
Dla kogo: dla Partnerów Biznesowych od 0% do 21%
Start: styczeń 2016

Zakończenie: grudzień 2016

Marzysz o własnym domu? Stwórz go z nami! 
Opracowaliśmy niepowtarzalne warunki do rozwoju, by pomóc

Ci uzyskać niezależność finansową i to, czego najbardziej pragniesz: 
własny dom!

comiesięczny
megabonus 

mieszkaniowy: 
aż 2000 PLN!

podwójne 
wynagrodzenie już 

od poziomu 9%!

proste zasady, 
bez deklaracji doskonałe 

narzędzie do 
rozwoju i stabilizacji 

struktury
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15%

18%

PODWÓJNE WYNAGRODZENIE

PODWÓJNE WYNAGRODZENIE

PODWÓJNE WYNAGRODZENIE

PODWÓJNE WYNAGRODZENIE

min. 6 odnóg 
(najsłabsza 300 pkt.) 

min. 6 odnóg 
(najsłabsza 600 pkt.) 

min. 6 odnóg 
(najsłabsza 1 000 pkt.) 

min. 6 odnóg 
(najsłabsza 2 500 pkt.) 

EXTRABONUS 2 000 PLN
za szybkość budowy:

• w 10 miesięcy od 9%-12% do 21% + warunki
• w 8 miesięcy od 15% do 21% + warunki
• w 5 miesięcy od 18%-21% do 21% + warunki

CEL BONUS WARUNKI

Za każdy miesiąc, w którym zbudujesz modelową strukturę 21%, wypłacimy Ci megabonus mieszkaniowy w wysokości aż  
2 000 PLN. Na co go wydasz? Na co chcesz i potrzebujesz: na czynsz, spłatę raty kredytu, na rachunki, na wyposażenie wnętrza, 
produkty dla domu. Nie musisz nam przedstawiać żadnych rachunków. Wierzymy, że mądrze wydasz zarobione pieniądze.  
W każdym z kolejnych miesięcy możesz walczyć o nowy megabonus, nawet jeśli po drodze powinęła Ci się noga.

Jeśli jesteś Perłową i Amarantową Orchideą i domodelujesz swoją strukturę do wzorca (6 odnóg, najsłabsza 5 000 pkt.), też 
otrzymasz od nas megabonus mieszkaniowy. 

Wynagrodzenie (albo rabat handlowy) na poziomach 9-18% podwajane będzie aż dwukrotnie na każdym z poziomów: za pierw-
szym i drugim razem, gdy tylko spełnisz warunki programu. Jak podwajamy? Mnożymy razy dwa kwotę, jaką masz do ode-
brania. Dajemy Ci narzędzia i czas, by stworzyć mocne fundamenty Twojego biznesu. A jeśli szybko stworzysz modelową 
strukturę 21%, w ramach uznania wypłacimy Ci jednorazowo dodatkowy extrabonus w wysokości aż 2 000 PLN.

Gdy 3 razy pod rząd osiągniesz poziom 21% i modelową strukturę, należy Ci się wypoczynek: zabieramy Cię na „Wyprawę po wiedzę”! 

Jak budować?
 –   na co najmniej 6 odnogach (premiowany jest nie sam poziom, ale modelowa struktura),
 –  jeśli jesteś np. na poziomie 12%, ale masz trzy odnogi, musisz domodelować swoją strukturę do wzorcowej (6 odnóg,  
  najsłabsza   600 pkt.); wtedy otrzymasz podwójne wynagrodzenie albo rabat z poziomu 12%,

 –  pamiętaj, by osoby znajdujące się w Twojej strukturze również modelowały swoje struktury i by osiągały jak najwyższe   
  wynagrodzenia albo rabaty,

 –   w kraju i za granicą: wszystkie punkty się liczą,
 –   punkty własne: 100 pkt.
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MERCEDESEM 
PO SUKCES

WYPRAWA PO WIEDZĘ
• osiągnij 21% x 3 pod rząd
• min. 6 odnóg (najsłabsza 5 000 pkt.)

min. 6 odnóg (najsłabsza 5 000 pkt.)
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21%

21%

MEGABONUS
MIESZKANIOWY: 2 000 PLN

(co miesiąc) 


