער לדרגות המנהל  •

Sapphire 25 •  כבכיר היה מתוגמל Sapphire 

 מחזורי עמלת צוות בחודש הקודם  25צבור  •
 Sapphireאותו הדבר כמו  •

 הכרה מיוחדת •

 אירועים בלעדיים •

Sapphire 50 •  כבכיר היה מתוגמל Sapphire 

 מחזורי עמלת צוות בחודש הקודם  50צבור  •

Sapphire Elite •  כבכיר היה מתוגמל Sapphire 

 מחזורי עמלת צוות בחודש הקודם  100צבור  •

 

Ruby 

 1דרגות מנהל 

 Sapphire כבכיר היה מתוגמל  •

 קו בכל2Sapphireקווי נתינת חסות והיה מתוגמל  2שיהיו לך  •

 מחזורי עמלת צוות בחודש הקלנדרי הקודם 200שיהיו לך  •

 

 Sapphireאותו הדבר כמו  •

 פעילות אירגוניתארבע דרגות של בונוסי  •

 Rubyמאגר בונוס   •

Emerald •  כבכיר היה מתוגמל Sapphire 

 בכל קו2Sapphireקווי נתינת חסות והיה מתוגמל  4שיהיו לך  •

 מחזורי עמלת צוות בחודש הקלנדרי הקודם 500שיהיו לך  •

 Sapphireאותו הדבר כמו  •

 פעילות אירגוניתחמש דרגות של בונוסי  •

 Emeraldנסיון   •

 Emeraldמאגר בונוס   •

 

 .  ומנהל ניתנות ביום שבו מולאו כל התנאים לכךהבכירות  דרגות  1
 רכישת  באמצעות ולא  הנדרש הווליום יצירת תוך והפעלתו ארגון בניית ידי על שהושגה  אמיתית דרגה  על להיות חייב הספונסריות של בליינים שנדרש דרגה  פי על תשלום  2

 . אם כל דרשיות המחזור מולאו אחרת  או כזו ערכה 
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 הטבות  דרישות התאמה  דרגות 

Diamond •  כבכיר היה מתוגמל Sapphire 

 1קו בכלSapphireקווי נתינת חסות והיה מתוגמל  6שיהיו לך  •

 מחזורי עמלת צוות בחודש הקלנדרי הקודם 1,000שיהיו לך  •

 2מחזורי עמלת צוות בחודש הקלנדרי הנוכחי  1,000שיהיו לך  •

 Sapphireאותו הדבר כמו  •

פעילות שש דרגות של בונוסי  •

 אירגונית

 Diamondבונוס   מאגר •

 Diamondתגלית   •

 

Double 

Diamond 

 

 Diamond כבכיר היה מתוגמל  •

 רמות  7 בתוך 3Diamondכל אחד מהם עם , קווי נתינת חסות  2שיהיו לך  •

 מחזורי עמלת צוות בחודש הקלנדרי הקודם 1500שיהיו לך  •

 

 בכיר אותו הדבר כמו  •

Diamond 

פעילות שבע דרגות של בונוסי  •

 אירגונית 

Triple 

Diamond 

 Diamond כבכיר היה מתוגמל  •

 רמות  7 בתוך 3Diamondכל אחד מהם עם , קווי נתינת חסות  4שיהיו לך  •

 PGV 500,000-בחודש קלנדרי מסוים עם לא יותר מ  PGV  2,000,000צבור  •

 המגיעים מקו נתינת חסות יחיד 

 מפיצים פעילים בכל קווי נתינת החסות שלך בחודש המשלוח החכם 10,000שיהיו לך  •

 היה מתוגמל בדרגה זו למשך חודשיים קלנדריים •

 כבכיר אותו הדבר  •

Diamond כפול 

 4בונוס חד פעמי $ 100,000 •

Presidential 

Diamond 

 Diamond כבכיר היה מתוגמל  •

 רמות  7 בתוך 3Diamondכל אחד מהם עם , קווי נתינת חסות  6שיהיו לך  •

 PGV 500,000-בחודש קלנדרי מסוים עם לא יותר מ  PGV  3,000,000צבור  •

 המגיעים מקו נתינת חסות יחיד 

 מפיצים פעילים בכל קווי נתינת החסות שלך בחודש המשלוח החכם 15,000שיהיו לך  •

 חודשים קלנדריים 3היה מתוגמל בדרגה זו למשך  •

 כבכיר אותו הדבר  •

Diamond כפול 

 5בונוס חד פעמי $ 250,000 •

Imperial 

Diamond 

 Diamond כבכיר היה מתוגמל  •

 רמות  7 בתוך 3Diamondכל אחד מהם עם , קווי נתינת חסות  8שיהיו לך  •

 PGV 500,000-בחודש קלנדרי מסוים עם לא יותר מ  PGV  4,000,000צבור  •

 המגיעים מקו נתינת חסות יחיד 

 מפיצים פעילים בכל קווי נתינת החסות שלך בחודש המשלוח החכם 20,000שיהיו לך  •

 חודשים קלנדריים 3היה מתוגמל בדרגה זו למשך  •

 כבכיר אותו הדבר  •

Diamond כפול 

 6בונוס חד פעמי $ 500,000 •

Crown 

Diamond 

 Diamond כבכיר היה מתוגמל  •

 רמות  7 בתוך 3Diamondכל אחד מהם עם , קווי נתינת חסות  10שיהיו לך  •

 PGV 500,000-בחודש קלנדרי מסוים עם לא יותר מ  PGV  5,000,000צבור  •

 המגיעים מקו נתינת חסות יחיד 

 מפיצים פעילים בכל קווי נתינת החסות שלך בחודש המשלוח החכם 25,000שיהיו לך  •

 חודשים קלנדריים 6היה מתוגמל בדרגה זו למשך  •

 כבכיר אותו הדבר  •

Diamond כפול 

 6בונוס חד פעמי$ 1,000,000 •

אתה תתוגמל בדרגה החדשה אם תנאים אלו ימולאו לפני היום האחרון  ,  בקווי נתינת החסות בסופו של החודש הרלוונטיהנדרשים לא נמצאים  Sapphire/Diamondאך    1

 . של החודש הבאאחריו
אך  (  Diamondותוכל לקבל חלק אחד ממאגר בונוס  ) אזי תהיה מוכר כבכיר יהלום  ,  מחזורים מולאו בחודש הנוכחי וכמו כן כל הדרישות האחרות מולאו  500-999אם רק    2

כבכיר   מתוגמל  תהיה  אלו.  Diamondלא  ,  בנסיבות 

אתה ,  מחזורים  1,000בחודש הקלנדרי הבא בו יהיו לך  

 ותתוגמל שכזה בחודשDiamondתהיה 

אם אחד מן היהלומים עבר הכרה אך לא תוגמל  3 

Diamond ,אזי  , ואם תמלא את כל התנאים אחרים

אך לא תתוגמל כאחד  כפולDiamondתוכר כמנהל 

 .שכזה 
בונוס חד פעמי אשר יינתן באירוע החברה הבא ויוצג  4

 על גבי הבמה
 חודשים 12תיגמול במשך תקופה של  5
 חודשים 24תיגמול במשך תקופה של  6
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 רשימת מונחים 

אתה הופך לפעיל בחודש ,  לאחר שהיגעת לדרגת מפיץ  :פעיל

צבירת   ידי  על  חכם  או   PV  60משלוח  ללקוחות  מכירות  דרך 

אם אינך נשאר פעיל בחודש המשלוח החכם .*  רכישות אישיות 

חישוב העמלה,  שלך ברגע  יאופסו  הנקודות שצברת  אין .  כל 

אתה יכול להפוך לפעיל שוב .  אפשרות להחזיר נקודות שכאלו

 . ל"על ידי מילוי התנאים הנ

אשר  $  19.95ישנה אגרת חידוש שנתית של    : חידוש שנתי 

.  ה את העלות עבור מערכת העסקים המקוונת שלך תכס

זאת  משלוח    CV  360  מייצראתה  ו   במידה ,  אם  מהזמנות 

התחלה   ערכת  רכשת  ולא  השנה  במהלך  אישיות  חכם 

השנתית ,  במבצע  החידוש  אגרת  על  נוותר  ,  אחרת .  אנו 

 . עליך לשלם את אגרת החידוש השנתית 

אוטומטי  חכם  : משלוח  משלוח  עליו  ראה  שיש  נפח 

על מנת להבטיח שלמוצרים שלנו יש מחירים  (:  CV) עמלה  

ערך נקודתי   בעבר שנקראהנס יש  ' לכל מוצר ג ,  תחרותיים 

"(.  נקודות " לפעמים ידוע כ ) הידוע כנפח שיש עליו עמלה  

הכלכליים   הרווחים  לתוכנית  בהתאם  שיתקבלו  עמלות 

מתחיל    CV.  תהיינה מבוססות על צבירה של נקודות אלו 

ממשיך    CV.  למפיץ   מעמית הצטבר ברגע בו אתה הופך  ל 

 . 3ראה תרשים  .  להצטבר כל עוד אתה נשאר פעיל 

קימעונא  :לקוחות לקוחות  בתוכנית  ,  יים כולל  לקוחות 

 . יים ולקוחות סיטונא  הלקחות המועדפים

גיוס שלך    : עץ  החסות  נתינת  מקווי  אחד  בכל  מפיצים 

שלך  הגיוס  בעץ  ב .  נמצאים  שימוש  מן    PGV-נעשה 

ראה  .  המכירות שלהם על מנת לחשב מבצעים מסוימים 

 . 3תרשים  

נפח קבוצתי הוא הנפח אשר מיוצר    (:GV) נפח קבוצתי  

ונפח    PV, PGVהוא כולל  ;  דרך מכירות בשני הצוותים שלך 

 . 3ראה תרשים  .  עודף 

שהושגה  ביותר  הגבוהה  הגבוהה    :הדרגה  הדרגה 

 . ביותר בה היית אי פעם 

JOFFICE :    כחלק מקוונת  עסקים  מערכת  מקבל  אתה 

מה   כל  את  לך  מספקת  אשר  שלך  ההתחלה  מערכת 

הג  עסק  את  לנהל  מנת  על  לו  זקוק  המקוון  ' שאתה  נס 

דרך מערכת חזקה זו אתה יכול לאתר את עסקיך  .  שלך 

חכם,  הגלובליים משלוח  דו ,  לקבוע  ניהול " ליצור  ,  חות 

 . לעמלות והרבה יותר להיות בעל גישה  ,  לרכוש מוצרים 

כל מפיץ אשר גויס על ידך באופן אישי    :קו נתינת חסות

קו נתינת  .  מתחיל קו נתינת חסות חדש בעץ הגיוס שלך 

החסות גדל ככל שהמפיץ מגייס מפיצים אחרים ומפיצים  

נוספים  מפיצים  הם  גם  מגייסים  יכול  .  אלו  זה  תהליך 

הגבלה  ללא  נתינת  ;  להמשיך  קווי  למספר  גבול  אין 

 . 4ראה תרשים  .  החסות שאתה יכול ליצור 

כ בדרגה   - מתוגמל  מתוגמל  להיות    : או  מנת  על 

 להיות מתוגמל  ,  לדוגמה ) מתוגמל בדרגה מסוימת 

המסוימת  (,  Ruby  כבכיר לדרגה  להגיע  צריך  אתה 

 . ולמלא את התנאים הנדרשים עבור דרגה זו 

הנפח הקבוצתי האישי הינו    (: PGV) נפח קבוצתי אישי  

ומן    CV-ה  שלך  החסות  נתינת  קווי  דרך  נוצר  אשר 

נעשה  .  איננו כולל נפח עודף .  המכירות ללקוחות שלך 

ב  מנת    PGV-שימוש  על  שלך  הגיוס  בעץ  המכירות  מן 

 . 3ראה תרשים  .  לחשב מבצעים מסוימים 

 ממכירות  נוצר  אישי ניקוד  :אישי ניקוד   (: PV)נפח אישי  
 מקניית  או  שלכם  האתר באמצעות  ללקוחות  שלכם 

 והניקוד ניקוד  יש  מוצר  לכל  .אישי  באופן  שלכם  מוצרים 
 מוצר  מכל  הניקוד  של  הסכום  יהיה  שלכם  האישי 

 כאשר   :PV  –חוק ה   .אישי  באופן קניתם או שמכרתם
 גם  כמו  החודשית  החכמה  מההזמנה  הניקוד  סך 

 60 של  הסך  את  עובר שלכם הקמעונאיות  מהמכירות 
ובהנחה    ,חכמה  הזמנה של  בחודש  וזאת  נקודות 

בתוך   עובדה  החכמה  מתאריך    7שההזמנה  ימים 
 ,שלכם  החלשה  לרגל  יועבר ההזמנה החודשי, הניקוד 

 החכמה  ההזמנה  חודש  בסוף  הניקוד  סך  בה  הרגל  היא 
 מעל  העודף  שהניקוד  בתנאי  זאת  כל .ביותר  הנמוך  הוא 
 הזמנה ( מותנית  לא  חודשית  חכמה  מהזמנה  הוא  60

ניקוד   (.חריג:אופיס לבק  ידנית  הוכנסה  שלא  אוטומטית 
 מרכישת  כתוצאה שנצבר עודף ניקוד ,בנוסף  מאירועים:

 ,פרומושיין  ערכות  מרכישת  כחלק או באירועים מוצרים
 כתוצאה  שנצבר ניקוד  .החלשה  לרגל  יועבר  לא 

 לצורך  ייחשב  ,חדש  למצורף  התקדמות  ערכת  ממכירת 
 כאשר  נחשב  לא  הזה  הניקוד  .פעיל  סטטוס על  שמירה 

 בייסיק  מסוג  התקדמות  ערכת  מוכר החדש  המצורף 
 בעצמו צורף  הוא  בו  החודש  באותו משלו  חדש  למצורף 

 

ערך  . 3  ם ישנו  מוצר  לחישוב    CVלכל  דורש    GV. PV-ו  PV, PGVהעוזר 

 PV, PGV-כולל את כל ה GV.  מיוצר בתוך עץ הגיוס שלך PGV. שתהיה פעיל

 . ונעשה בו שימוש על מנת לחשב את עמלות הצוותונפח עודף מו הצוותים שלך  
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 :לקוח מועדף 
 מן רוכש  אשר  חודשית  חכמה  להזמנה הרשום  לקוח 

 30 ה  לאחר   .הנחה  במחירי  שלך  המשוכפל  האתר 
 יוצבו לא  חדשים  מועדפים  לקוחות  ,2018 בספטמבר 

 להשתתף  צריכים מועדפים לקוחות  .כלשהוא  בליין
 חכם  משלוח  באפשרות .

 
 :או למלא תנאים   מוסמך להיות  

ובצוות   שלך  הימני  בצוות  פעיל  מפיץ  לך  יש  כאשר 
שלך  מתאים ,  השמאלי  לך  .  אתה  מאפשר  זה  דבר 

 . להתקדם למנהל אם אתה פעיל 
 

 :קימעונאות לקוח 
המשוכפל   האתר  מן  קימכונאות  במחירי  הרוכש  לקוח 

 . שלך או ישירות ממך 
 

אם  "(:  משלוח אוטומטי" נודע בעבר כ )   : משלוח חכם 
אתה יכול  ,  אתה מעדיף לקבל הזמנה החוזרת על עצמה 

נס תחייב את כרטיס האשראי  ' ג .  להירשם למשלוח החכם 
   . בהם שלך בעל חודש ותשלח לך את המוצרים שבחרת 

 
 :חודש המשלוח החכם 

-זוהי תקופת זמן אשר במהלכה אתה אחראי למלא את ה 
PV  הדרגה דרישות  ואחר  ביות  .  שלך  מתחילה  התקופה 

בו   או  חבילת ההתחלה שלך  רוכש את  בו אתה  בחודש 
בחצות   ומסתיימת  מפיץ  לדרגת  מתקדם  של    ESTאתה 

הבא בחודש  הקודם  מתקדם  ,  לדוגמה .  היום  אתה  אם 
 חודש המשלוח החכם שלך מתחיל  , במאי   20-למפיץ ב 

  בסוף יום זה ונגמר 

 

 

 

 

בחצות    19-ב שאםחודש  עליך  ,  בנוסף .  ESTביוני  לדעת 
אנו  ,  בחודש   31או    30,  29,  28-המשלוח החכם מתחיל ב 

שנוכל   מנת  על  ימים  בכמה  ההתחלה  תאריך  את  נזיז 
יותר  קצרים  לחודשים  יכול  .  להתייחס  הלקוחות  שירות 

המדויק  לתאריך  בקשר  אותך  משדרג  .  ליידע  אתה  אם 
תאריך  ,  לאחר מכן על ידי רכישה של חבילה גדולה יותר 

 . מתחיל חודש משלוח חכם חדש  ל " הרכישה הנ 

 
 :עודף 

ה  ידי  על  שלך  הצוות  בעץ  ממוקמים  אשר  אפליין  מפיצים 

 . שלך   GV- המכירות שלהם נכללות ב .  ידועים כעודף   שלך 
 

 :צוות ועץ צוות 

עץ הצוות שלך הינו המבנה האירגוני שלך הכולל מפיצים  
בתחתית   הצוות  בעץ  ממוקמים  ואשר  המגוייסים  חדשים 

מפיצים חדשים שגויסו על  .  הימני או השמאלי שלך הצוות  
ידי השיווק הרשתי גם הם ימוקמו בעץ הצוות בתחתית הצוות  

שלך  השמאלי  או  כעודף ,  הימני  ידועים  מן    CV- ה .  והם 
על מנת לחשב    GV- המוצרים הנמכרים בעץ הצוות מומרים ל 

 . 4ראה תרשים  .  את עמלות הצוות 
 

 :אפליינים 
שגייס אותך במקור וכל אחד שקיבל חסות  כולל את המפיץ  

 . לפניך בקו נתינת חסות זה 

 
 :לקוח סיטונאי

לקוח   הינו  בלבד  אישית  לצריכה  מוצרים  הרוכש  מפיץ 
. סיטונאי 
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. כל אחד    A – D. אתם גייסתם באופן אישי את מפיצים    עץ גיוס  –   4תרשים  

 מהם מתחיל קו נתינת חסות בעץ הגיוס שלכם. 
נתינת    Bx – Bzגייס את המפיצים    Bמפיץ   אשר נמצאים בדרגה השניה בקווי 

 החסות שלך. 
נמצא גם בדרגה    D1של נתינת חסות.    Bמתחילים גם הם קווי    Bx – Bzמפיצים  

 דרגה השלישית שלך. נמצא ב  By1השניה שלך.  
 

המפיצים אותם גייסת באופן אישי ממוקמים לסירוגין באופן אוטומטי   עץ ארגוני:
יכולים למקום אותם באופן אישי   לצוותים הימני והשמאלי שלך )שאו שאתם 
עד   שלך(  אופיס  בבק  שלך  האישי  הפרופיל  בהגדרות  המיקום  נעילת  דרך 

ים לצוותים הימני והשמאלי  להגעה לדרגת ספיר, עליכם למקם מפיצים חדש
 החיצוניים שלכם. 

 

זו,  לליינים.    בדוגמה  מחוץ  מוצבים  מועדפים  ולקוחות  קמעונאיים  לקוחות 

הוצבו אף הם    1-4מוצבים בליין הארגוני שלכם. כמו כן, מפיצים    A  –  Dמפיצים  
צוות   עמלות  ספילאובר.  ומהווים  ידי האפליין שלכם  על  הארגוני שלכם  בעץ 

 מחושבות אך ורק מתוך העץ הארגוני שלכם. 
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