Plan Marketingowy

P i ę k n o. Z drowie. Nieza leż n o ść!
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Fenix Global Group

jest dynamicznie rozwijającą się,
międzynarodową firmą działającą w systemie marketingu społecznościowego.
W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę produktów niezbędnych
do codziennego funkcjonowania. Szeroka gama suplementów diety została
opracowana z jednymi z najlepszych dietetyków i w profesjonalnych
laboratoriach z zachowaniem standardów i wymagań systemów jakości
zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz HACCP. Perfumy są prawdziwą podróżą
po najpiękniejszych zapachach świata, a profesjonalna pielęgnacja odpowiada
naszym codziennym potrzebom.

Da j e my C i m oż l iwo ś ć
z a r ów n o ko r z ysta n ia
z w yj ąt kow ych
p r od u k tów,
j a k i osi ąg n i ęcia
w ym i e r n ych ko r z yś ci
f i n a n sow ych
w opa r ci u o P l a n
Ma r k e t i n g ow y F e n i x .

Nie od dziś wiadomo, że najlepszą formą reklamy jest polecanie i dobra opinia.
Programy lojalnościowe to istotny element strategii handlowych większości
firm, począwszy od jednoosobowych działalności, a skończywszy
na międzynarodowych korporacjach. Na takim podejściu opiera się również
MLM, czyli strategia marketingowa, która pozwala budować własną strukturę
Klientów i Partnerów Biznesowych – Dystrybutorów, promując w ten sposób
produkty i koncepcję biznesową danej marki.
Dzięki Fenix możesz pracować tak, jak lubisz! Klienci i potencjalni Dystrybutorzy
otaczają Cię wszędzie. Wystarczy ich zauważyć, by móc uwolnić się od presji
czasu, niskich zarobków oraz braku czasu dla rodziny, znajomych i przyjaciół.
To Ty decydujesz, kiedy, jak i z kim chcesz pracować. Fenix ze swej strony
zapewni Ci wsparcie, narzędzia i edukację, która pozwoli Ci na rozwijanie
kompetencji sprzedażowych i menadżerskich. Pamiętaj jednak, że to od Ciebie
zależy ile zarobisz, poprzez swoje zaangażowanie i poświęcony czas
na budowanie swojej przyszłości.
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MISJA

Naszą misją jest stworzenie prężnie rozwijającej się firmy na arenie międzynarodowej, która będzie sposobem na życie,
a nie tylko miejscem do zarabiania pieniędzy. Jesteśmy przekonani, że wraz z Dystrybutorami stworzymy biznes,
w którym robiąc to, co kochasz nie będziesz czuł, że pracujesz. Wierzymy w to, że suplementy, kosmetyki, czy zapachy
mogą być przystępne cenowo i jednocześnie zachować najwyższą jakość. Chcemy powodować uśmiech na twarzach
tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy będą szczęśliwi używając naszych produktów.

WI Z J A

Wizją Fenix Global Group jest stać się stabilną międzynarodową firmą opartą na uczciwości i zaangażowaniu struktur.
Pragniemy stać się naturalnym wyborem dla osób szukających niepowtarzalnych produktów, które używamy na co dzień.
Wyobrażamy sobie naszych Klientów na całym świecie, którzy codziennie stosują nasze suplementy, pachną naszymi
perfumami i korzystają z dobroczynnych właściwości naszych kosmetyków oraz szczęśliwych Partnerów Fenix, którzy
dzięki Planowi Marketingowemu stali się niezależni finansowo.

C EL

Naszym głównym celem jest stać się firmą o zasięgu światowym tak, aby Klienci mieli dostęp do naszych produktów
w każdym kraju na Ziemi, a nasi Partnerzy mogli stać się wolni finansowo niezależnie do tego skąd pochodzą i gdzie
mieszkają.
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W Fe ni x Global G r o up
k ie r u j emy s ię p ię cioma
wa r t o śc iam i :
1.

Pa rt n e r st wo :

Wierzymy, że solidny Partner w biznesie, to podstawa. Pomożemy Ci się
szkolić, rozwijać i tworzyć własny biznes. Jesteśmy przekonani, że dzięki
wspólnej pracy jesteśmy w stanie osiągnąć wolność finansową
i ponadprzeciętne wyniki;

2.

Uczciwość:

Wiemy, że za dobrą i ciężką pracę należy dobrze i solidnie wynagradzać.
Dlatego nasz Plan Marketingowy jest w pełni transparentny i przystępny.
Twoje wynagrodzenie jest uzależnione od Twojego zaangażowana
i Twojej pracy;

3.

Piękno:

Uważamy, że każdy z nas jest piękny– chcemy to piękno jedynie
podkreślić;

4.

Su k c e s :

Aby odnieść sukces potrzebujesz czterech rzeczy: dobrego partnera,
dobrego produktu, planu marketingowego i zaangażowania.
My zapewniamy pierwsze trzy, zaangażowanie zależy wyłącznie
od Ciebie;

5.

S at y s fa kc j a :

Największą satysfakcję sprawia nam widok dynamicznych osób,
które z dumą i uśmiechem na twarzy mówią o naszych produktach
i modelu biznesowym.
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Jako Dystrybutor możesz zarabiać na trzy sposoby:
OSZCZĘ D ZASZ - kupujesz produkty na własne potrzeby z 25% rabatem;
D ORA B IASZ - kupujesz dla siebie i oferujesz nasze produkty znajomym - zarabiasz na marży;
ZARA B IASZ - budujesz Zespół Dystrybutorów i osiągasz niezależność finansową!
Dzięki temu rozwiązaniu możesz jasno postawić sobie cele zarobkowe. To Ty
decydujesz ile czasu i energii chcesz poświęcić na pracę i ile chcesz zarobić.

Pamiętaj!

Promując nasze produkty możesz oszczędzić,
promując bardziej możesz również zarobić.

PIERWSZE KROKI:
Po rejestracji w Strefie Dystrybutora dodaj do koszyka produkty,
które najbardziej Cię zaciekawiły.
Pamiętaj, że oferując produkty swoim znajomym najlepiej jest
posiadać je przy sobie. Nic bardziej nie przekonuje potencjalnych
Klientów do zakupu, niż fakt posiadania i używania tych
produktów przez Dystrybutora.
Dokonując pierwszego zakupu w katalogu nie zapomnij dodać
do zamówienia naszych katalogów.

Katalog, to Twoje

podstawowe narzędzie pracy!

Współpraca z Fenix Global Group może stanowić zarówno hobby,
przynoszące niewielkie zyski, jak i stać się poważną alternatywą
dla pracy na etacie. W tym drugim przypadku wymaga jednak
większego zaangażowania. Może jednak warto spróbować
i wykorzystać dostępne możliwości?
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O S Z C Z ĘD Z A J
Dołączając do naszego Zespołu masz dostęp
do wszystkich produktów Fenix Global Group.

Zyskujesz dostęp do:
stałego rabatu 25% na zakupy w Strefie Dystrybutora;
ofert specjalnych wyłącznie dla Dystrybutorów;
braku wymogu, co do ilości i częstotliwości składania zamówień;
próbek produktów, gadżetów reklamowych oraz materiałów dla Dystrybutorów;
programów motywacyjnych i lojalnościowych;

Pamiętaj!
Zamawiasz kiedy chcesz, ile chcesz i ile razy chcesz. Bez kolejek, tracenia czasu, stresu
i na dodatek w wygodnym sklepie on-line z dostawą produktów w dowolne miejsce
na terenie Polski oraz zagranicę.
Nasze produkty otrzymasz wprost do swojego domu za pośrednictwem firmy
kurierskiej.
Za produkty możesz zapłacić od razu za pośrednictwem szybkich płatności
internetowych świadczonych przez DotPay, PayPal lub bezpośrednio u kuriera
– wystarczy wybrać opcję dostawy „za pobraniem”. U kuriera możesz zapłacić
gotówką lub kartą.
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DORA B IA J
Dystrybutorzy Fenix Global Group mają możliwość stałego
zarabiania pieniędzy za oferowanie naszych produktów
swoim Klientom. Pokaż katalog swoim znajomym,
rodzinie, sąsiadom i zbierz od nich zamówienia. Zarabiasz
na różnicy jaką płacą Twoi Klienci, a ceną jaką płacisz Fenix
za zakupy.
To Ty decydujesz, czy ten sposób zarabiania będzie tylko
dorabianiem, czy stanie się Twoim głównym źródłem
dochodu!
Odsprzedaż
przez
Dystrybutora
produktów
Fenix,
bezpośrednio do swoich Klientów jest pierwszym filarem
wspierającym biznes. Sprzedaż bezpośrednia do Klienta
pozwala zarabiać pieniądze poprzez kupowanie produktów
Fenix w cenie hurtowej (Cenie Dystrybutora – CD)
i odsprzedawanie ich po określonej cenie detalicznej
Cenie Katalogowej – CK).
Mówi się, że jeśli chcesz zarobić kup taniej a sprzedaj
drożej. Właśnie na takiej zasadzie działa Dystrybutor. Pokazuj
Klientowi katalog, w którym są ceny zawierające marżę (ceny
katalogowe), Klient zamawia produkty, Dystrybutor realizuje
zamówienie, ale płaci nie cenę katalogową (CK) tylko cenę
Dystrybutora (CD). W ten sposób Dystrybutor zarabia na
każdym złożonym przez Klienta zamówieniu, może również
nabywać ulubione produkty dla siebie w niższej cenie.
Pracując w ten sposób można zarobić kilkaset złotych
miesięcznie.

Na początek stwórz swoją bazę danych, czyli listę
z nazwiskami minimum 30 osób, które możesz zainteresować
produktami Fenix oraz możliwościami biznesu Fenix. Będą,
to osoby do których w pierwszej kolejności udasz się
z nowym Katalogiem.

Pamiętaj!
Gotową listę nazwisk znajdziesz w swoim telefonie
komórkowym, terminarzach i notesach z ubiegłych lat. Lista
kontaktów nie wymaga dużego zaangażowania czasowego
– uzupełnienie listy min. 30 kontaktami, to kwestia kilkunastu
minut.
Stworzenie
listy
kontaktów
daje
większe
szanse
na odniesienie sukcesu oraz zwiększa Twoją pewność siebie.
Zacznij rozmowy z pierwszymi osobami z listy – potraktuj,
to jako trening/naukę przed rozpoczęciem rozmów
z osobami, których jeszcze nie znasz.
Zawsze proś o polecenia – poproś swoich znajomych
z którymi rozmawiasz o rekomendacje, czyli nazwiska
kolejnych
osób,
które
mogą
być
zainteresowane
możliwościami jakie daje Fenix. W ten sposób, Twoja lista
kontaktów stale się rozrasta!
Sprzedaż wyjątkowych produktów z Katalogu Fenix Global
Group jest naprawdę prosta. Wystarczy systematycznie
pokazywać Katalogi wszystkim znajomym i pytać, co chcą
zamówić!
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Z ARA B IA J
Stwórz własny Zespół Dystrybutorów
i osiągnij niezależność finansową!
Budowa Zespołu, to nic innego, jak zachęcić nowe
osoby, aby zajmowały się tym samym, co Ty.
Grupę budujemy tak, aby każdy miał szansę na rozwój
stabilnego i dającego profity biznesu. W momencie
zapraszania przez Ciebie nowych osób, Twój sukces
będzie zależał zarówno od Ciebie, jak i od nich.
Twój rabat wynikowy opiera się na wypracowanym
wspólnym obrocie w PLN oraz na różnicy poziomów
Twojego i osób, które zaprosiłeś do Zespołu w pierwszej
linii.

Fenix Global Group, to idealne miejsce do rozwoju
osobistego i biznesowego. Każda osoba z Twojego
Zespołu może robić zakupy na własny użytek,
sprzedawać produkty z marżą oraz rejestrować
nowe osoby. Każdy zakup dokonany przez dowolne
osoby z Twojego Zespołu jest liczony do wspólnego
obrotu.

Warunkiem przyznania rabatu wynikowego
lub wynagrodzenia jest uzyskanie w danym
katalogu sprzedaży własnej na poziomie 225 zł
w Cenach Dystrybutora.
Osiągając kolejne poziomy rabatowe, nie tylko
oszczędzasz kupując produkty po cenach Dystrybutora
i zarabiasz na sprzedaży produktów, ale otrzymujesz
również rabat wynikowy albo wynagrodzenie wynikające
z Planu Marketingowego Fenix Global Group liczone
od łącznego obrotu całego Twojego Zespołu.
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Plan rabatowy wynikający z obrotu Zespołu:
POZIOM %
RABATU OD CEN
DYSTRYBUTORA

ZAKRES KWOTY
W CENACH
DYSTRYBUTORA (CD)

TYTUŁ
WYNIKOWY

0%

0,00 zł – 699,99 zł

Dystrybutor

4%

700 zł – 1 139,99 zł

Partner

7%

1 140 zł – 1 899,99 zł

Koordynator

9%

1 900 zł – 3 799,99 zł

Starszy Koordynator

14%

3 800 zł – 7 599,99 zł

Menadżer Zespołu

17%

7 600 zł – 15 199,99 zł

Starszy Menadżer Zespołu

20%

15 200 zł – 22 999,99 zł

Menadżer Regionu

24%

23 000 zł i więcej

Menadżer Krajowy

Plan Marketingowy Fenix Global Group uwzględnia 7 poziomów rabatowych wynikających z obrotu Zespołu. Twój udział

w rabacie jest zależny od obrotu Twojego całego Zespołu. Rabat/Wynagrodzenie będzie naliczany na zasadzie różnicy poziomów
Twojego i osób z Twojego Zespołu.
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Korzyści z budowy Zespołu:
alternatywa dla pracy na etacie;

sam jesteś swoim własnym szefem;

stała motywacja do rozwoju i dalszych działań;

brak ograniczeń czasowych;

niezależność – sam decydujesz, kiedy i ile pracujesz;

łatwe połączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym;

ponadprzeciętne wynagrodzenie przy osiągnięciu
wyższych poziomów rabatowych;

nowe znajomości i przyjaźnie.
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PROGRAMY SPECJALNE
DLA DYSTRYBUTORÓW
I LIDERÓW
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S TART P O NIE S P OD Z IANKĘ
Koniecznie dołącz do tego programu i ciesz się wyjątkowymi
nagrodami za zamówienia!
Aby zakwalifikować się do programu należy w miesiącu rejestracji
złożyć zamówienie na kwotę min. 199 zł w Cenie Dystrybutora*
Nagrodę za poprzedni miesiąc dodamy do pierwszego, dowolnego
zamówienia w następnym miesiącu. Składaj zamówienia za minimum
199 zł CD w każdym z kolejnych 3 miesięcy współpracy i odbieraj
kolejne nagrody!

P i e rws z y m i e s i ąc ws p ó ł p r acy:
wartość katalogowa nagrody do 50 zł.

D ru g i m i e s i ąc ws p ó ł p r acy:
wartość katalogowa nagrody do 100 zł.

T r z ec i m i e s i ąc ws p ó ł p r acy:
Jako nowy Dystrybutor masz możliwość
skorzystania ze specjalnego programu,
w którym otrzymasz prezenty przez
pierwsze trzy miesiące współpracy
z Fenix Global Group.

wartość katalogowa nagrody do 150 zł.
* do wartości zamówienia nie wliczają się Akcesoria Dystrybutora
oraz koszty wysyłki i dostawy.
Pamiętaj!
Kwalifikacja do programu dotyczy miesiąca kalendarzowego
rejestracji np. rejestracja 15 maja >> kwalifikacja do 31 maja.
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P ETARDA S U K C E S U
Szybki i dynamiczny rozwój Struktury, to najważniejszy
element w zdobywaniu największych nagród i kwalifikacji
wynikających z programów Planu Marketingowego Fenix.

W programie specjalnym „Petarda Sukcesu”
bierze udział każdy nowy Dystrybutor, który
w ciągu pierwszych miesięcy współpracy
zrealizował poniższe warunki kwalifikacji
na poszczególnie premie bonusowe.

R e a l i z a c j a z a ł o ż e n i a n r 1 – bonus jednorazowy 600 zł
Kryteria kwalifikacji:
Nie później niż w trzecim miesiącu współpracy osiągasz poziom wynikowy Menadżera Zespołu ze sprzedażą Struktury
na poziomie nie mniejszym niż 7 000 zł CD oraz utrzymujesz w miesiącu kwalifikacji poziom swoich miesięcznych
zamówień na kwotę min. 263 zł CD i powtarzasz ten wynik w kolejnym miesiącu.

R e a l i z a c j a z a ł o ż e n i a n r 2 – bonus jednorazowy 1000 zł
Kryteria kwalifikacji:
Nie później niż w czwartym miesiącu współpracy osiągasz poziom wynikowy Menadżera Regionu ze sprzedażą Struktury
na poziomie nie mniejszym niż 18 000 zł CD oraz utrzymujesz w miesiącu kwalifikacji poziom swoich miesięcznych
zamówień na kwotę min. 263 zł CD i powtarzasz ten wynik w kolejnym miesiącu.

R e a l i z a c j a z a ł o ż e n i a n r 3 – bonus jednorazowy 2400 zł
Kryteria kwalifikacji:
Nie później niż w piątym miesiącu współpracy osiągasz poziom wynikowy Menadżera Krajowego ze sprzedażą Struktury
na poziomie nie mniejszym niż 24 000 zł CD oraz utrzymujesz w miesiącu kwalifikacji poziom swoich miesięcznych
zamówień na kwotę min. 263 zł CD i powtarzasz ten wynik w kolejnym miesiącu.
Pamiętaj! Realizując wszystkie trzy etapy, otrzymasz każdą nagrodę pieniężną. Możesz zyskać na start, aż 4 000 zł premii!

W programie obowiązuje zasada 60/40. Do kryteriów kwalifikacji nie wlicza się Twoja najsilniejsza Struktura, która generuje
min. 60% całego Twojego obrotu kwalifikacyjnego.
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B ON U S
Z A AWAN S
Zdobywaj kolejne poziomy oraz tytuły wynikające
z Planu Marketingowego i odbieraj dodatkowe
prowizje!
Program Bonus za AWANS daje Ci możliwość
otrzymania dodatkowych środków, jeżeli z miesiąca
na miesiąc osiągasz kolejne poziomy %.
Bonus za Awans jest programem dodatkowym,
który będzie organizowany przynajmniej dwa razy
w danym roku kalendarzowym.
Kryteria kwalifikacji oraz wysokość bonusu
za zdobycie nowego poziomu będzie ustalana
przed ogłoszeniem nowej edycji programu.
Realizując wszystkie kryteria awansów otrzymasz
wszystkie bonusy za każdy z poszczególnych
etapów.
Z programu mogą skorzystać zarówno nowi,
jak i obecni Dystrybutorzy Fenix Global Group.
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RO Z W Ó J 2 0
Cieszymy się, że dokładasz wszelkich starań,
aby Twój Zespół działał prężnie i rozwijała
się dynamicznie. Dzięki temu, że osiągnąłeś
poziom 20% otrzymujesz nagrodę w postaci
premii 250 zł!

Bonus naliczymy Ci w kolejnym miesiącu
po miesiącu osiągnięciu tytułu Menadżera
Regionu.

Premię 250 zł i 200 zł możesz otrzymać jeden raz
podczas współpracy z Fenix Global Group.

W programie obowiązuje zasada 70/30. Do kryteriów kwalifikacji
nie wlicza się Twoja najsilniejsza Struktura, która generuje min.
70% całego Twojego obrotu kwalifikacyjnego na poziom 20%.
Premia dotyczy wyłącznie osób, które osiągnęły poziom
Menadżera Regionu pierwszy raz podczas całej współpracy
z Fenix Global Group.

Kwotę znajdziesz na swoim koncie wynikowym w Strefie
Dystrybutora. Wydaj dodatkową premię na co tylko
chcesz!

Program nie łączy się z innymi programami specjalnymi,
w szczególności podczas korzystania z Bonusu za Awans.
Dystrybutor może zrezygnować z udziału w innym programie
na rzecz „Rozwój 20”

Masz apetyt na więcej? Utrzymaj poziom 20% lub wyższy
również w kolejnym miesiącu, a otrzymasz dodatkową
premię 200 zł za utrzymanie poziomu.
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G LO B AL 2 4
Specjalny program dla osób, które rozpoczęły kwalifikację dyrektorską. Masz pełne 3 miesiące na osiągnięcie tytułu Dyrektora
w Fenix Global Group. W tym okresie, jeżeli masz w swoim Zespole grupę 24%, to zgodnie z zasadą różnicy poziomów Twoim
i osoby z Twojej Struktury nie otrzymujesz żadnego wynagrodzenia (Ty 24% - Twój Dystrybutor na 24% = 0%). Global 24 umożliwia
Ci otrzymanie dodatkowej premii globalnej od Twojego Zespołu 24% zarejestrowanego bezpośrednio przez Ciebie (Twoja
pierwsza linia).
PREMIA od Struktury wynosi 3.50% obrotu grupy 24%. Premię otrzymujesz od obrotu struktury w CD z wyłączeniem sprzedaży
kolejnej grupy 24% w tym Zespole.

Przykład:
1.

Ty osiągasz sprzedaż z Zespołem na poziomie 30 000 zł. Masz w swojej pierwszej linii strukturę 24%,
która wygenerowała 25 000 zł sprzedaży. Wówczas otrzymujesz 3.50% od 25 000 zł = 875 zł.

2.

Ty osiągasz sprzedaż z Zespołem na poziomie 60 000 zł. Masz w swojej pierwszej linii osobę (A),
która osiąga poziom 24% z obrotem 50 000 zł; w Strukturze tej osoby jest jeszcze jedna grupa 24% (B),
która wygenerowała obrót na poziomie 35 000 zł. Otrzymujesz wówczas 3.50% liczoną od następującego
obrotu: (A) 50 000 zł – (B) 35 000 zł x 3.50% = 525 zł.

Premię otrzymasz, jeżeli Twój pozostały
obrót Zespołu po odliczeniu struktur 24%
będzie wynosił nie mniej niż 4 000 zł CD.
Premię otrzymujesz wyłącznie w okresie kwalifikacji dyrektorskiej
(3 okresy rozliczeniowe). Przerwanie kwalifikacji dyrektorskiej jest
jednoznaczne z zakończeniem udziału w programie premiowym.

16

B a by +

Wspieramy młodych rodziców!
Bonus przysługuje wyłącznie Dystrybutorowi, który w momencie
narodzin dziecka znajduje się na poziomie 20% lub wyższym.
Dystrybutor musi współpracować z Fenix Global Group
na minimum 3 miesiące przed narodzeniem dziecka. Poziom 20%
lub wyższy należy utrzymać przez 3 okresy miesięczne z rzędu
po narodzinach dziecka (jednak nie później niż do 6 miesięcy
od narodzin).

Baby+ przysługuje w momencie
narodzin lub adopcji dziecka.

Wysokość bonusu wynosi 600 zł.
Za drugie i kolejne dziecko przysługuje bonus w wysokości 850 zł
i jest wypłacany wg powyższych kryteriów rozliczeniowych.
Wypłata bonusu jest możliwa wyłącznie przy składaniu przez
okres kwalifikacyjny zamówień własnych na kwotę nie mniejszą
niż 225 zł (CD).
Bonus można wykorzystać jako rabat na produkty, wypłatę
na podstawie wystawionej faktury (dla firm) lub poprzez wypłatę
na kartę przedpłaconą.
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Z r ób k r o k d a l e j
z o s t a ń Dy r e k t o r e m !

Twoje dalsze zaangażowanie w promocję Marki Fenix Global Group może być nagrodzone poprzez otrzymanie nominacji
do prestiżowego grona najlepszych z najlepszych, a więc do grona Dyrektorów Fenix Global Group.
Dzięki naszemu Planowi Marketingowemu masz możliwość dalszego rozwoju swojego biznesu, otrzymania kolejnych korzyści
finansowych oraz udziału w projektach, programach lojalnościowych i bonusowych przygotowanych dla grona Dyrektorów.
Poziomy dyrektorskie osiągamy poprzez promocję członków Zespołu na najwyższy poziom wynikowy.

Tytuły i kryteria osiągnięcia poziomu dyrektorskiego za awanse w pierwszej linii:
Twoje 24% x 3 pełne miesiące z rzędu

= Dyrektor

2 Grupy 24% + 5 000 zł CD sprzedaży grupy osobistej = Brązowy Dyrektor Sprzedaży
4 Grupy 24% + 5 000 zł CD sprzedaży grupy osobistej = Srebrny Dyrektor Sprzedaży
5 Grupy 24% + 5 000 zł CD sprzedaży grupy osobistej = Złoty Dyrektor Sprzedaży
7 Grupy 24% + 5 000 zł CD sprzedaży grupy osobistej = Platynowy Dyrektor Sprzedaży
9 Grupy 24% + 5 000 zł CD sprzedaży grupy osobistej = Rubinowy Dyrektor Sprzedaży
11 Grupy 24% + 5 000 zł CD sprzedaży grupy osobistej = Brązowy Dyrektor Generalny
14 Grupy 24% + 5 000 zł CD sprzedaży grupy osobistej = Srebrny Dyrektor Generalny
17 Grupy 24% + 5 000 zł CD sprzedaży grupy osobistej = Złoty Dyrektor Generalny
Jak widzisz, pierwszy tytuł Dyrektora możesz osiągnąć samodzielnie utrzymując swój poziom wynikowy
na poziomie 24% przez 3 miesiące z rzędu.
[Przykład Osiągasz poziom 24% w styczniu, a więc przez okres od stycznia do marca włącznie musisz utrzymać swój poziom rabatu wynikowego
na niezmiennym 24%. Twoje zaangażowanie w rozwój i osiągnięcie tytułu Dyrektora nagrodzimy jednorazową premią finansową w wysokości 3 000 zł!]
18

Przystąpienie do grona Dyrektorów

Fenix Global Group

upoważnia Cię do otrzymywania jednorazowych premii finansowych
za osiągnięcie pierwszy raz kolejnych szczebli dyrektorskich:
Dyrektor – bonus 3 0 0 0 z ł
Brązowy Dyrektor Sprzedaży 5 0 0 0 z ł
Srebrny Dyrektor Sprzedaży 7 0 0 0 z ł
Złoty Dyrektor Sprzedaży 1 0 0 0 0 z ł
Platynowy Dyrektor Sprzedaży 1 5 0 0 0 z ł
Rubinowy Dyrektor Sprzedaży 2 0 0 0 0 z ł
Brązowy Dyrektor Generalny 2 5 0 0 0 z ł
Srebrny Dyrektor Generalny 4 5 0 0 0 z ł
Złoty Dyrektor Generalny 5 5 0 0 0 z ł
Pamiętaj, aby w każdym miesiącu generować własną sprzedaż osobistą na poziomie, co najmniej 225 zł CD oraz utrzymać obrót
minimum 5 000 zł CD w Twoim Zespole (z wyłączeniem grup 24%) bezpośrednio zbudowanym przez Ciebie, a więc w Twojej
grupie osobistej. Niespełnienie warunku obrotu poza strukturami 24% uniemożliwia naliczenie premii jednorazowej, ale umożliwia
otrzymanie tytułu dyrektorskiego.

Przykład:

Posiadasz poziom 24% i obrót w swojej grupie na poziomie 5 000 zł CD, dodatkowo wypromowałeś i pomogłeś osiągnąć poziom
24% dwóm osobom ze swojego Zespołu, którzy uzyskali tytuł Dyrektora. Dzięki temu otrzymujesz tytuł Okręgowego Dyrektora
Sprzedaży i jednorazowy bonus wynikowy na poziomie, aż 5 000 zł!

19

Bycie w grupie Dyrektorów Fenix, to również stały dochód
od Zespołów, które powstaną w „głębi” Twojej struktury.
Im większy tytuł osiągniesz, tym większą premię otrzymasz!

Przykład wyliczenia premii od struktur:

W ramach bonusów dyrektorskich
będziesz otrzymywać udział %
aż do szóstej linii 24%.

Twój Zespół:
A >> 140 000 zł B >> 100 000 zł C >> 70 000 zł
D >> 60 000 zł E >> 30 000 zł F >> 25 000 zł

Dyrektor

Brązowy
Dyrektor

Srebrny
Dyrektor

Złoty
Dyrektor

Platynowy
Dyrektor

1 linia

3.00%

3.25%

3.50%

3.75%

4.00%

2 linia

2.50%

2.75%

3.00%

3.25%

3.50%

3 linia

2.00%

2.25%

2.50%

2.75%

3.00%

4 linia

1.50%

1.75%

2.00%

2.25%

2.50%

5 linia

1.00%

1.25%

1.50%

1.75%

2.00%

6 linia

0.50%

0.75%

1.00%

1.25%

1.50%

TY: 150

000 zł CD

A-B (140 000 – 100 000) = 40 000 zł x 3% = 1 200 zł
B-C (100 000 – 70 000) = 30 000 zł x 2.50% = 750 zł
C-D (70 000 – 60 000) = 10 000 zł x 2% = 200 zł
D-E (60 000 – 30 000) = 30 000 zł x 1.50% = 450 zł
E-F (30 000 – 25 000) = 5 000 zł x 1% = 50 zł
F 25 000 x 0.50% = 125 zł.
Twoja premia od struktur w powyższej sytuacji wyniesie:

1200 zł + 750 zł + 200 zł + 450 zł + 50 zł + 125 zł = 2775 zł

Pamiętaj!

Aby otrzymywać bonusy dyrektorskie
ze struktury musisz generować sprzedaż pierwszej
linii na poziomie nie mniejszym niż 4 000 zł CD
z wyłączeniem grup 24% oraz realizować sprzedaż
własną na poziomie nie mniejszym niż 225 zł CD.
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KL U B TRENERA

„ P RE M IA AKADE M I C KA ”
Każdy Dyrektor w Fenix Global Group sporą cześć czasu
poświęca na kreowanie i kształcenie nowych Liderów
i Dyrektorów. Ciągła nauka i rozwój struktur, to podstawa
sukcesu w biznesie. Fenix wspiera Dyrektorów, którzy
z zaangażowaniem kreują nowych TOP Liderów. Twoją
pracę wspieramy dodatkowo stałym, comiesięcznym
bonusem w postaci premii akademickiej.

Liczba grup
24% w Twojej
pierwszej linii

Wysokość
premii akademickiej
(brutto)

1

300 zł

2

450 zł

3

800 zł

4

1 300 zł

5

2 000 zł

6

2 500 zł

7

3 000 zł

Premia akademicka wypłacana jest
w zależności od ilości struktur 24%
w Twojej pierwszej linii.

W przypadku pierwszej premii (300zł) wymagane jest uzyskanie
minimum 3 000 zł CD obrotu pozostałego z wyłączeniem grup 24%.
Premia będzie wypłacana za każdy miesiąc spełnienia wymaganych
kryteriów. Warunkiem kwalifikacji do Klubu Trenera jest uzyskanie
tytułu Dyrektora Fenix Global Group.
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P RE M IA P RE S TI G E G LO B AL
Dzięki ciągłemu rozwojowi Twojej Struktury masz możliwość
otrzymania dodatkowej premii za obrót, jaki wygenerujesz
w ciągu roku kalendarzowego.
Nagradzamy trud i poświęcenie jakie wkładasz w budowę
Marki Fenix Global Group!
Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego osiągnąłeś obrót całkowity
na poziomie co najmniej 1 800 000 zł CD, a Twoja najsilniejsza
struktura nie wygenerowała więcej niż 60% tego obrotu,
to nagrodzimy Twoją pracę za poprzedni rok kalendarzowy.
W tym przypadku premia, jaką otrzymasz stanowi, aż 1.75%
wygenerowanego obrotu rocznego.

Przykład:
155 000 zł obrotu CD miesięcznie x 12 miesięcy roku
kalendarzowego = 1 860 000 zł CD obrotu rocznego.
Wyliczenie premii:
1 860 000 zł x 1.75% = 32 550 zł dodatkowej premii
rocznej!

Dzięki ciągłemu rozwojowi Twojej Struktury
masz możliwość otrzymania dodatkowej
premii za obrót, jaki wygenerujesz w ciągu
roku kalendarzowego.

Pamiętaj:

Premia roczna zostanie obliczona i potwierdzona
do końca marca roku następującego po roku kwalifikacyjnym.
Premia roczna zostanie pomniejszona o ewentualnie już
wypłaconą premię w kolejnych liniach Twojej Struktury. Kwota
będzie do Twojej dyspozycji maksymalnie do końca 5-go
miesiąca roku rozliczeniowego.
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WAKA C J E M AR Z EŃ
Wakacje Marzeń, to ekskluzywny program dla miłośników podróży i odkrywania nowych miejsc w Świecie.
Dzięki realizacji odpowiednich kryteriów rozwojowych masz możliwość wzięcia udziału w elitarnej konferencji
wyjazdowej o zasięgu międzynarodowym.

C AR M OTI V ATION TO P
Program Samochodowy CAR Motivation TOP powstał z myślą o wyróżnieniu konsekwentnej pracy
i zaangażowania Dyrektorów Fenix. Jest dodatkowym narzędziem motywującym i wspierającym codzienną
pracę.
Spełnij kwalifikację i skorzystaj z niepowtarzalnej szansy na własny samochód z logo Fenix Global Group
oraz comiesięczny bonus finansowy. Uwiarygodnij swój wizerunek, jako Partnera Fenix i podróżuj
samochodem z naszym logo.

C AR M OTI V ATION v i p
Program VIP jest dedykowany każdemu Dyrektorowi od poziomu min. Złoty Dyrektor Sprzedaży.
Udział w CAR Motivation VIP jest dobrowolny. Decydując się na udział w programie wspólnie ustalimy Twoje
cele sprzedażowe na najbliższe trzy lata. Następnie podpiszesz umowę z leasingodawcą i zamówisz
samochód od dealera BMW. Fenix Global Group w przypadku spełnienia celów sprzedażowych opłaci
w całości lub części ratę leasingową za samochód. Po trzech latach otrzymasz możliwość odebrania innego
modelu samochodu.
[Więcej o programach przeczytasz w Strefie Dystrybutora.]
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www.fenix-global.com

kontakt@fenix-global.com

Z asługuj esz na to, a by C i ę d oc e n i a ć !
24

