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សូមស្វា គមន៍មកកាន់ យូណេស 

WELCOME to JEUNESSE 
 

យយើងមានយេចក្ត ីយោមនេសរកី្រាយ ដែលអ្នក្បានយ្រើេយរេីយ វ្ ីជាដែគូជាមួយយយើង 

យៅយេលដែលអ្នក្េមល ឹងរក្យមើលក្ន ុងការបយងក ើត្ុរកិ្ចចរបេ់អ្នក្ជាមួយ យូយេេ។ ែូចជាអ្នក្ដែរ 

មានអ្នក្ដចក្ចាយឯក្រារយរាប់ពាន់នាក់្ បានចូលរមួក្ន ុងេហគមន៍របេ់យយើង 

បានដចក្រំដលក្នូវផលិតផលដែលអ្ោច រយរបេ់យយើង ជាមួយមនុេសដែលេួក្យគោា ល់ 

យហើយរកី្រាយនឹងអ្តថ ្បយោរន៍ដនការផតល់ឱ្យដផនក្ហិរញ្ញ វតថ ុ។ 

ជាមួយនឹងដផនការផតល់្បាក់្ភាគលាភដែលមានការ្បកួ្ត្បដរងខ្ល ាំងបាំផតុយៅក្ន ុងឧេាហក្មម 

យហើយយូយេេ ក្ាំេុងផ្លល េ់បត រូរីវតិ យៅរុាំវញិេិភេយលាក្។ 

 

អ្នកប្រគប់ប្រគងណោលណៅរបស់អ្នក 
ដផនការផតល់្ បាក់្រង្វវ ន់ ផតល់រូនអ្នក្នូវឱ្កាេបីោ៉ា ង ក្ន ុងការរក្្បាក់្ចាំេូល: ការលក់្របេអ់្តិថិរន 

្បាក់្ភាគលាភេកីារក្ោង្ក្មុការង្វរ និង ្បាក់្រង្វវ ន់េ្មាប់ភាេជាអ្នក្ែកឹ្នាាំ របេ់អ្នក្។  

 

       

 

  

 

      

អ្នក្អាចចូលរមួយៅក្ន ុងដផនការផតល់្បាក់្ភាគលាភរបេ់ យូយេេ យៅក្ន ុងក្្មិតណាមួយក៏្បាន 

តាមដែលអ្នក្ចង់បាន។ អ្នក្េយ្មចចិតតបានថា អ្នក្ចង់បយងក ើត្បាក់្ចាំេូលយ្ៅយមា៉ា ង តាមរយៈការលក់្រាយ ឬ 

បយងក ើត្ុរកិ្ចចយេញយមា៉ា ង ជាមួយ្ក្មុការង្វរដែលមានរាំនាញ យៅទូទាំងេិភេយលាក្។ 

ម ូ ផែលរកប្រាក់ផែមួយគែ់របស់ណយើង 

យយើងជា្ក្មុហ ុនដែលវនិិយោគយលើមនុេសែូចជាអ្នក្រាល់ដថៃ។ យូយេេ មិនដមន្ាន់ដតជាអារីវក្មមយនាោះយទដតវា 

គឺជា្គួោរ។ យហើយយោយោរយយើងគិតេី្ គួោរជាមុន យយើងចង់រួយអ្នក្្គប់រាំហានដនការយ វ្ ីែាំយេើរ។ 

 

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Founder & CEO 

Wendy Lewis 

Founder & COO 

Scott A. Lewis 

Chief Visionary Officer 

ការទូទាែ់ប្រាក់ជាអ្ែិបរមា ណៅកន ុងផែនការែតល់ប្រាក់ភាគលាភ យូណេស គល បូប៊ល ប្រែវូានកំេែ់ប្រែឹម ៦០% នន CV គល បូបល៊។ ប្រាក់បូណាស់, 

និងការទូទាែ់ អាចប្រែវូានកាែ់បនថយ សមមាប្រែ ឬ ណបើមនិដូណចនេះណទ ាននលែប្រមូវពីណពលមួយណៅណពលមួយ ណដើមបីប្រគបប់្រគងការកំេែ់។ 

 

*េូមយមើលេទា នុ្ក្មពាក្យរបេ់យយើងយៅទាំេ័រ 13 ។ យែើមបីភាេង្វយ្េួលរបេ់អ្នក្ ពាក្យដែលបានក្ាំេត់ទាំងអ្េ់ ដែលបានយ្បើយៅទីយនោះ ឬ 

យៅក្ន ុងយាលការេ៍ និង និតិវ ិ្ រីបេ់ យូយេេ ្តវូបានេរយេរជាអ្ក្សរ ា្ំ។  

ការលក់របស់អ្ែិថិជន 

្បាក់្ចាំយេញេីការលក់្រាយ  

ដនភាេយោម ោះ្តង់របេ់អ្តិថិរន 

្បាក់្បូណាេ់េីការលក់្រាយ 

 

ការកស្វងប្រកមុ 

្បាក់្បូណាេ់េីការចាប់គូ្បាក់្ភាគលាភ្ក្មុ  

្បាក់្យលើក្ទឹក្ចិតតេ្មាប់ការរក្ាទកុ្ 

អ្នក្ដចក្ចាយ 

 

ភាពជាអ្នកដឹកន ំ

Emerald Experience  

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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ចាំណាាំ: ផលិតផលមួយចាំនួនដែលបានបង្វា ញ អាចនឹងមិនអាចរក្ជាវបានយៅក្ន ុងទីផាររបេ់អ្នក្។ 

 

  

 

 

 

លកែ់លិែែលគេុភាពរបស ់យូណេស 

ឱ្យដលអ់្ែថិិជនរបសអ់្នក 
ការលក្់ផលិតផល យូយេេ ោ៉ា ងេក្មម ឱ្យែល់អ្តិថិរន 

គួរជាចាំេុចយាលដនេក្មមភាេរបេ់អ្នក្ដែលជាតាំណាងដចក្ចាយ និង 

ការបយងក ើតេ្មាប់ការោង្ក្មុការលក្់និង្បាក្់ចាំេូលក្ន ុងយេលអ្នាគតរបេ់អ្នក្។ 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ជំហានដំបូងរបស់អ្នកសប្រមាប់ការលក់ឱ្យដល់អ្ែិថិជន: 

កាា យជាសមាជិកមាន ក់  

ការដែលជាេមារិក្ អ្នក្អាចទិញផលិតផល យូយេេ ក្ន ុងតដមលលក្់ែុាំ យហើយដថមទាំងអាចទទួលបាន្បាក្់ភាគលាភ 

េីការលក្់ឱ្យែល់អ្តិថិរនរបេ់អ្នក្ *រមួទាំង្បាក្់ចាំយេញេីការលក្់រាយ 

្បាក្់ភាគលាភេីការលក្់ឱ្យែល់អ្តិថិរនដែលយេញចិតតផលិតផលយូយេេរបេ់អ្នក្ និង ្បាក្់បូណាេ់េីការលក្់រាយ។ 

អ្នក្អាចនឹងចុោះយ ម្ ោះតាំណាងដចក្ចាយយផសងយទៀត ប៉ាុដនតអ្នក្មិនអាចរក្្បាក្់ភាគលាភេីការលក្់របេ់េួក្យគ 

រហូតែល់អ្នក្កាល យជា យអ្ចេិចខ្យូ ត្ីវ(Executive)មាន ក្់។ យែើមបីកាល យជា េមារិក្ អ្នក្្តូវដតចុោះយ ម្ ោះ និង ទិញ Starter Kit ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*េូមយមើលេទា នុ្ក្មពាក្យរបេ់យយើងយៅទាំេ័រ 13   

ការលក់របស់អ្ែិថិជន 

្បាក់្ចាំេូលេីការលក់្រាយ  
េីភាេយោម ោះ្តង់របេ់អ្តិថិរន 
្បាក់្បូណាេ់េីការលក់្រាយ 
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1ST 
  

  វ ិ្ ីក្ន ុងការរក្: 

 ប្រាក់ចំណេញពីការលក់រាយ  
  
 

 

 

ការលក់រាយ:  ការលក់ែលិែែល = កាបូបមានលុយ 

 វ ិ្ ី ដែលយលឿនបាំផុត យែើមបីរក្្បាក្់ចាំេូលបានេីការចុោះយ ម្ ោះ គឺការទិញផលិតផលក្ន ុងតដមលលក្់ែុាំ 

យហើយលក្់ផលិតផលទាំងយនាោះក្ន ុងតដមលលក្់រាយ។ អ្នក្រក្ាភាេខ្ុេាន ។ មិនថា អ្នក្ក្ាំេុងដចក្រំដលក្យរឿងរា៉ា ងរបេ់អ្នក្ 

យៅទល់មុខ្ាន  យៅក្ន ុងការ្បកួ្តក្ីឡាបាល់ទត់ ឬ យោយការដេនាាំមិតតភក្ត ិ និង េមារិក្្គួោរ យៅកាន់យគហទាំេ័រ 

យូយេេ ផ្លា ល់ខ្ល នួរបេ់អ្នក្ អ្នក្អាចរក្ចាំេូលបានេី 15-40% េ្មាប់ការលក្់នីមួយៗ! ការលក្់រាយ 

គឺជា្បភេចាំេូលរបេ់អ្នក្ យៅយេលអ្នក្បយងក ើតភាេយោម ោះ្តង់របេ់អ្តិថិរន។ 

្បាក្់ចាំយេញេីការលក្់រាយតាមអ្ុិន្ឺយេត ្តូវបានចាយឱ្យ្បចាាំេបាត ហ៍។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កមម វធីិភាពណស្វម េះប្រែង់របស់អ្ែិថិជន:  

ការប្រែឡបម់កវញិរបសអ់្ែថិជិន = 

កាបូបសបូំរលុយកាន់ផែណប្រចើន 

ក្មម វ ិ្ ីភក្ដ ីភាេរបេ់អ្តិថិរនរបេ់យយើង គឺអ្ោច រយេ្មាប់មិតតភក្ត ិ 

និងេមារិក្្គួោរ 

ដែល្ាន់ដតចង់ទទួល្បយោរន៍េីការយ្បើ្បាេ់ផលិតផល យូយេេ។ 

យៅយេលដែលអ្នក្ចុោះយ ម្ ោះេួក្យគ ជាអ្តិថិរនដែលយេញចិតត 

េួក្យគអាចទទួលបានការបញុ្្ោះតដមល 10% េីតដមលលក្់រាយ្មមតា។ 

េួក្យគអាចទទួលបានការបញុ្្ោះតដមល 20% 

្បេិនយបើេួក្យគចុោះយ ម្ ោះក្ន ុងក្មម វ ិ្ ី SmartDelivery របេ់យយើង។ 

អ្តថ ្បយោរន៍របេ់អ្នក្គឺថា 

អ្នក្ទទួលបានភាេខ្ុេាន រវាងតដមលលក្់ែុាំ និង 

តដមលដែលអ្តិថិរនដែលយេញចិតតរបេ់អ្នក្្តវូចាយ។  

 

 

 

 

*អ្នក្នឹង្តូវផតល់យលខ្កូ្ែ្បូម៉ាូ េិនអ្តិថិរនដែលយេញចិតតរបេ់អ្នក្ យែើមបីចុោះយ ម្ ោះ។  
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2ND 

របូភាេទី 1 ផលិតផលមួយចាំនួនដែលបានបង្វា ញអាចមិនមានយៅយលើទីផាររបេ់អ្នក្ 

 

 

 វ ិ្ ីក្ន ុងការរក្: 

  ប្រាក់បូណាស់ពីការលក់រាយ  
 

 

 

 

មនុសសប្រគប់ោន ចូលចិែត ប្រាក់បូណាស់  

អ្នក្អាចផតល់រូននូវក្ញ្ចប់ផលិតផលដែលមានការបញុ្្ោះតដមល 

ដែលរមួបញ្្លូនូវបរមិាេដនផលិតផលលក្់ោច់បាំផុតរបេ់យយើង។ ទទួលបាន្បាក្់យលើក្ទឹក្ចិតតេីការលក្់រាយ 

យៅយលើក្ញ្ចប់ផលិតផលែាំបូងដែលអ្នក្លក្់ យៅឱ្យអ្តិថិរននីមួយៗ ដែលអ្នក្ចុោះយ ម្ ោះជាអ្តិថិរនលក្់រាយ ឬ 

អ្តិថិរនដែលចូលចិតត និង ឱ្យែល់តាំណាងដចក្ចាយនីមួយៗ ដែលអ្នក្បានចុោះយ ម្ ោះឱ្យ យោយផ្លា ល់។ 

 

្បាក្់បូណាេ់េីការលក្់រាយ (RSB) យលើក្្មិតក្ញ្ចប់េត ង់ោរ មានចាប់េី 25 ែុលាល រ ែល់ 250 ែុលាល រ។ ចាំនួន្បាក្់បូណាេ់ 

របេ់អ្នក្អា្េ័យយលើក្ញ្ចប់ផលិតផល។* េូមរួយអ្តិថិរនថមីរបេ់អ្នក្ ឱ្យយល់ែឹងេីផលិតផលដនក្ញ្ចប់នីមួយៗ 

យែើមបីយ្រើេយរេីយក្មួយណាដែល្តឹម្តវូ េ្មាប់េួក្យគ។ 

 

 

បណងកើែកញ្ច ប់ 

រយ្មើេការបយងក ើតក្ញ្ចប់មួយ គឺជារយ្មើេែ៏លអ មួយ ចាំយពាោះក្ញ្ចប់ផលិតផលេតង់ោរ េ្មាប់អ្តិថិរនរបេ់អ្នក្ 

ដែលចង់បត រូបានតាមយាលបាំេងចាំបង របេ់េួក្យគ។ ភាគរយដន្បាក្់បូណាេ់ក្ន ុងការលក្់រាយ េ្មាប់រយ្មើេយនោះ 

គឺដផអក្យលើតដមលេរុបដនក្ញ្ចប់ (មុនយេលបង់េនធ  និង ការែឹក្រញ្ជ នូ): 

 100 – 199 CV = 10%  

 200 – 299 CV = 12% 

 300 CV+ = 15% 

ឧទហរេ៍, ្បេិនយបើអ្នក្លក្់ផលិតផលដែលមានេិនទ ុ 150 CV យៅឱ្យអ្តិថិរន អ្នក្នឹងទទួលបាន្បាក្់ $ 15។** 

ការលក្់ 250 ែុលាល រ ជាមួយនឹងេិនទ ុ 200 CV នឹងបយងក ើតបាន្បាក្់បូណាេ់ 30 ែុលាល រ។ 

 

 

 

* សូមមមើលបញ្ជ ីតំលលមៅក្ន ុង Joffice របស់អ្នក្ សម្រាប់ក្ញ្ច ប់ដែលាន និង CV របេ់វា និង ម្រាក់្បូណាស់ពីការលក់្រាយ 

** ្បាក់្ែុល្លា រអាមមរកិ្ ម្រតវូានមម្របើមៅមពលគណនាម្រាក់្ភាគល្លភ និងម្រាក់្បូណាស់។ ការបត រូមៅជារបិូយប័ណណ ក្ន ុងម្រសកុ្ មក្ើតម ើងមៅក្ន ុងអ្ម្រាបត រូ ម្រាក់្ 

នាមពលបច្ច ុបបនន  មៅលងៃដែលអ្នក្ែក្ម្រាក់្ចំ្មណញ ពីកាតបង់ម្រាក់្ (pay card) របស់អ្នក្។  
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បណងកើែប្រកមុការងារណដើមបី                        

ជួយអ្នកលក់ែលិែែល  

យូណេស 
 
 
 
 

 

 

 

 

ការលក្់ផលិតផល និង ការរក្្បាក្់ភាគលាភ គឺជា្គឹោះដន 

្ុរក្ិចចរបេ់អ្នក្។ 

អ្នក្អាចទទួលបានអ្តថ ្បយោរន៍កាន់ដត 

យ្ចើនយោយការក្ោងបណាត ញ្ក្មុការង្វរ 

ដែលមានគាំនិតែូចាន  ដែលដចក្រំដលក្នូវផលិតផល និង 

ឱ្កាេផងដែរ។ យៅយេលអ្នក្ផតល់ការបេត ុ ោះបណាត ល 

ឱ្កាេរបេ់អ្នក្ នឹងរកី្ចយ្មើន 

យហើយអ្នក្អាចទទួលបាន្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ ្បាក្់ 

បូណាេ់ការផគ រូផាង និង 

្បាក្់យលើក្ទឹក្ចិតតេ្មាប់ការរក្ាតាំណាងដចក្ចាយ។ 

យលើេេីយនោះយទៀត ្បេិនយបើអ្នក្្នែល់តាំ ដេង 

Emerald Director ឬ Diamond Director 

អ្នក្អាចចូលរមួក្ន ុង Jeunesse’s Lifestyle Rewards; 

យហើយយបើអ្នក្្នែល់តាំ ដេង Diamond Director 

អ្នក្អាចនឹងមានេិទធ ិចូលរមួក្ន ុង Diamond Bonus 

Pool។ 

 

 

ជំហានដំបូងរបស់អ្នក ប្រែវូបណងកើែប្រកមុការងារ 

ណឡើងពីភាពជាសមាជិកណៅជាែំណាងផចកចាយ 

យែើមបីយ ើងឋានៈេីភាេជាេមារិក្យៅជាតាំណាងដចក្ចាយ អ្នក្្តូវបយងក ើនេិនទ ុចាំនួន 100 CV 

ឱ្យបានមតងជាមួយនឹង SmartDelivery Month* យៅក្ន ុងឆ្ន ាំែាំបូងរបេ់អ្នក្។ 

ក្ន ុងនាមជាតាំណាងដចក្ចាយ អ្នក្នឹងបយងក ើនបរមិាេដនការលក្់យៅឱ្យអ្តិថិរន និង 

តាំណាងដចក្ចាយ របេ់អ្នក្។ 

 

ណឡើងឋានៈពីអ្នកផចកចាយណៅជាអ្នកប្របែិបែតិការ (Executive) 

យែើមបីទទួលបាននូវអ្តថ ្បយោរន៍ទាំងអ្េ់ដនគយ្មាងផតល់្បាក្់រង្វវ ន់ 

អ្នក្្តវូដតយ ើងយៅកាន់តាំ ដេងអ្នក្្បតិបតត ិការ។ តាំ ដេង Executive ្តវូបានទទួលអា្េ័យយលើ 

(i) មានភាេេក្មម * និង (ii) មានលក្ខេៈេមបតត ិ្គប់្ាន់ 

(ោ៉ា ងយហាចណាេ់មានអ្នក្ដចក្ចាយដែលបានចុោះយ ម្ ោះយោយខ្ល នួអ្នក្ផ្លា ល់យៅ្ក្មុខ្ងោត ាំរបេ់អ្នក្ 

យហើយមាន ក្់យទៀតយៅ្ក្មុខ្ងយវវងរបេ់អ្នក្) ។ ក្ន ុងនាមជា Executive អ្នក្ចាប់យផតើមមានលក្ខេៈេមបតត ិ្គប់្ាន់ 

េ្មាប់្បាក្់ភាគលាភបដនែម។ 

 

 

 

*េូមយមើលេទា នុ្ក្មពាក្យរបេ់យយើងយៅទាំេ័រ 13   

ការបណងកើែប្រកមុការងារ 

្បាក់្ភាគលាភ្ក្មុ  

្បាក់្បូណាេ់េីការផគ រូផាង 

្បាក់្យលើក្ទឹក្ចិតតេ្មាប់ការរក្ាតាំណាងដចក្ចាយ 

របូភាេទី 2  

ផលិតផលមួយចាំនួនដែលបានបង្វា ញអាចមិនមានយៅយលើទីផាររបេ់អ្នក្ 
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3RD 
 

  វ ិ្ ីក្ន ុងការរក្: 

 ប្រាក់ភាគលាភប្រកមុ 
 

 
រកប្រាក់ភាគលាភានពីការលក់របស់ប្រកមុការងាររបស់អ្នក 
យៅយេលដែលអ្នក្បយងក ើតបណាត ញអ្នក្ដចក្ចាយ េួក្យគ្តវូបានោក្់យៅក្ន ុង្ក្មុបណាត ញ Team Tree 

ដនភាេជាអ្នក្ដចក្ចាយរបេ់អ្នក្ យៅខ្ងោត ាំ ឬ ខ្ងយវវង។ 

រាល់យេលដែលេមារិក្ដន្ក្មុរបេ់អ្នក្លក្់ផលិតផលណាមួយយនាោះ ការលក្់ទាំងយនាោះបយងក ើតជាេិនទ ុការលក្់្ក្មុ (GV) 

េ្មាប់អ្នក្។ េូមចងចាាំថា GV រមួបញ្្លូ PV, PGV និង Spillover Volume របេ់អ្នក្ (េូមយមើលេទា នុ្ក្មពាក្យ)។ GV 

្តវូបានយ្បើយែើមបីគេនា្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ។ 

 

យៅយេលដែល្ក្មុរបេ់អ្នក្រកី្ចយ្មើន អ្នក្អាចរក្បាន GV េ្មាប់ការលក្់ផលិតផល ដែលេួក្យគបានលក្់។ 

 

យៅយេលដែល្ក្មុណាមួយរបេ់អ្នក្ (យវវង ឬ ោដ ាំ) មានេិនទ ុែល់ 

600 GV យហើយ្ក្មុមាខ ងយទៀតមានេិនទ ុ 300 GV 

(មិនថាយៅខ្ងណាយនាោះយទ) 

អ្នក្នឹងទទួលបាន្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ 35 ែុលាល  ដែលយគយៅថា 

“cycle bonus” ។ ្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ 

្តវូបាន្ក្មុហ ុនចាយឱ្យជា្បចាាំេបាត ហ៍ និង 

ជាយរឿយៗបនតបនាា ប់ - អ្នក្បនតទទួលបាន្បាក្់បូណាេ់ cycle  

35 ែុលាល រ រាល់យេលដែល្ក្មុរបេ់អ្នក្ មានេិនទ ុ 600/300 GV ។ * 

 

អ្នក្្តវូដតមានលក្ខេៈេមបតត ិ្គប់្ាន់ និង 

្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យក្ន ុងនាមអ្នក្ជា Executive មាន ក្់ 

យែើមបីទទួលបាន្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ោយខ្ល្បចាាំេបាដ ហ៍របេ់តាំណាងដចក្ចាយមាន ក្់ៗ ្តូវក្ាំេត់្តឹម៤៥០។ 

េ្មាប់តាំណាងដចក្ចាយដែលទទួលបានតាំ ដេងខ្ពេ់បាំផុតដន Ruby Director 

និងខ្ពេ់ជាងយនោះ,  ោយខ្លដែលអាចចាយឱ្យ្បចាាំេបាដ ហ៍ខ្ពេ់បាំផុតដែល្តូវបានក្ាំេត់ដផអក្យលើ PGV កាលេីេបាដ ហ៍មុន 

មក្េីទាំងេីរដខ្ស, ដចក្នឹង ៣០០។ លទធផលដែលទទួលបាន្តវូរក្ាទុក្េ្មាប់េបាដ ហ៍យនាោះ។ ឧទហរេ៍៖ ្បេិនយបើ ៦០,០០០ 

PGV ដនទាំងេីរដខ្ស កាលេីេបាដ ហ៍មុន បនាា ប់មក្យក្ ៦០,០០០PGV ដចក្នឹង ៣០០ យេម ើនឹង ២០០ ោយខ្ល។ ក្ាំេត់្តឹម 

៤៥០ នឹង្តវូបានបយងក ើតយ ើង ្បេិនយបើ តាំណាងដចក្ចាយ មានេិនទ ុេនស ាំ PGV ទបបាំផុត យៅក្ន ុងដខ្សទាំងេីរ 

កាលេីេបាត ហ៍មុន យហើយការត្មូវឱ្យមានោយខ្លែដទយទៀត េ្មាប់្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ ្តវូបាន្គប់៖ ២៥០,០០០PGV 

នឹងបយងក ើតបានោយខ្ល ក្ាំេត់្តឹម ៥៥០; ៣០០,០០០PGV នឹងបយងក ើតបានោយខ្ល ក្ាំេត់្តឹម ៦៥០; និង 

៣៥០,០០០PGV នឹងបយងក ើតបានោយខ្ល ក្ាំេត់្តឹម ៧៥០។ 
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4TH 
    

 វ ិ្ ីក្ន ុងការរក្: 

 ប្រាក់បូណាស់ពីការែគ រូែគង 

 
វាប្រែវូានចាយឱ្យណដើមបីបណងកើនការលូែលាស់ប្រកមុរបស់អ្នក 
យូយេេ យរឿជាក់្ថា អ្នក្គួរដតទទួលបាននូវ្បាក់្រង្វវ ន់ េ្មាប់ការបយងក ើត្ក្មុលក់្របេ់អ្នក្។ 

យៅយេលអ្នក្បយងក ើត អ្នក្បង្វា ត់មនុេសដែលអ្នក្បានចុោះយ ម្ ោះយោយផ្លា ល់យនាោះ អ្ាំេីរយបៀបលក់្ផលិតផល និង 

បយងក ើតបណាត ញ្ក្មុការង្វរមួយ។ អ្នក្ក៏្បយ្ងៀនេួក្យគអ្ាំេីរយបៀបថតចមលងនូវអ្វ ីដែលអ្នក្ក្ាំេុងយ វ្ ី។ 

យៅយេលអ្នក្ទទួលបានភាេយជាគរ័យកាន់ដតយ្ចើនយ ើង 

ក្ន ុងការបេត ុ ោះបណាត ល្ក្មុដែលអ្នក្បានចុោះយ ម្ ោះយោយខ្ល នួអ្នក្ផ្លា ល់ (ដខ្សបណាត ញដនការឧបតែមភ) 

អ្ាំេីរយបៀបលក់្ផលិតផល យូយេេ យនាោះេួក្យគនឹងទទួលបានភាេយជាគរ័យកាន់ដតយ្ចើនយ ើង 

យហើយអ្នក្ក៏្នឹងរក្្បាក់្បានកាន់ដតយ្ចើនផងដែរ។ 

យៅយេលអ្នក្យ ើងតាំ ដេង យូយេេ នឹងផតល់រង្វវ ន់ែលអ់្នក្ ជាមួយនឹង្បាក់្បូណាេ់ផគ រូផាង (Matching 

Bonus)េ្មាប់ការបេត ុ ោះបណាត ល និង ការរកី្ចយ្មើនដនដខ្សបណាត ញការឧបតែមភរបេ់អ្នក្។ 

្បាក់្រង្វវ ន់ដែលផគ រូផាង នឹងចាយឱ្យតាមភាគរយដន្បាក់្ភាគលាភ្ក្មុ ដែលរក្បាន យៅតាមក្្មិត ចាប់េីទី 

1 ែល់ទី 7 ដនដខ្សបេត ញដនការឧបតែមភ របេ់អ្នក្* យោយដផអក្យលើក្្មិតតាំ ដេង ដែល្តវូចាយឱ្យអ្នក្។ 

តាំ ដេងែាំបូងដែលអ្នក្អាចរក្្បាក់្បូណាេ់េីការផគ រូផាង 

គឺ Jade Executive។ យៅក្ន ុងតាំ ដេងយនោះ 

អ្នក្អាចរក្្បាក់្បាន 20% យលើ្បាក់្ភាគលាភ្ក្មុ 

េីការលក់្យៅក្ន ុងក្្មិតែាំបូងរបេ់អ្នក្ 

ដនអ្នក្ដចក្ចាយយៅក្ន ុងដខ្សបណាត ញដនការឧបតែមភរបេ់

អ្នក្ (បណាត ញអ្នក្ចុោះយ ម្ ោះរបេ់អ្នក្)។ ឧទហរេ៍ 

្បេិនយបើអ្នក្ចុោះយ ម្ ោះ Natalie, Stacey និង Adam 

យៅក្ន ុងក្្មិតទី 1 

អ្នក្អាចរក្្បាក់្បូណាេ់ដបបផគ រូផាងបាន 20% 

ដន្បាក់្ភាគលាភ្ក្មុ របេ់េួក្យគ។ 

េ្មាប់តាំ ដេងបនាា ប់ Pearl Executive 

អ្នក្អាចរក្្បាក់្ចាំេូលបាន 20% យៅក្្មិតទី 1 

ដនអ្នក្ដចក្ចាយក្ន ុងដខ្សបណាត ញដនការឧបតែមភរបេ់អ្នក្    

(បណាត ញអ្នក្ចុោះយ ម្ ោះរបេ់អ្នក្) យហើយអាចទទួលបាន 

15% យៅក្ន ុងក្្មិតទី 2។ យលើេេីយនោះយទៀត 

យៅយេលដែលអ្នក្យ ើងតាំ ដេង 

អ្នក្អាចរក្្បាក់្បូណាេ់ដបបផគ រូផាង រហូតែល់យៅ 7 

ក្្មិត ដនដខ្សបណាត ញដនការឧបតែមភ របេ់អ្នក្ 

(បណាត ញអ្នក្ចុោះយ ម្ ោះរបេ់អ្នក្)។ 

យែើមបីទទួលបាន្បាក់្បូណាេ់ដបបផគ រូផាង ្បចាាំេបាត ហ៍ 

យៅក្ន ុង 

ក្្មិតដែលបានបង្វា ញ យៅក្ន ុងគាំនូេតាង អ្នក្្តវូដតមានភាេេក្មម 

និង ្តវូបានចាយឱ្យយៅតាមក្្មិតតាំ ដេងនីមួយៗ។ 
*េូមយមើលេទា នុ្ក្មពាក្យរបេ់យយើងយៅទាំេ័រ 13  
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5TH 
 

 

  វ ិ្ ីក្ន ុងការរក្:  

ប្រាក់ណលើកទឹកចិែតពកីារផថរកាែំណាងផចក

ចាយ 
 

 

 

ែំណាងផចកចាយណប្រចើន = ទទួលានប្រាក់រងាា ន់ណប្រចើន  

យៅយេលដែលអ្នក្លក់្ផលតិផលយៅឱ្យតាំណាងដចក្ចាយ 5 នាក់្ ដែលបានចុោះយ ម្ ោះយោយខ្ល នួ*អ្នក្ផ្លា ល់ 

អ្នក្ដែលយៅក្ន ុង SmartDelivery ក្ន ុងដខ្ដន្បតិទិន យនាោះ្បាក់្បូណាេ់ដបបផគ រូផាងក្្មិតទី 1 របេ់អ្នក្ 

នឹងយក្ើនយ ើងេី 20% យៅ 25%។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

យៅយេលដែលអ្នក្លក់្ផលតិផលយៅឱ្យតាំណាងដចក្ចាយ 10 នាក់្ ដែលបានចុោះយ ម្ ោះយោយខ្ល នួ*អ្នក្ផ្លា ល់ 

អ្នក្ដែលយៅក្ន ុង SmartDelivery ក្ន ុងដខ្ដន្បតិទិន យនាោះ្បាក់្បូណាេ់ដបបផគ រូផាងក្្មិតទី 1 របេ់អ្នក្ 

នឹងយក្ើនយ ើងែល់យៅ 30%។ 

 

្បាក់្យលើក្ទឹក្ចិតតេីការដថរក្ាតាំណាងដចក្ចាយ ្តវូបានចាយឱ្យ យៅយេលដែលអ្នក្មានភាេេក្មម និង 

្តវូបានចាយឱ្យយៅក្ន ុងតាំ ដេង Jade Executive ឬ ខ្ពេជ់ាងយនោះ។   

 

* តំណាងដច្ក្ចាយដែលម ើបចុ្ុះម ម្ ុះងមី ម្រតវូានចាត់ ុក្ថាជាមនុសសាន ក់្ក្ន ុងចំ្មណាម 5/10 មៅក្ន ុងដែលនការចុ្ុះម ម្ ុះ 

មោយមិនគិតពីការចុ្ុះម ម្ ុះក្ន ុង SmartDelivery ឬ ការបំមពញនូវការបញ្ជជ  ិញ SmartDelivery ម ើយ។ ម ុះជាយ៉ា ងណា 

អ្នក្ដច្ក្ចាយមនាុះ នឹងមិនម្រតវូានពិចារណាម  ម្របសិនមបើពួក្មគ ចុ្ុះម ម្ ុះអ្នក្ដច្ក្ចាយងមី មៅក្ន ុងដែដតមួយ។ 
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ប្រែវូានែតល់ប្រាក់ 

រងាា ន់សប្រមាប់ភា

ពជាអ្នកដឹកនរំ

បស់អ្នក 
 

យូយេេ ចិតតលអ ផតល់នូវរង្វវ ន់ឱ្យែល់អ្នក្លក្់ក្ាំេូលៗ របេ់ខ្ល នួ 

ដែលបង្វា ញេីភាេជាអ្នក្ែឹក្នាាំ។ 

េួក្យគ្តវូបានផតល់រង្វវ ន់ ជាមួយនឹងការយ វ្ ីែាំយេើរយៅកាន់ក្ដនលងដែលដបលក្ និង 

្បាក្់ភាគលាភេីការលក្់យៅទូទាំងេក្លយលាក្។ 
 

JEUNESSE TRAVEL 
យូយេេ ចង់ផតល់រង្វវ ន់ែល់អ្នក្ និង ទទួលោា ល់ភាេយជាគរ័យរបេ់អ្នក្ យៅយេលដែលអ្នក្បយងក ើត្ុរក្ិចចរបេ់អ្នក្។ ក្មម វ ិ្ ី 

Jeunesse Travel Programme របេ់យយើង នឹងផតល់រូនអ្នក្នូវ ភាេេបាយ រកី្រាយក្ន ុងការរេ់យៅដបប្បេីត 

ដែលការខ្ិតខ្ាំ្បឹងដ្បងរបេ់អ្នក្ េមនឹងទទួលបាន។ 

EMERALD EXPERIENCE   
លអបាំផុតដែលយទើបដតទទួលបានលអ ្បយេើរជាងមុន! អ្នក្ និង 

ោវ មីឬភរោិរបេ់អ្នក្ 

្តវូបានអ្យញ្ជ ើញឱ្យមក្ចូលរមួជាមួយយយើង 

យៅរមេីយោា ន្បេីត Grand Wailea Resort យៅហាដវ៉ា 

េ្មាប់រយៈយេល្បាាំដថៃដនភាេេបាយរកី្រាយយៅយ្កាមេនល ឺ

្េោះអាទិតយ។ េិោ្ោ និង 

អាហារយេលលាៃ ចជាមួយនឹងថាន ក្់ែឹក្នាាំែដទយទៀត និង 

ោែ បនិក្្ក្មុហ ុន យហើយយរៀនេូ្តេីអ្នក្រាំនាញ និង 

ថាន ក់្ែឹក្នាាំ 

យៅក្ន ុង្េឹតត ិការេ៍អ្ភិវឌ្ឍន៍ភាេជាអ្នក្ែឹក្នាាំរបេ់យយើង។ 

យែើមបីចូលរមួក្ន ុងបទេិយោ្ន៏ Emerald * 

អ្នក្្តវូដតទទួលបាន្បាក្់ក្ដ្មជា Emerald Director 

រយៈយេលោ៉ា ងយហាចណាេ់ 3 ដខ្ ក្ន ុងក្ាំ ុងយេលមួយឆ្ន ាំ** 
យហើយ្តវូមានភាេេក្មមរាល់ដខ្ បនាា ប់េីទទួលបានតាំ ដេង 

Emerald Director។ 

DIAMOND DISCOVERY 
យនោះគឺជាវា - រយបៀបរេ់យៅរបេ់ Diamond គឺជារបេ់អ្នក្! 

អ្នក្បានទទួលវា 

យហើយយយើងចង់ផតល់រង្វវ ន់ែលអ់្នក្មិនដមន្ាន់ដតមតងយទ 

ប៉ាុដនត េីមួយឆ្ន ាំយៅមួយឆ្ន ាំ! ក្ន ុងនាមជា Diamond Director 

មាន ក់្, អ្នក្ និង បត ីឬ្បេនធរបេ់អ្នក្ 

នឹងបានចូលរមួជាមួយេួក្យយើង ក្ន ុងក្មម វ ិ្ ី Diamond 

Discovery ្បចាាំឆ្ន ាំរបេ់យយើង។ 

យយើងនឹងយ វ្ ីែាំយេើរយៅរមេីយោា នលាំោប់ផ្លក យ 5 

ដែលមានលក្ខេៈេិយេេបាំផុតយៅយលើេិភេយលាក្ និង 

យ វ្ ីែាំយេើរផសងយ្េងែ៏អ្ោច រយមិនគួរឱ្យយរឿមួយចាំនួនរមួាន ។ 

យនោះគឺជារយបៀបរេ់យៅដែលជាក្ត ីេុបិនត ា្ំបាំផុត េ្មាប់រីវតិជា 
Diamond Director ជាមួយ យូយេេ។ 

យែើមបីចូលរមួយៅក្ន ុង Diamond Discovery 

ជាយលើក្ែាំបូងក្ន ុងការយ វ្ ីលក្ខេៈេមបតត ិ អ្នក្្តវូដត (i)  

 

យៅដតេក្មមរាល់ដខ្េីដខ្ែាំបូង 

ដែលអ្នក្្តវូដតទទួលបាន្បាក្់ក្ដ្មជា Diamond Director 

និង (ii) ្តវូដតទទួលបាន្បាក្់ក្ដ្មជា Diamond Director 

រយៈយេលោ៉ា ងយហាចណាេ់ 3 ដខ្ ដន្បតិទិន 

ក្ន ុងក្ាំ ុងយេលមួយឆ្ន ាំ** ។ 

ក្ន ុងឆ្ន ាំបនតបនាា ប់ ** អ្នក្្តវូដត (i) 

យៅដតេក្មមរាល់ដខ្ចាប់េីដខ្ែាំបូងដែលអ្នក្ទទួលបានតាំ ដេង 

Diamond និង (ii) ្តវូដតទទួលបាន្បាក្់ក្ដ្មជា 

Diamond Director ឬ ខ្ពេ់ជាងយនោះ 

រយៈយេលោ៉ា ងយហាចណាេ់ 6 ដខ្ ក្ន ុងក្ាំ ុងយេលមួយឆ្ន ាំ** ។ 

្តវូបានបង់ជានាយក្យេ្រឬខ្ពេ់ជាងយនោះេ្មាប់រយៈយេលោ៉ា

ងយហាចណាេ់្បាាំមួយដខ្ក្ន ុងឆ្ន ាំ។ ** 

 

* អ្នក្្តវូដតចូលរមួយៅក្ន ុងបទេយិោ្ន៏ Emerald 

យៅក្ន ុងឆ្ន ាំដែលបានទទួលែាំយេើរក្មានត។ 

** មួយ "ឆ្ន ាំ" 

ចាប់យផតើមយៅដខ្ែាំបូងដនរយៈយេលយ វ្លីក្ខេៈេមបតត ិដនការយ វ្ែីាំយេើរ។ 

និោយមយ៉ាងយទៀត ឆ្ន ាំដនការយ វ្ ីលក្ខេៈេមបតត ិ ចាប់យផតើមេដីថៃទី 1 ដខ្ 

 វចិិិកា េ្មាប់ Emerald Experience និង ដថៃទី 1 ដខ្យមោឧេភា 

េ្មាប់ Diamond Discovery។ យែើមបទីទួលបានេិទធិក្ន ុងការយ វ្ែីាំយេើរ 

អ្នក្្តវូដតបាំយេញតាមលក្ខេៈេមបតត ិោ៉ា ងយហាចណាេ់ 60 ដថៃ 

មុនដថៃយចញែាំយេើរ។ អ្នក្នឹង្តវូបានរូនែាំេឹងជាលាយលក្ខេ៍អ្ក្សរ 

្បេិនយបើអ្នក្មានេិទធិ។ អ្នក្មិនគួរចូលរមួ បនាា ប់េីបាន្ប្េឹតតយៅ, 

យូយេេ នឹងត្មូវឱ្យអ្នក្ទូទត់េងចាំណាយ 

ដែលបានយក្ើតយ ើងរចួយហើយ។ រាល់ការយ វ្ ីែាំយេើរទ ាំងអ្េ់ 

មិនអាចែក្្បាក់្វញិបានយទ មិនអាចយផារេិទធបិាន 

យហើយអាចនឹង្តវូឱ្យអ្នក្បង់េនធ  ដែលជាចាំេូលផ្លា ល់ខ្ល នួ 

្បេិនយបើត្មូវយោយចាប់ និង បទបបញ្ញតត ិ។ 

មិនអ្នុញ្ញញ តឱ្យមានោច់្បាក់្រាំនួេយទ។ ការយ វ្ែីាំយេើរទ ាំងយនោះ 

្តវូបានបយងក ើតយ ើង យែើមបីយលើក្ក្មពេ់បទេិយោ្ន៍ដនការេិក្ា 

ការក្ោង្ក្មុ និង ភាេជាអ្នក្ែកឹ្នាាំ។ 

ភាពជាអ្នកដឹកន ំ

Emerald Experience 

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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6TH 
 

 

 វ ិ្ ីក្ន ុងការរក្្បាក្់:  

 DIAMOND BONUS POOL 

 

 

អ្ែថ ប្របណោជន៍ននភាពជាអ្នកដឹកនសំកលណលាក 
អ្នក្អាចរក្្បាក្់ចាំេូលេីការដេ រដនការលក្់ជាេក្ល របេ់្ក្មុហ ុន យោយការមានលក្ខេៈេមបតត ិ្គប់្ាន់ េាំរាប់ Diamond 
Bonus Pool របេ់យយើង។ Diamond Pool រមួមានចាំនួន 3% ដនចាំនួន្បាក្់ភាគលាភទូទាំងេិភេយលាក្ របេ់្ក្មុហ ុន 

េីការលក្់ផលិតផល ដែលបានបយងក ើតយ ើងក្ន ុង្តីមាេនីមួយៗ។ ្បាក្់ទាំងយនោះ ្តូវបានដបងដចក្ក្ន ុងចាំយណាម Diamond 

ដែលមានលក្ខេៈេមបតត ិ្គប់្ាន់ យោយយោងតាមការទទួលបានយៅក្ន ុង្តីមាេនីមួយៗ។ 

្បាក្់រង្វវ ន់ bonus pool ្តវូបានគេនា្បចាាំ្តីមាេ យហើយ្បាក្់រង្វវ ន់្តូវបានទូទត់ 

យោងយៅតាមចាំនួនដែលអ្នក្បានទទួលក្ន ុងក្ាំ ុងយេល្បាក្់បូណាេ់។ យែើមបីចូលរមួយៅក្ន ុង Diamond Bonus Pool អ្នក្្តវូដត 
(i) លក្់ផលិតផលយៅតាំណាងដចក្ចាយដែលបានចុោះយ ម្ ោះយោយខ្ល នួអ្នក្ផ្លា ល់ ចាំនួន 10 (ែប់) នាក្់ ដែលមានយៅយលើ SmartDelivery 

ក្ន ុងដខ្នីមួយៗ ដន្តីមាេ និង (ii) តាំ ដេងខ្ពេ់បាំផុតដែលអ្នក្ទទួលបាន ្តវូដតជា Diamond Director ឬ មុនយេល 
ដថៃែាំបូងដន្តីមាេ។ 

 

អ្នក្អាចទទួលបានចាំ ដេក្ ែូចខ្ងយ្កាម:  

 

• មួយចាំ ដេក្ ្តវូបានផតល់្ បាក់្រូនអ្នក្ក្ន ុងភាេជា 

Diamond Director េ្មាប់ជាយលើក្ែាំបូង ឬ 

មុនដថៃែាំបូងដន្តមីាេ។ 

• មួយចាំ ដេក្ ្តវូបានផតល់្ បាក់្រូនក្ន ុងមួយដខ្ 

យៅក្ន ុង្តីមាេដែលអ្នក្្តវូបានផតល់រូនក្ន ុងភាេជា 

Diamond។ 

• មួយចាំ ដេក្ ្តវូបានផតល់្ បាក់្រូនេ្មាប់យរៀងរាល់ 1,000 

ោយខ្ល ដន្បាក្ភ់ាគលាភ្ក្មុ 

ដែលទទួលបានក្ន ុងអ្ាំ ុងដន្តីមាេ។ 

• ចាប់េីមួយចាំ ដេក្ ្តវូបានផតល់រូនក្ន ុងមួយ្តីមាេមតង 

េ្មាប់ការចុោះយ ម្ ោះតាំណាងដចក្ចាយផ្លា ល់ខ្ល នួនីមួយៗ 

គឺ្តវូបានចាយ្បាក់្រូនែូចាន នឹង Diamond Director 

យៅក្ន ុងដខ្ណាមួយដន្តមីាេ 

• មួយចាំ ដេក្ ្តវូបានផតល់្បាក់្រូនក្ន ុងដខ្នីមួយៗ ដែលអ្នក្្តវូបានផតល់្ បាក់្រូន ក្ន ុងភាេជា Double Diamond 

Director ឬ ខ្ពេ់ជាងយនោះ។  
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ណឡើងែំផេងណៅណពលផដលការលក់ែលិែែលរបស់អ្នកណកើនណឡើង 

ែំផេង 
  លកខេៈសមបែត ិែប្រមូវឱ្យមាន   អ្ែថ ប្របណោជន៍ 

សមាជកិ  ចុោះយ ម្ ោះ និង ការយល់្េមចូលជាតាំណាងដចក្ចាយ 

 ទិញ Starter Kit ជាេមារិក្ មិនមានការគិតេិនទ ុ  

 ទិញក្ន ុងតដមលលក្់ែុាំ 

 ្បាក្់ចាំយេញេីការលក្់រាយ 

 ការបញុ្្ោះតដមលេ្មាប់អ្តិថិរនដែលយេញចិតត  

 ្បាក្់បូណាេ់េីការលក្់រាយ 

ែណំាងផចកចាយ  ្តវូដតជាេមារិក្ 

 ្តវូមានេិនទ ុ 100 PV ជាមួយនឹង SmartDelivery ្បចាាំដខ្ 

ក្ន ុងរយោះយេលមួយឆ្ន ាំដនការទិញ Starter Kit របេ់អ្នក្ 

 ែូចាន នឹងេមារិក្ 

 ចាប់យផតើមគិតជាេិនទ ុ 

 

អ្នកប្របែបិែតកិារ 

(EXECUTIVE) 

ែំផេង EXECUTIVE* 
 ្តវូដតជាតាំណាងដចក្ចាយ 

 ្តវូដតេក្មម  

 ្តវូមានលក្ខេៈេមបតត ិយេញយលញ (មានការចុោះយ ម្ ោះ 1 នាក្់ 

ជាតាំណាងដចក្ចាយយោយខ្ល នួអ្នក្ផ្លា ល់ យៅក្ន ុង្ក្មុនីមួយៗ) 

 

 ែូចាន នឹងតាំណាងដចក្ចាយ 

 ្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ 

JADE EXECUTIVE  ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Executive  

 យហើយ្តវូមាន 

o បានចុោះយ ម្ ោះ Executives ចាំនួន 4 នាក្់ យោយខ្ល នួអ្នក្ផ្លា ល់ 

ោ៉ា ងយហាចណាេ់ 1 នាក្់ យៅក្ន ុង្ក្មុនីមួយៗ ឬ  

o បានចុោះយ ម្ ោះ តាំណាងដចក្ចាយ ចាំនួន  8 នាក្់ 

យោយខ្ល នួអ្នក្ផ្លា ល់ ោ៉ា ងយហាចណាេ់ 3 នាក្់ យៅក្ន ុង្ក្មុនីមួយៗ   

 ែូចាន នឹង Executive 

 ក្្មិតទី 1 ដន្បាក្់បូណាេ់ដបបផគ រូផាង 

PEARL EXECUTIVE  ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Executive  

 យហើយ្តវូមាន 

o បានចុោះយ ម្ ោះ Executives ចាំនួន 8 នាក្់ យោយខ្ល នួអ្នក្ផ្លា ល់ 

ោ៉ា ងយហាចណាេ់ 2 នាក្់ យៅក្ន ុង្ក្មុនីមួយៗ ឬ  

o បានចុោះយ ម្ ោះ តាំណាងដចក្ចាយ ចាំនួន  12 នាក្់ 

យោយខ្ល នួអ្នក្ផ្លា ល់ ោ៉ា ងយហាចណាេ់ 3 នាក្់ យៅក្ន ុង្ក្មុនីមួយៗ  

 ែូចាន នឹង Executive 

 ក្្មិតទី 2 ដន្បាក្់បូណាេ់ដបប 

ផគ រូផាង 

SAPPHIRE EXECUTIVE  ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Executive  

 យហើយ្តវូមាន ការចុោះយ ម្ ោះ Executives ចាំនួន 12 នាក្់ 

យោយខ្ល នួអ្នក្ផ្លា ល់ ោ៉ា ងយហាចណាេ់ 3 នាក្់ យៅក្ន ុង្ក្មុនីមួយៗ 

 ែូចាន នឹង Executive 

 ក្្មិតទី 3 ដន្បាក្់បូណាេ់ដបប 

ផគ រូផាង 

 ជាផល វូេាំខ្ន់យៅកាន់តាំ ដេងថាន ក់្ែឹក្នាាំ 

(Director)  

   SAPPHIRE 25 LEVEL  ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Sapphire Executive 

 បូក្បដនែម 25 ោយខ្លដន្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ យៅក្ន ុងដខ្មុន 
 ែូចាន នឹង Sapphire 

 ការបាំពាក្់តាំ ដេងេិយេេ 

 ក្មម វ ិ្ ី្េឹតត ិការេ៍េិយេេ 

   SAPPHIRE 50 LEVEL  ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Sapphire Executive 

 បូក្បដនែម 50 ោយខ្លដន្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ យៅក្ន ុងដខ្មុន  

SAPPHIRE ELITE  ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Sapphire Executive 

 បូក្បដនែម 100 ោយខ្លដន្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ យៅក្ន ុងដខ្មុន  

 

RUBY DIRECTOR 

ែំផេងថ្នន កដ់កឹន ំDIRECTOR* 
 ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Sapphire Executive  

 មានការឧបតែមភចាំនួន 2 ដខ្ស ជាមួយនឹងការចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា 

Sapphire** យៅក្ន ុងដខ្សនីមួយៗ 

 មាន 200 ោយខ្លដន្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ យៅក្ន ុងដខ្្បតិទិនមុន 

 

 ែូចាន នឹង Sapphire 

 ក្្មិតទី 4 ដន្បាក្់បូណាេ់ដបប 

ផគ រូផាង  

EMERALD DIRECTOR  ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Sapphire Executive  

 មានការឧបតែមភចាំនួន 4 ដខ្ស ជាមួយនឹងការចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា 

Sapphire** យៅក្ន ុងដខ្សនីមួយៗ 

 មាន 500 ោយខ្លដន្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ យៅក្ន ុងដខ្្បតិទិនមុន 

 ែូចាន នឹង Sapphire 

 ក្្មិតទី 5 ដន្បាក្់បូណាេ់ដបប 

ផគ រូផាង 

 Emerald Experience 

DIAMOND DIRECTOR  ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Sapphire Executive  

 មានការឧបតែមភចាំនួន 6 ដខ្ស ជាមួយនឹងការចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា 

Sapphire** យៅក្ន ុងដខ្សនីមួយៗ*** 

 មាន 1,000 ោយខ្លដន្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ 

យៅក្ន ុងដខ្្បតិទិនមុនណាមួយ 

 មាន 1,000 ោយខ្លដន្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ 

យៅក្ន ុងដខ្្បតិទិនបចុ្បបនន**** 

 ែូចាន នឹង Sapphire 

 ក្្មិតទី 6 ដន្បាក្់បូណាេ់ដបប 

ផគ រូផាង 

 Diamond Bonus Pool 

 Diamond Discovery 
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* តាំ ដេង Executive និង Director ្តវូបានផតល់រូនយៅដថៃណាដែលបានយ វ្ ី្គប់លក្ខេៈេមបតត ិដែលក្ាំេត់។ 

** ការត្មូវឱ្យចាយ្បាក់្តាមតាំ ដេង យៅក្ន ុងដខ្សបណាត ញដនការឧបតែមភ  ្តវូដតជាតាំ ដេង “េិត” មានន័យថា តាំ ដេងទាំងយនាោះ ្តវូបានរក្្បាក់្ចាំេូលបាន 

តាមរយៈការបយងក ើត្ក្មុការង្វរ និង ការបយងក ើនបដនែមចាំនួនេិនទ ុដែលត្មូវឱ្យមាន និង មិនដមនបានទទួល យោយការទិញក្ញ្ច ប់ផលិតផល។ 

*** ្បេិនយបើយ វ្ ី្គប់ ោយខ្ល ដែលត្មូវឱ្យមាន ប៉ាុដនត  Sapphire/Diamonds ដែលត្មូវឱ្យមាន មិនយៅក្ន ុងដខ្សបណាត ញបដនការឧបតែមភ 

យៅចុងបញ្ច ប់ដនដខ្ដែលយ វ្ ីគុេេមបតត ិ អ្នក្នឹង្តវូបានចាយ្បាក់្ឱ្យ េ្មាប់តាំ ដេងថមី ្បេិនយបើត្មូវការយនោះ ្តវូបានបាំយេញយៅមុនដថៃចុងយ្កាយដនដខ្បនាា ប់។ 

**** ្បេិនយបើ ្តឹមដត 500 - 999 ោយខ្ល ្តវូបានបញ្ច ប់ យៅក្ន ុងដខ្បចុ្បបនន  យហើយត្មូវការយផសងៗ យទៀត ្តវូបានបាំយេញយនាោះ អ្នក្នឹង្តវូបានយ ើងតាំ ដេង ជា 

Diamond Director (និង មានលក្ខេៈេមបតត ិ្គប់្ាន់ យែើមបីទទួលបានចាំ ដេក្ 1 យៅក្ន ុង the Diamond Bonus Pool) ប៉ាដុនតមិន្តវូបានចាយ្បាក់្ឱ្យែូចជា 

Diamond Director យទ។ យៅក្ន ុងការគិត្បាក់្យនោះ ដខ្្បតិទិនបនាា ប់ ដែលអ្នក្បានយ វ្ ី្គប់ 1,000 ោយខ្ល អ្នក្នឹងមានលក្ខេៈេមបតត ិ្គប់្ាន់ ជា Diamond 

យហើយនឹង្តវូបានចាយ្បាក់្ឱ្យ យៅក្ន ុងតាំ ដេងយនាោះ យៅដខ្បនាា ប់។ 

 

 

 

ែំផេង  លកខេៈសមបែត ិែប្រមូវឱ្យមាន  អ្ែថ ប្របណោជន៍ 
 

DOUBLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

    

 ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Diamond Director 

 មានការឧបតែមភចាំនួន 2 ដខ្ស យហើយដខ្សនីមួយៗ មាន Diamond 1* នាក្់ ជាមួយនឹងក្្មិតទី 7* 

 មាន 1,500 ោយខ្លដន្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ យៅក្ន ុងដខ្្បតិទិនមុន** 

 

 ែូចាន នឹង Diamond 

Director 

 ក្្មិតទី 7 

ដន្បាក្់បូណាេ់ដបប 

ផគ រូផាង 

TRIPLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Diamond Director  

 មានការឧបតែមភចាំនួន 4 ដខ្ស យហើយដខ្សនីមួយៗ មាន Diamond 1* នាក្់ ជាមួយនឹងក្្មិតទី 7 

 មានេិនទ ុ 2,000,000 PGV យៅក្ន ុង 1 ដខ្្បតិទិន ជាមួយនឹងមិនមានយលើេេី 500,000 PGV 
មក្េីដខ្សបណាត ញណាមួយដនការឧបតែមភ  

 មានតាំណាងដចក្ចាយេក្មម  10,000 នាក្់ យៅក្ន ុង្គប់ដខ្សទាំងអ្េ់ដនការឧបតែមភយៅក្ន ុង 

SmartDelivery ្បចាាំដខ្ 

• ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យយៅក្ន ុងតាំ ដេងយនោះ េ្មាប់ 2 ដខ្្បតិទិនជាប់ៗាន  

 ែូចាន នឹង Double 

Diamond Director 

 ្បាក្់បូណាេ់ $100,000 

មតង*** 

PRESIDENTIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Diamond Director  

 មានការឧបតែមភចាំនួន 6 ដខ្ស យហើយដខ្សនីមួយៗ មាន Diamond 1* នាក្់ ជាមួយនឹងក្្មិតទី 7 

 មានេិនទ ុ 3,000,000 PGV យៅក្ន ុង 1 ដខ្្បតិទិន ជាមួយនឹងមិនមានយលើេេី 500,000 PGV 
មក្េីដខ្សបណាត ញណាមួយដនការឧបតែមភ  

 មានតាំណាងដចក្ចាយេក្មម  15,000 នាក្់ យៅក្ន ុង្គប់ដខ្សទាំងអ្េ់ដនការឧបតែមភយៅក្ន ុង 

SmartDelivery ្បចាាំដខ្ 

 ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យយៅក្ន ុងតាំ ដេងយនោះ េ្មាប់ 3 ដខ្្បតិទិនជាប់ៗាន  

 ែូចាន នឹង Double 

Diamond Director 

 ្បាក្់បូណាេ់ $250,000 

មតង**** 

IMPERIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Diamond Director  

 មានការឧបតែមភចាំនួន 8 ដខ្ស យហើយដខ្សនីមួយៗ មាន Diamond 1* នាក្់ ជាមួយនឹងក្្មិតទី 7 

 មានេិនទ ុ 4,000,000 PGV យៅក្ន ុង 1 ដខ្្បតិទិន ជាមួយនឹងមិនមានយលើេេី 500,000 PGV 
មក្េីដខ្សបណាត ញណាមួយដនការឧបតែមភ  

 មានតាំណាងដចក្ចាយេក្មម  20,000 នាក្់ យៅក្ន ុង្គប់ដខ្សទាំងអ្េ់ដនការឧបតែមភយៅក្ន ុង 

SmartDelivery ្បចាាំដខ្  

 ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យយៅក្ន ុងតាំ ដេងយនោះ េ្មាប់ 3 ដខ្្បតិទិនជាប់ៗាន  

 ែូចាន នឹង Double 

Diamond Director 

 ្បាក្់បូណាេ់ $500,000 

មតង***** 

CROWNE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូចជា Diamond Director  

 មានការឧបតែមភចាំនួន 10 ដខ្ស យហើយដខ្សនីមួយៗ មាន Diamond 1* នាក្់ ជាមួយនឹងក្្មិតទី 7 

 មានេិនទ ុ 5,000,000 PGV យៅក្ន ុង 1 ដខ្្បតិទិន ជាមួយនឹងមិនមានយលើេេី 500,000 PGV 
មក្េីដខ្សបណាត ញណាមួយដនការឧបតែមភ  

 មានតាំណាងដចក្ចាយេក្មម  25,000 នាក្់ យៅក្ន ុង្គប់ដខ្សទាំងអ្េ់ដនការឧបតែមភយៅក្ន ុង 

SmartDelivery ្បចាាំដខ្  

 ្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យយៅក្ន ុងតាំ ដេងយនោះ េ្មាប់ 6 ដខ្្បតិទិនជាប់ៗាន  

 ែូចាន នឹង Double 

Diamond Director 

 ្បាក្់បូណាេ់ $1,000,000 

មតង***** 

 

*ការតម្រមូវឱ្យចាយម្រាក្់ាមតំដណង មៅក្ន ុងដែសបណាា ញលនការឧបតថមភ  ម្រតវូដតជាតំដណង “ពិត” ានន័យថា តំដណង ងំមនាុះ ម្រតវូានរក្ម្រាក្់ច្ំណូលាន 

ាមរយៈការបមងក ើតម្រក្មុការងារ និង ការបមងក ើនបដនថមច្ំនួនពិនទ ុដែលតម្រមូវឱ្យាន និង មិនដមនាន  ួល មោយការ ិញក្ញ្ចប់ផលិតផល។ 

**្បេិនយបើមាន ក្់ដន Diamonds ្តវូបានយ ើងតាំ ដេង ប៉ាុដនតមិនធ្លល ប់្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូច Diamond 

បនាា ប់មក្្បេិនយបើអ្នក្យ វ្ ីបាន្គប់តាមលក្ខខ្េឌ ដែលត្មូវឱ្យ អ្នក្នឹង្តវូបានយ ើងតាំ ដេង ប៉ាុដនតមិន្តវូបានចាយ្បាក្់ឱ្យែូច Double Diamond យទ 

***One-time bonus ្តវូបានចាយឱ្យយៅក្ន ុង្េឹតត ិការេ៍របេ់្ក្មុហ ុនដែលេាំខ្ន់បនាា ប់ និង បង្វា ញយៅយលើឆ្ក្ 

****ចាយ្បាក្់ឱ្យ ក្ន ុងរយោះយេល 12 ដខ្ 

*****ចាយ្បាក្់ឱ្យ ក្ន ុងរយោះយេល 24 ដខ្  
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សទាា នុប្រកមននលកខេេឌ  
ACTIVE: ACTIVE: 

បនាា ប់េីទទួលបានតាំ ដេងជាតាំណាងដចក្ចាយ 

អ្នក្បានកាល យជា េក្មមយៅក្ន ុង SmartDelivery ្បចាាំដខ្ 

យោយការបដនែម 60 PV តាមរយោះការលក់្ឱ្យែល់អ្តិថិរន ឬ 

ការទិញផ្លា ល់ខ្ល នួ។* ្បេិនយបើអ្នក្មិនរក្ាភាេេក្មម  យៅក្ន ុង 

SmartDelivery ្បចាាំដខ្របេ់អ្នក្ ្គប់េិនទ ុដែលបានគិតឱ្យ 

នឹង្តវូបានក្ាំេត់យ ើងវញិ យៅជាេូនយ 

យៅយេលដែល្បាក់្ភាគលាភ្តវូបានគេនា។ ដែលេិនទ ុទ ាំងយនោះ 

មិនអាចទញយក្មក្វញិបាន។ 

អ្នក្អាច្ត ប់មក្េក្មមយ ើងវញិ 

បនាា ប់េីយ វ្ ីបានតាមការត្មូវខ្ងយលើ។ 

ANNUAL RENEWAL: មានដថលបនតថមី្បចាាំឆ្ន ាំចាំនួន 19.95 

ែុលាល រយែើមបីចាយយៅយលើដថលដន្បេ័នធ ្គប់្គងអារីវក្មមជាក់្ដេត ងរបេ់

អ្នក្។ យទោះជាោ៉ា ងណាក៏្យោយ ្បេិនយបើអ្នក្រក្ា 360 CV 

េីការបញ្ញជ ទិញ SmartDelivery ផ្លា ល់ខ្ល នួ ក្ន ុងក្ាំ ុងយេលមួយឆ្ន ាំ 

យហើយមិនបានទិញ Starter Kit យៅក្ន ុង្បូម៉ាូេិនយទ 

យនាោះដថលបនតថមី្បចាាំឆ្ន ាំ ្តវូបានយបាោះបង់យចាល។ យបើមិនែូយចាន ោះយទ 

អ្នក្្តវូដតបង់ដថលបនត ្បចាាំឆ្ន ាំជាថមី។  

AUTOSHIP: យមើល SmartDelivery  

COMMISSIONABLE VOLUME (CV): យែើមបីយអាយ្បាក្ែថា 

ផលិតផលរបេ់យយើង មានតដមលដែលអាច្បកួ្ត្បដរងបាន 

ផលិតផល យូយេេ នីមួយៗ គឺ្តវូបានក្ាំេត់ដែលមានេិនទ ុ 

ដែលបានែឹងថាជា េិនទ ុ្បាក់្ភាគលាភ (យេលខ្លោះេាំយៅយលើ 

"េិនទ ុ”) ។ ្បាក់្ភាគលាភ អ្នក្អាចរក្បាន 

តាមរយោះដផនការផតល់្បាក់្រង្វវ ន់ 

្តវូបានអា្េ័យយលើការបូក្េនស ាំេិនទ ុទ ាំងយនោះ។ CV 

ចាប់់យផតើមយែើមបីេនស ាំទុក្ 

យៅយេលដែលអ្នក្បានយ ើងតាំ ដេងេីភាេជាេមារិក្យៅជា 

តាំណាងដចក្ចាយ។ CV 

បនតេនស ាំទុក្បានយូរតាមដែលអ្នក្យៅរក្ាភាេេក្មម។ 

េូមយមើលរបូទី 3។ 

CUSTOMERS: យនោះរមួទ ាំង លក់្រាយដែលយេញចិតត 

និងអ្តិថិរនលក់្ែុាំ។ 

ENROLLER TREE: តាំណាងដចក្ចាយយៅក្ន ុងដខ្សបណាត ញ

នីមួយៗ របេ់អ្នក្ដនការឧបតែមភ 

គឺយៅក្ន ុងបណាត ញអ្នក្ចុោះយ ម្ ោះរបេ់អ្នក្។ េិនទ ុ PGV 

េីការលក់្របេ់េួក្យគ 

គឺ្តវូបានយ្បើយែើមបីគេនា្បូម៉ាូ េិនេិត្បាក្ែ។ េូមយមើលរបូទី 

3។  

GROUP VOLUME (GV): េិនទ ុ្ក្មុ 

គឺេិនទ ុដែលទក់្ទងនឹងតាមរយោះការលក់្ 

យៅក្ន ុងទាំងេីររបេ់អ្នក្។ វារមួទ ាំង PV, PGV និង 

េិនទ ុដែលយក្ើនយ ើងខ្ងយ្ៅ។ េូមយមើលរបូភាេទី 3។ 

HIGHEST ACHIEVED RANK: តាំ ដេងខ្ពេ់បាំផុត 

ដែលធ្លល ប់បាន 

ទទួល។  

JOFFICE: អ្នក្ទទួលបាន្បេ័នធការ្គប់្គង្ុរកិ្ចចជាក់្ដេតង 

ដែលជាដផនក្មួយដន Starter Kit  

ដែលផតល់ឱ្យអ្នក្នូវអ្វ ី្គប់ោ៉ា ងដែលអ្នក្្តវូការយ វ្ ី្ុរកិ្ចច  

យូយេេ តាមអ្នឡាញ។ តាមរយោះ្បេ័នធែ៏មានឥទធិេលយនោះ 

អ្នក្អាចតាមោន្ុរកិ្ចចលាំោប់េិភេយលាក្របេ់អ្នក្ 

ក្ាំេត់រយបៀបយរៀបចាំ SmartDelivery 

ទក់្ទងនឹងរបាយការេ៍ការ្គប់្គង ការទិញផលិតផល 

ែាំយេើរការ្បាក់្ភាគលាភ និង ជាយ្ចើនយផសងយទៀត។  

LINE OF SPONSORSHIP: តាំណាងដចក្ចាយនីមួយៗ 

ដែលបានចុោះយ ម្ ោះយោយផ្លា ល់ខ្ល នួ 

យោយអ្នក្ចាប់យផតើមដខ្សបណាត ញថមីដនការឧបតែមភ ឱ្យរកី្ចយ្មើន 

ែូចដែលតាំណាងដចក្ចាយចុោះយ ម្ ោះតាំណាងដចក្ចាយែដទយទៀត និង 

តាំណាងដចក្ចាយទាំងយនាោះ ចុោះយ ម្ ោះអ្នក្យផសងៗយទៀត។ 

ែាំយេើរការយនោះ បនតយ វ្ ីយោយមិនមានក្ាំេត់ក្្មិត 

មិនមានដែនក្ាំេត់ថាអ្នក្មានដខ្សបណាត ញប៉ាុនាម នដនការឧបតែមភ 

ដែលអ្នក្អាចបយងក ើត។ េូមយមើលរបូភាេទី 4។ 

PAID AS or PAID AT RANK: 

យែើមបី្តវូបានចាយ្បាក់្ឱ្យយៅតាំ ដេងណាមួយ (ឧទហរេ៍ 

្តវូបានចាយ្បាក់្ឱ្យ Ruby Director) អ្នក្្តវូដតេក្មម និង 

យ វ្ ី្គប់តាមត្មូវការដែលក្ាំេត់ េ្មាប់តាំ ដេងយនាោះ។ 

PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): េិនទ ុ្ក្មុផ្លា ល់ខ្ល នួ គឺជា 

CV ដែល្តវូបានទក់់្ទងយៅនឹង 

តាមរយោះដខ្សបណាត ញរបេ់អ្នក្ដនការឧបតែមភ និង 

េីការលក់្យៅឱ្យអ្តិថិរនរបេ់អ្នក្។ 

វាមិនរមួបញ្្លូេិនទ ុយក្ើនយ ើងខ្ងយ្ៅ។ PGV 

មក្េីការលក់្យៅក្ន ុងបណាត ញការចុោះយ ម្ ោះរបេ់អ្នក្ 

គឺ្តវូបានយ្បើយែើមបីគេនា្បូម៉ាូ េិនេិត្បាក្ែ។ 

េូមយមើលរបូភាេទី 3។ 

PERSONAL VOLUME (PV): េិនទ ុផ្លា ល់ខ្ល នួ េិនទ ុផ្លា ល់ខ្ល នួ 

គឺ្តូវបានទក្់ទងយៅនឹងេិនទ ុមក្េីការលក្់ផលិតផលយៅឱ្យអ្តិថិរនរប

េ់អ្នក្ តាមរយោះយគហទាំេ័រចមលងរបេ់អ្នក្ ឬ េីការទិញផ្លា ល់ខ្ល នួរបេ់អ្នក្។ 

ចាប់ PV ណលើស: យៅយេលដែល PV េរុប េីការបញ្ញជ ទិញ SmartDelivery 

យលើេេី 60 យៅក្ន ុង SmartDelivery ្បចាាំដខ្, 

យហើយ្តូវបានផតល់រូនេ្មាប់ែាំយេើរការបញ្ញជ ទិញ SmartDelivery 

របេ់អ្នក្ ក្ន ុងរយៈយេល 7 ដថៃ ដនកាលបរយិចិទការចាប់យផតើម 

SmartDelivery ្បចាាំដខ្របេ់អ្នក្, បនាា ប់មក្ PV 

េីការលក្់រាយនិងអ្តិថិរន្បចាាំដែលយេញចិតត  និង PV 

េីការទិញផ្លា ល់ខ្ល នួរបេ់អ្នក្ នឹងហូរយៅ្ក្មុដែលយខ្ាយ។ ្ក្មុយខ្ាយ 

គឺជា្ក្មុដែលមាន GV តិចបាំផុត យៅចុងដខ្ដន SmartDelivery 

្បចាាំដខ្។ ចាប់យនោះយ្បើេ្មាប់ដត ្បេិនយបើមាន PV យ្ចើនយលើេប៉ាុយណាណ ោះ 

ដែលមក្េីការបញ្ញជ ទិញ SmartDelivery ដែលឥតលក្ខខ្េឌ  

ដែលយៅក្ន ុងរួរ (យោយេវ ័យ្បវតត ិ និង មិនបានោក្់យោយដែយៅក្ន ុង 

backoffice របេ់អ្នក្)។ ករេីណលើកផលង: PV ប្រពឹែត ិការេ៍: បដនែមេីយនោះ 

PV ដែលយលើេ មក្េីការទិញផលិតផលយៅក្ន ុង្េឹតត ិការេ៍ ឬ េីក្ញ្ច ប់ 

មិនបានហូរយៅ្ក្មុដែលយខ្ាយយទ។ េូមក្ត់េាំាល់ផងដែរថា PV 

េីការលក្់ក្ញ្ច ប់ Basic ែល់អ្នក្ដចក្ចាយដែលបានចុោះយ ម្ ោះចូលថមី 

របេ់អ្នក្ អាចនឹងរាប់បញ្្លូយៅតាមត្មូវការភាេេក្មម  របេ់អ្នក្។ 

យទោះជាោ៉ា ងណា PV 

មិន្តូវបានរាប់បញ្្លូយៅយេលដែលអ្នក្ដចក្ចាយដែលយទើបចុោះយ ម្ ោះថមី 

លក្់ក្ញ្ច ប់ Basic ឱ្យែល់អ្នក្ដចក្ចាយដែលយទើបបានចុោះយ ម្ ោះថមីរបេ់ាត់ 

យៅក្ន ុងដខ្ SmartDelivery ែូចាន ។
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PREFERRED CUSTOMER:  

អ្តិថិរនដែលបានចុោះយ ម្ ោះ េ្មាប់ SmartDelivery អ្នក្ដែលទិញេីយគហទាំេ័រចមលងផ្លា ល់ខ្ល នួរបេ់អ្នក្ 

យៅក្ន ុងតដមលដែលបានបញុ្្ោះយហើយ។ បនាា ប់េីដថៃទី 30 ដខ្ ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ 2018 អ្តិថិរនដែលយេញចិតតថមី 

នឹងមិនមាន្តវូបានោក់្យៅក្ន ុងដមក្ធ្លងបណាត ញណាមួយយ ើយ។ អ្តិថិរនដែលយេញចិតត ្តវូដតចូលរមួយៅក្ន ុង 

SmartDelivery។ 

QUALIFY or QUALIFIED:   

យៅយេលអ្នក្មានតាំណាងដចក្ចាយេក្មមមាន ក់្យៅ្ក្មុខ្ងោត ាំ និង មាន ក់្យទៀតយៅ្ក្មុខ្ងយវវង អ្នក្្តវូបានទទួលោា ល់ថា 

មានលក្ខេៈេមបតត ិ្គប់្ាន់។ ការយនោះនឹងអ្នុញ្ញញ តឱ្យអ្នក្យ ើងតាំ ដេង Executive ្បេិនយបើអ្នក្មានភាេេក្មម។ 

RETAIL CUSTOMER:  

អ្តិថិរនដែលបានទិញក្ន ុងតដមលលក្់រាយេីយគហទាំេ័រអ្នក្ ឬ ទិញយោយផ្លា ល់េីអ្នក្ ។ 

SMARTDELIVERY (កាលពីមុនស្គា ល់ថាជា Autoship ឬ Convenience Plan): 

ម្របសិនមបើអ្នក្មពញច្ិតាក្ន ុងការ  ួលការបញ្ជជ  ិញមាងម ៀតជាមរឿយៗ អ្នក្អាច្ចុ្ុះម ម្ ុះសម្រាប់ SmartDelivery។  

SMARTDELIVERY MONTH:  

យនោះគឺជារយោះយេលដនយេលយវលាក្ន ុងអ្ាំ ុងយេលដែលអ្នក្ទទួលបនទ ុក្េ្មាប់ការយ វ្ ីឱ្យ្គប់នូវត្មូវការេិនទ ុ PV និង តាំ ដេងរបេ់អ្នក្។ 

អ្ាំ ុងយេលចាប់យផតើមយៅដថៃដនដខ្ ដែល អ្នក្ទាំងទិញក្ញ្ចបែ់ាំបូងរបេ់អ្នក្ ឬ យ ើងតាំ ដេងជា តាំណាងដចក្ចាយ យហើយបញ្ចប់យៅ ពាក់្ក្ណាត លយប់ 

EST មុនដថៃដនដខ្បនាា ប់។ ឧទហរេ៍ ្បេិនយបើអ្នក្យ ើងជា តាំណាងដចក្ចាយ យៅដថៃទី 20 ដខ្ ឧេភា, SmartDelivery ្បចាាំដខ្របេ់អ្នក្ 

ចាប់យផតើមយៅដថៃយនោះ និង បញ្ច ប់យៅដថៃ 19 ដខ្ មិថុនា យៅយវលាពាក់្ក្ណាត លយប់ EST។ គួរក្ត់េមាា ល់ផងដែរថា្បេិនយបើ SmartDelivery 

្បចាាំដខ្ របេ់អ្នក្ ចាប់យផតើមយៅដថៃទី 28, 29, 30 ឬ ទី 31 ដនដខ្ យយើងនឹងយ វ្ ីការដក្េ្មួលកាលបរយិចិទចាប់យផដើម េីរបីដថៃ 

យែើមបីេ្មួលក្ន ុងរយៈយេលខ្ល ីដនដខ្។ ដផនក្យេវាក្មមអ្តិថិរន អាច្បាប់អ្នក្អ្ាំេីកាលបរយិចិទេិត្បាក្ែបាន។ 

្បេិនយបើអ្នក្យ វ្ ីបចុ្បបននភាេយោយការទិញក្ញ្ច ប់ដែល្ាំជាងមុន កាលបរយិចិទដនការទិញយនាោះ នឹងចាប់យផតើម SmartDelivery ្បចាាំដខ្ ថមី។ 

SPILLOVER: តាំណាងដចក្ចាយដែលបានោក់្យៅក្ន ុង 

បណាត ញ្ក្មុរបេ់អ្នក្ យោយអាប់ឡាញរបេ់អ្នក្ ្តវូបានែឹងថាជា Spillover។ ការលក់្របេ់េួក្យគ ្តវូបានរមួបញ្្លូយៅក្ន ុង GV 

របេ់អ្នក្។ 

TEAM AND TEAM TREE: បណាត ញ្ក្មុរបេ់អ្នក្ គឺជារចនាេមព័នធបណាត ញរបេ់អ្នក្ 

ដែលរមួបញ្្លូទាំងតាំណាងដចក្ចាយដែលបានចុោះយ ម្ ោះថមី ដែល្តវូបានោក់្យៅក្ន ុងបណាត ញ្ក្មុ យៅខ្ងយ្កាម្ក្មុខ្ងោត ាំ ឬ 

ខ្ងយវវងដែរបេ់អ្នក្។ តាំណាងដចក្ចាយថមីដែលបានចុោះយ ម្ ោះ យោយអាប់ឡាញរបេ់អ្នក្ 

ដែល្តវូបានោក់្យៅខ្ងយ្កាម្ក្មុមួយដន្ក្មុរបេ់អ្នក្ ដែល្តវូែឹងថាជា Spillover។ CV 

មក្េីការលក់្ផលិតផលយៅក្ន ុងបណាត ញ្ក្មុ ្តវូបានបត រូយៅជា GV េ្មាប់ការគេនា្បាក់្ភាគលាភ្ក្មុ។ េូមយមើលរបូទី 4។ 

UPLINE: រមួបញ្្លូទាំងតាំណាងដចក្ចាយ អ្នក្ដែលបានចុោះយ ម្ ោះអ្នក្យោយផ្លា ល់ និង អ្នក្្គប់ាន ដែល្តវូបានឧបតែមភ 

យៅមុនយេលដែលអ្នក្ចូលយៅក្ន ុងដខ្សបណាត ញដនការឧបតែមភ។ 

WHOLESALE CUSTOMER: តាំណាងដចក្ចាយ គឺជាអ្នក្ដែលទិញផលិតផល េ្មាប់ការយ្បើ្បាេ់ផ្លា ល់ខ្ល នួប៉ាុយណាណ ោះ 

គឺជាអ្តិថិរនលក់្ែ  

  

របូទី 3. ផលិតផលនីមួយៗ 

្តវូបានោក្់មានេិនទ ុ CV 

ដែល្តូវបានយ្បើយែើមបីការគេនា PV, PGV, 

និង GV។ PV គឺត្មូវឱ្យមានភាេេក្មម។ 

PGV 

គឺ្តវូបានទក្់ទងយៅក្ន ុងដមក្ធ្លងបណាត ញ

អ្នក្ចុោះយ ម្ ោះរបេ់អ្នក្។ GV 

រមួបញ្្លូទាំងអ្េ់ PV, PGV និង េិនទ ុ 

Spillover Volume មក្េី្ក្មុរបេ់អ្នក្ និង 

្តវូបានយ្បើេ្មាប់ការគេនា្បាក្់ភាគលា

ភ្ក្មុ។ 
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របូទី 4. Enroller Tree:  អ្នក្មានតាំណាងដចក្ចាយដែលបានចុោះយ ម្ ោះយោយខ្ល នួអ្នក្ផ្លា ល់ A – D, 

មាន ក្់ៗបានចាប់យផតើមដខ្សបណាត ញដនការឧបតែមភយៅក្ន ុងដមក្ធ្លងបណាត ញអ្នក្ចុោះយ ម្ ោះរបេ់អ្នក្។ តាំណាងដចក្ចាយ B 

បានចុោះយ ម្ ោះតាំណាងដចក្ចាយ Bx – Bz, អ្នក្ដែលយៅក្ន ុងក្្មិតទី 2 យៅក្ន ុងដខ្សបណាត ញរបេ់អ្នក្ដនការឧបតែមភ។ តាំណាងដចក្ចាយ Bx – Bz 

ក្៏ចាប់យផតើមដខ្សបណាត ញរបេ់ B ដនការឧបតែមភ។ D1 ក្៏យៅក្ន ុងក្្មិតទី 2 របេ់អ្នក្។ យោយ 1 យៅក្ន ុងក្្មិតទី 3 របេ់អ្នក្។ 

 

Team Tree: តាំណាងដចក្ចាយដែលបានចុោះយ ម្ ោះយោយខ្ល នួអ្នក្ផ្លា ល់ 

គឺ្តវូបានោក្់ឆ្ល េ់ាន យោយេវ ័យ្បវតត ិ យៅក្ន ុង្ក្មុខ្ងោត ាំ និង ខ្ងយវវងដែរបេ់អ្នក្ (ឬ 

អាច្តវូបានដលត្មូវតាមរយៈការក្ាំេតរ់បេ់អ្នក្ យៅក្ន ុងការក្ាំេត់្បវតត ិរបូផ្លា ល់ខ្ល នួរបេ់អ្នក្ យៅក្ន ុង 

back office របេ់អ្នក្) ។ រហូតែល់អ្នក្ទទួលបានតាំ ដេង Sapphire, អ្នក្្តវូដតោក្់តាំណាងដចក្ចាយថមី 

យៅ្ក្មុខ្ងយ្ៅខ្ងោត ាំ ឬ ខ្ងយវវងដែ។ 
 

ណៅកន ុងឧទាហរេ៍យនោះ អ្តិថិរនលក្់រាយ និង អ្តិថិរនដែលយេញចិតត 

គឺ្តវូបានោក្់យៅយ្ៅដមក្ធ្លងបណាត ញ។ តាំណាងដចក្ចាយ A – D  

គឺ្តវូបានោក្់យៅក្ន ុងដមក្ធ្លងបណាត ញ្ក្មុរបេអ់្នក្។ ្េមទាំង តាំណាងដចក្ចាយ 1 – 4 

្តវូបានោក្់យៅក្ន ុងដមក្ធ្លងបណាត ញរបេ់អ្នក្ យោយអាបឡ់ាញរបេ់អ្នក្ នងិ គឺជា Spillover។ 

្បាក្់ភាគលាភ្ក្មុ គឺ្ តវូបានគេនាេីដមក្ធ្លងបណាត ញ្ក្មុរបេ់អ្នក្។ 
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ក្មព ុជា     

 

 

្ក្មុហ ុន យូយេេ គល បូ ល (យខ្មបូឌា) ចាំកាត់ 

Jeunesse Global (CAMBODIA) Company Limited 

ជានទ់ ី#06-02 ដនអាារ SSN #66 មហាវថិី្ េោះនយរាតតម (ទលម់ខុ្នងឹវទិយលយ័្េោះេុីេវុតែ ិ) 

 េង្វក តរ់យ័រាំនោះ ខ្េឌ ែូនយេញ រារធ្លនភីន ាំយេញ 

Pickup Center: (+855) 11 710 815 

 

Email: cambodia@jeunessehq.com 

 


