Plan de Marketing

F ru mu s e ț e . Să n ă tate. In dep en den ță !
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Fenix Global Group

este o companie internațională
în dezvoltare dinamică, care operează în sistemul de MLM.
Oferim o gamă largă de produse necesare funcționării zilnice. O gamă largă
de suplimente alimentare a fost dezvoltată în cooperare cu unii dintre cei mai
buni nutriționiști și în laboratoare profesionale, în conformitate cu normele
și cerințele sistemelor de calitate în conformitate cu ISO 9001: 2008 și HACCP.
Parfumurile sunt o adevărată călătorie prinre cele mai frumoase arome din
lume, iar îngrijirea profesională ne satisface nevoile zilnice.

Î ț i o f e r im posi b ili tat e a
d e a folosi atât
p r o d u s e u n ic e ,
c ât ș i d e a o bț i n e
b e n e f icii f i n a n cia r e
m ă s u r a b il e
p e b a z a P la n u lu i
de Marketing Fenix.

Se știe de mult timp că cea mai bună formă de publicitate este recomandarea
și o opinie bună. Programele de loialitate sunt un element important
al strategiilor comerciale ale majorității companiilor, de la întreprinderi
individuale la corporații internaționale. Această abordare este folosită și în MLM,
adică o strategie de marketing care permite să îți construiești propria structură
de Clienți și Parteneri de Afaceri - Distribuitori, promovând astfel produsele
și conceptul de business al unui anumit brand.
Cu Fenix poți lucra așa cum îți place! Clienții și potențialii Distribuitori
te înconjoară peste tot. Este suficient să ii observi pentru a te putea
elibera de presiunea timpului, de câștiguri mici și de lipsa de timp pentru
familie, cunoștințe și prieteni. Tu decizi când, cum și cu cine vrei să lucrezi.
Fenix, din partea sa, îți va oferi suport, instrumente și educație necesară care
îți vor permite să îți dezvolți competențele de vânzări și manageriale. Ține
minte, totuși, că de tine depinde cât de mult vei câștiga, prin angajamentul
și timpul petrecut pentru a-ți construi viitorul.
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M I S I UNE

Misiunea noastră este să creăm o companie în dezvoltare dinamică pe arena internațională, care să fie un stil de viață,
nu doar o sursă de câștig. Suntem convinși că, împreună cu Distribuitorii noștri, vom crea o afacere în care, făcând ceea
ce îți place, nu vei simți că muncești. Credem că suplimentele, cosmeticele sau parfumurile pot fi accesibile din punct
de vedere financiar și, totodată, menținând în același timp cea mai înaltă calitate. Dorim să punem un zâmbet pe fețele
a mii de femei și bărbați care vor fi fericiți să folosească produsele noastre.

V I Z I UNE

Viziunea Fenix Global Group este de a deveni o companie internațională stabilă, bazată pe corectitudine
și angajamentul structurilor. Dorim să devenim o alegere naturală pentru persoanele care caută produse unice pentru
uz zilnic. Ne imaginăm clienții noștri din întreaga lume care folosesc suplimentele și parfumurile noastre în fiecare
zi și beneficiază de proprietățile benefice ale cosmeticelor noastre și ale partenerilor fericiți Fenix care au devenit
independenți financiar datorită Planului de Marketing.

S C O PU L

Scopul nostru principal este să devenim o companie globală, astfel încât clienții să aibă acces la produsele noastre
în fiecare țară de pe Pământ, iar Partenerii noștri să devină liberi financiar, indiferent de unde provin și unde locuiesc.
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La Fe n ix Global G r oup,
n e g h i dăm du pă cinci
va l o ri :
1.

Pa r t e n e r i at:

Credem că un partener de afaceri de încredere este baza. Te vom ajuta
să te pregătești, să dezvolți și să îți creezi propria afacere. Suntem
convinși că lucrând împreună putem obține libertate financiară
și rezultate peste medie;

2.

O n e s t i tat e :

Știm că munca corectă și grea ar trebui să fie bine răsplătită. Prin urmare,
planul nostru de marketing este complet transparent și accesibil. Câștigul
tău depinde de angajamentul tău și de munca ta;

3.

Frumusețe:

Credem că fiecare dintre noi este frumos – vrem doar să subliniem
această frumusețe;

4.

Succesul:

Pentru a avea succes, ai nevoie de patru lucruri: un partener bun,
un produs bun, un plan de marketing și angajament. Noi oferim primele
trei, angajamentul depinde în întregime de tine;

5.

S at i s fa c ț i e :

Cea mai mare satisfacție a noastră este să vedem persoane dinamice
care vorbesc despre produsele și modelul nostru de afaceri cu mândrie
și cu zâmbetul pe buze.
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Ca și Distribuitor, poți câștiga în trei feluri:
ECONOMISEȘTI - cumperi produse pentru nevoile tale cu o reducere de 25%;
CÂȘTIGI NIȘTE BANI ÎN PLUS - cumperi pentru tine și oferi produsele noastre prietenilor tăi - câștigi din diferența de preț;

CÂȘTIGI BANI

- construiești o Echipă de Distribuitori și obții independență financiară!
Datorită acestei soluții, poți stabili clar obiective de câștig. Tu decizi cât timp și
energie vrei să dedici muncii și cât vrei să câștigi.

Notă!

Prin promovarea produselor noastre poți
economisi, promovând mai mult poți și câștiga.

PRIMII PAȘI:
După înregistrarea în Secțiunea Distribuitorului adaugă în coș
produsele care te interesează cel mai mult.
Ține minte că atunci când oferi produse prietenilor tăi, cel mai
bine este să le ai cu tine. Nimic nu-i convinge pe potențialii clienți
să cumpere mai mult decât faptul ca Distribuitorul deține
și folosește aceste produse.
Când faci prima achiziție din catalog, nu uita să adaugi
cataloagele noastre la comanda ta.

Catalogul este

principalul tău instrument de lucru!

Cooperarea cu Fenix Global Group poate fi atât un hobby, care
aduce profit suplimentar, cât și o alternativă serioasă la muncă
cu normă întreagă. În al doilea caz, este necesar un angajament
mai mare. Poate că merită să încerci și să folosești oportunitățile
disponibile?
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E C O N O M I SE Ș TE
Alăturându-te echipei noastre, ai acces
la toate produsele Fenix Global Group.

Primești acces la:
o reducere permanentă de 25% la achizițiile din Secțiunea Distribuitorului;
oferte speciale doar pentru Distribuitori;
fără obligația cu privire la cantitatea și frecvența plasării comenzilor;
mostre de produse, gadgeturi publicitare și materiale pentru Distribuitori;
programe de motivație și de loialitate;

Notă!
Comanzi când dorești, cât dorești și de câte ori dorești. Fără cozi, pierderi de timp,
stres și, în plus, într-un magazin on-line convenabil cu livrarea produselor în orice
loc din Polonia și din străinătate.
Produsele noastre le primești direct la domiciliu prin intermediul firmei de curierat.
Pentru produse poți plăti imediat prin plăți rapide pe internet oferite de DotPay,
PayPal sau direct la curier - doar alegi opțiunea „ramburs la livrare”. Puteți plăti
curierului în numerar sau cu cardul.
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C Â Ș T I G Ă N I Ș TE B AN I Î N P L US
Distribuitorii Fenix Global Group au posibilitatea
de a câștiga în mod constant bani pentru a oferi produsele
noastre clienților lor. Arată catalogul prietenilor,
familiei, vecinilor și colectează comenzile de la ei. Câștigi
din diferența pe care o plătesc clienții tăi și prețul pe care
îl plătești la Fenix pentru cumpărături.

La început, creează-ți baza de date, adică o listă cu numele
a cel puțin 30 de persoane care ar putea fi interesate
de produsele Fenix și de posibilitățile afacerii Fenix . Acestea
vor fi persoanele la care vei merge cu noul Catalog în primul
rând.

Tu decizi dacă acest mod de a câștiga bani va fi doar câștigul
de niște bani în plus sau va deveni principala ta sursă
de venit!
Revânzarea produselor Fenix de către Distribuitor direct către
clienții săi este primul pilon care sprijină afacerea. Vânzarea
directă către client îți permite să câștigi bani cumpărând
produse Fenix la prețul en gros (Preț de Distribuitor - PD)
și revânzându-le la un anumit preț de vânzare cu amănuntul
(Preț de catalog - PC).

Notă!

Se spune că dacă vrei să câștigi, cumpără mai ieftin și vinde
mai scump. Așa funcționează Distribuitorul. Arată clientului
catalogul cu prețurile care conțin marja (prețuri de catalog),
clientul comandă produsele, Distribuitorul execută comanda,
dar nu plătește prețul de catalog (PC) ci prețul Distribuitorului
(PD). În acest fel, Distribuitorul câștigă bani la fiecare
comandă plasată de Client, putând achiziționa și pentru
el însuși produsele preferate la un preț mai mic.
Lucrând în acest fel, poți câștiga câteva sute de zloți pe lună.

O listă completă vei găsi în telefonul mobil, agende și caiete din anii precedenți. Lista de contacte nu necesită mult
angajament de timp - completarea listei de min.
30 de contacte este o chestiune de câteva minute.
Crearea unei liste de contacte îți oferă o șansă mai mare
de succes și îți crește încrederea în sine. Începe să vorbești
cu primele persoane de pe lista ta – tratează asta ca pe
un antrenament/învățare înainte de a vorbi cu persoane
pe care nu le cunoști încă.
Cere întotdeauna recomandări – întreabă prietenii cu care
vorbești, despre recomandări, adică numele altor persoane
care ar putea fi interesate de posibilitățile oferite de Fenix.
În acest fel, lista ta de contacte continuă să crească!
Vânzarea produselor unice din Catalogul Fenix Global
Group este foarte simplă. Este suficient să arați sistematic
Cataloagele tuturor prietenilor și să întrebi ce vor
să comande!
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CÂŞTIGĂ
Creează-ți propria echipă de Distribuitori
și obține independența financiară!
Crearea echipei nu este altceva
decât încurajarea persoanelor
noi să facă la fel ca tine.
Construim grupul astfel încât toată lumea să aibă șansa
de a dezvolta o afacere stabilă și profitabilă. În momentul
în care inviți persoane noi, succesul tău va depinde atât
de tine, cât și de ei.
Reducerea ta rezultată se bazează pe cifra de afaceri
comună în PLN și diferența de niveluri dintre tine
și persoane pe care i-ai invitat în echipă, în prima linie.

Fenix

Global

Group

este

locul

perfect

pentru

dezvoltarea personală și a afacerii. Fiecare membru
al echipei tale poate face achiziții pentru uz propriu,
poate vinde produse cu o marjă și poate înregistra
persoane noi. Fiecare achiziție făcută de oricine
din echipa ta este luată în considerare pentru cifra
de afaceri comună.

Condiția pentru acordarea reducerii rezultate
sau câștigurilor este obținerea vânzării proprii
într-un anumit catalog la nivelul de 225 PLN
la Prețul Distribuitorului.
Prin atingerea următoarelor niveluri de reducere,
economisești nu doar cumpărând produse la prețul
Distribuitorului și câștigi bani din vânzarea produselor,
dar primești și o reducere rezultată sau câștigurile
din Planul de Marketing Fenix Global Group, calculată
din cifra de afaceri totală a întregii echipei tale.
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Plan de reduceri rezultat din cifra de afaceri a echipei:
Nivelul de reducere
% la Prețurile
Distribuitorului

Gama de sumă
în Prețurile
Distribuitorului (PD)

Titlul
rezultatului

0%

0,00 PLN – 699,99 PLN

Distribuitor

4%

700 PLN – 1 139,99 PLN

Partener

7%

1 140 PLN – 1 899,99 PLN

Coordonator

9%

1 900 PLN – 3 799,99 PLN

Coordonator Senior

14%

3 800 PLN – 7 599,99 PLN

Manager de Echipa

17%

7 600 PLN – 15 199,99 PLN

Senior Team Manager

20%

15 200 PLN – 22 999,99 PLN

Manager de Regiune

24%

23 000 zł și mai mult

Manager Național

Planul de marketing al Fenix Global Group include 7 niveluri de reducere rezultate din cifra de afaceri a echipei. Participarea

ta la reducere depinde de cifra de afaceri a întregii tale echipe. Reducerea/câștiguri vor fi calculate pe baza diferenței de niveluri
dintre tine și membrii echipei tale.
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Beneficii creării Echipei:
o alternativă la angajarea cu normă întreagă;

ești propriul tău șef;

motivație constantă pentru dezvoltare și activitatea ulterioară;

fără limite de timp;

independență – tu decizi singur când și cât lucrezi;

conectarea ușoară a vieții profesionale și de familie;

câștiguri mult peste medie cu atingerea unor niveluri
mai mari de reduceri;

noi cunoștințe și prietenii.
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PROGRAME SPECIALE
PENTRU DISTRIBUITORI
ȘI LIDERI
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START PENTRU O SURPR I Z Ă
Asigură-te că te alături acestui program și bucură-te de recompense
exclusive pentru comenzi!
Pentru a te califica pentru program, trebuie să plasezi o comandă
în luna înregistrării pentru o sumă minimă de 199 PLN la Prețul
Distribuitorului *
Vom adăuga recompensa din luna anterioară la orice primă comandă
din luna următoare. Plasează comenzi de minim 199 PLN PD în fiecare
dintre următoarele 3 luni de cooperare și primește următoarele premii!

P r i m a l u n ă d e c o l a bo r a r e :
valoarea de catalog a premiului de până la 50 PLN.

A d o u a l u n ă d e c oop e r a r e :
valoarea de catalog a premiului de până la 100 PLN.

A t r e i a l u n ă d e c oop e r a r e :
În calitate de Distribuitor nou, ai ocazia
să profiți de un program special în care
vei primi cadouri pentru primele trei
luni de cooperare cu Fenix Global
Group.

valoarea de catalog a premiului de până la 150 PLN.
* valoarea comenzii nu include Accesoriile Distribuitorului
și costurile de transport și livrare.
Notă! Eligibilitatea pentru program este valabilă pentru luna calendaristică
de înregistrare, de exemplu înregistrarea pe 15 mai >> calificare până la 31 mai.
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PETARDA SU C C ESU L U I
Dezvoltarea rapidă și dinamică a Structurii este cel mai important
element în obținerea celor mai mari premii și calificări rezultate
din programele Planului de Marketing Fenix .

În programul special ‚‚petarda succesului’’
ia parte fiecare nou Distribuitor, care
în primele luni de cooperare a realizat
următoarele condiții de calificare pentru
premii de bonus.

R e a l i z a r e a c o n c e p ț i e i n r . 1 – bonus unic de 600 zł
Criterii de eligibilitate:
Cel târziu în a treia lună de cooperare, atingi nivelul de rezultat al Team Managerului cu vânzările Structurii la un nivel
de cel puțin de 7.000 PLN PD totodată vei îndeplini comanda lunară proprie în luna de calificare de suma minimă 263PLN
PD și repeți acest rezultat în luna următoare.

R e a l i z a r e a c o n c e p ț i e i n r . 2 – bonus unic de 1000 zł
Criterii de eligibilitate:
Cel târziu în a patra lună de cooperare, atingi nivelul de rezultat al Directorului Regional cu vânzările Structurii la un nivel
de cel puțin 18.000 PLN PD totodată vei îndeplini comanda lunară proprie în luna de calificare de suma minimă 263 PLN
PD și repeți acest rezultat în luna următoare.

R e a l i z a r e a c o n c e p ț i e i n r . 3 – bonus unic de 2400 zł
Criterii de eligibilitate:
Cel târziu în luna a cincea de cooperare, atingi nivelul de rezultat al Managerului Național cu vânzările Structurii la un nivel
de cel puțin 24.000 PLN PD totodată vei îndeplini comanda lunară proprie în luna de calificare de suma minimă 263 PLN
PD și repeți acest rezultat în luna următoare.
Notă! Realizând toate trei etape, vei primi fiecare bonus. Poți obține pentru început, bonusuri de până la 4.000 PLN!
În program se aplică regula 60/40. În criteriile calificări nu este luată în calcul Structura ta cea mai puternica, care
generează minim 60% din toată cifra de afaceri calificată.
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B O NUS
PENTRU

PR O M O V ARE
Obține noi niveluri și titluri rezultate din Planul
de Marketing și primește comisioane suplimentare!
Programul Bonus pentru PROMOVARE îți oferă
posibilitatea de a primi fonduri suplimentare
de la lună la lună dacă atingi noi niveluri %.
Bonusul pentru promovare este un program
suplimentar care va fi organizat de cel puțin două
ori într-un an calendaristic.
Criteriile de eligibilitate și cuantumul bonusului
pentru atingerea unui nou nivel vor fi stabilite
anterior anunțării noii ediții a programului.
Realizând toate criteriile de promovare, vei primi
toate bonusurile pentru fiecare dintre etapele
individuale.
La program pot participa de asemenea
Distribuitori noi, cât și Distribuitori existenți
ai Fenix Global Group.
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DE Z V O L TARE 2 0
Ne bucurăm că depui toate eforturile
pentru a te asigura că echipa ta este activă
și se dezvoltă dinamic. Datorită faptului că
ai atins nivelul de 20%, primești un bonus
sub forma unui premiu de 250 PLN!

Bonusul va fi acordat în luna următoare
celei în care obții titlul de Manager
Regional.

Premiul de 250 PLN și 200 PLN poți obține o singură dată
în timpul cooperării cu Fenix Global Group.

În program se aplică regula 70/30. În criteriile calificării nu este
luată în calcul Structura ta cea mai puternică, care generează
min. 70% din toată cifra de afaceri de calificare pentru nivelul
de 20%. Bonusul se aplică doar persoanelor care au atins nivelul
de Manager Regional pentru prima dată pe parcursul întregii
cooperări cu Fenix Global Group.

Suma o găsești în contul tău de rezultate în Secțiunea
Distribuitorului. Cheltuiește premiul suplimentar pe orice
vrei!

Programul nu poate fi combinat cu alte programe speciale,
în special atunci când se utilizează Bonusul pentru Promovare.
Distribuitorul poate renunța de la participare la alt program
în favoarea „Dezvoltare 20”.

Vrei mai mult? Menține nivelul de 20% sau mai mare
și în luna următoare și vei obține un bonus suplimentar
de 200 PLN pentru menținerea nivelului.

15

GLOBAL 24
Un program special pentru persoanele care au început o calificare de Director. Ai la dispoziție 3 luni pentru a obține titlul
de Director în Fenix Global Group. În această perioadă, dacă ai un grup de 24% în Echipa ta, atunci, conform principiului
de diferență de nivel între tine și persoana din Structura ta, nu obții niciun câștig (tu 24% - Distribuitorul tău la 24% = 0%).
Global 24 îți permite să primești un bonus global suplimentar de la echipa ta de 24% înregistrată direct de tine (prima ta linie).
PREMIUL din Structură este de 3,50% din cifra de afaceri a grupului 24%. Primești bonusul la cifra de afaceri a structurii în PD,
excluzând vânzările următoarei grupe de 24% din această Echipă.

Exemplu:
1.

Realizezi vânzări cu Echipa la nivelul de 30.000 PLN. Ai în prima linie structură de 24% care
a generat vânzări de 25.000 PLN. Atunci primești 3,50% de la 25.000 PLN = 875 PLN.

2.

Tu realizezi vânzări cu echipa la nivelul de 60.000 PLN. Ai o persoană (A) în prima linie care
atinge nivelul de 24% cu o cifră de afaceri de 50.000 PLN; În Structura acestei persoane, mai
există un grup de 24% (B), care a generat o cifră de afaceri de 35.000 PLN. Totodată obții 3,50%
calculat din următoarea cifră de afaceri: (A) 50.000 PLN - (B) 35.000 PLN x 3,50% = 525 PLN.

Vei primi bonusul dacă cifra de afaceri rămasă
în echipă după deducerea structurilor de 24%
nu este mai mică de 4.000 PLN PD
Obții premiul doar în perioada de calificare ca director (3 perioade
de facturare). Întreruperea calificării de director echivalează
cu încetarea participării la programul de bonus.
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Baby+

Susținem tinerii părinți!
Bonusul este disponibil doar Distribuitorului, care la momentul
nașterii copilului este la nivelul de 20% sau mai mare.
Distribuitorul trebuie să coopereze cu Fenix Global Group cu cel
puțin 3 luni înainte de nașterea copilului. Nivelul de 20% sau mai
mare trebuie menținut timp de 3 luni consecutive după nașterea
copilului (dar nu mai târziu de 6 luni de la naștere).

Baby+ se acordă în momentul
nașterii sau adopției unui copil.
Suma bonusului este de 600 PLN.
Al doilea copil și următorii au dreptul la un bonus de 850 PLN
și sunt plătiți conform criteriilor de facturare de mai sus.
Plata bonusului este posibilă numai la plasarea comenzilor proprii
pentru o sumă nu mai mică de 225 PLN (PD) în perioada
de calificare.

Bonusul poate fi folosit ca reducere la produse, plată pe bază
de factură (pentru firme) sau prin plata cu un card prepaid.
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F ă u n pa s î n a i n t e
și d e vi n o Di r e c t o r !

Angajamentul tău continuu pentru promovarea mărcii Fenix Global Group poate fi răsplătit prin primirea unei nominalizări
la prestigiosul grup al celor mai buni dintre cei mai buni, adică Directorilor Fenix Global Group.
Datorită Planului nostru de Marketing, ai posibilitatea de a dezvolta în continuare afacerea ta, de a primi beneficii financiare
suplimentare și de a participa la proiecte, programe de loialitate și bonusuri pregătite pentru grupul de Directori.
Niveluri de director obținem prin promovarea membrilor Echipei la cel mai înalt nivel de rezultate.

Titluri și criteriile de obținere a nivelului de director pentru promovare în prima linie:
24% ai tăi x 3 luni întregi la rând

= Director

2 grupuri 24% + 5 000 PLN PD de vânzări al grupului personal = Director de Vânzări de Bronz
4 grupuri 24% + 5 000 PLN PD de vânzări al grupului personal = Director de Vânzări de Argint
5 grupuri 24% + 5 000 PLN PD de vânzări al grupului personal = Director de Vânzări de Aur
7 grupuri 24% + 5 000 PLN PD de vânzări al grupului personal = Director de Vânzări de Platină
9 grupuri 24% + 5 000 PLN PD de vânzări al grupului personal = Director de Vânzări de Rubin
11 grupuri 24% + 5 000 PLN PD de vânzări al grupului personal = Director General de Bronz
14 grupuri 24% + 5 000 PLN PD de vânzări al grupului personal = Director General de Argint
17 grupuri 24% + 5 000 PLN PD de vânzări al grupului personal = Director General de Aur
După cum vezi, poți obține primul titlu de Director pe cont propriu, menținând nivelul de rezultat la 24%
timp de 3 luni la rând.
[De exemplu atingi nivelul de 24% în ianuarie, așa că pentru perioada ianuarie-martie inclusiv, trebuie să păstrezi nivelul rezultatului neschimbat la 24%
timp de 3 luni la rând. Dedicarea ta pentru dezvoltare și obținerea titlului de Director vor fi recompensate de noi cu un premiul financiar unic de 3.000 PLN!]
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Alăturarea în rândurile

Directorilor Fenix Global Group

îți dă dreptul să primești premii financiare unice pentru atingerea
următoarelor niveluri manageriale pentru prima dată:
Director - bonus de 3 0 0 0 P LN
Director de Vânzări de Bronz 5 0 0 0 P LN
Director de Vânzări de Argint 7 0 0 0 P LN
Director de Vânzări de Aur 1 0 0 0 0 P LN
Director de Vânzări de Platină 1 5 0 0 0 P LN
Director de Vânzări de Rubin 2 0 0 0 0 P LN
Director General de Bronz 2 5 0 0 0 P LN
Director General de Argint 4 5 0 0 0 P LN
Director General de Aur 5 5 0 0 0 P LN
Nu uita ca în fiecare lună să îți generezi propria vânzarea personală la nivelul de cel puțin 225 PLN PD, și să menții o cifră de afaceri
de cel puțin 5.000 PLN PD în echipa ta (excluzând grupurile de 24%) construite direct de tine, adică în grupul tău personal.
Neîndeplinirea condiției cifrei de afaceri în afara structurii 24% face imposibilă calcularea unui premiu unic, dar îți permite
să primești un titlu de director.

Exemplu:

Deții un nivel de 24% și o cifră de afaceri în grupul tău de 5.000 PLN PD, ai promovat și ajutat suplimentar două persoane
din echipa ta să atingă nivelul de 24% care au obținut titlul de Director. Datorită acestui fapt, primești titlul de Director Districtual
de vânzări și un bonus unic pentru rezultat în valoare de 5.000 PLN!
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A face parte din grupul de Directori Fenix este și un venit
constant din echipele care vor apărea în „profunzimea”
structurii tale. Cu cât obții titluri mai mari, cu atât vei primi
premiul mai mare!

Ca parte a bonusurilor Directorului,
vei primi o cotă % de până la a șasea
linie de 24%.

Un exemplu de calculare a unui bonus din
structuri:
TU: 150

000 PLN PD

Echipa ta:
A >> 140 000 PLN B >> 100 000 PLN C >> 70 000 PLN
D >> 60 000 PLN E >> 30 000 PLN F >> 25 000 PLN
A-B (140 000 – 100 000) = 40 000 PLN x 3% = 1 200 PLN
B-C (100 000 – 70 000) = 30 000 PLN x 2.50% = 750 PLN
C-D (70 000 – 60 000) = 10 000 PLN x 2% = 200 PLN

linia 1

Director

Director
de Bronz

Director
Argintiu

Director
Auriu

Director
de Platină

3.00%

3.25%

3.50%

3.75%

4.00%

D-E (60 000 – 30 000) = 30 000 PLN x 1.50% = 450 PLN
E-F (30 000 – 25 000) = 5 000 PLN x 1% = 50 PLN
F 25 000 x 0.50% = 125 PLN.
Bonusul tău pentru structurile din situația de mai sus va fi:

linia 2

2.50%

2.75%

3.00%

3.25%

3.50%

linia 3

2.00%

2.25%

2.50%

2.75%

3.00%

linia 4

1.50%

1.75%

2.00%

2.25%

2.50%

linia 5

1.00%

1.25%

1.50%

1.75%

2.00%

linia 6

0.50%

0.75%

1.00%

1.25%

1.50%

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

Notă!

Pentru a primi bonusuri de director
de la structură, trebuie să generezi vânzări în prima
linie de cel puțin 4.000 PLN PD, excluzând
grupurile de 24%, și să realizezi propriile vânzări
de cel puțin 225 PLN PD.
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C L U B DE TRA I NER I
„ B O NUS A C ADEM I C ”

Fiecare Director din Fenix Global Group își dedică o mare
parte a timpului său creării și educării de noi Lideri
și Directori. Învățarea continuă și dezvoltarea structurilor
sunt baza succesului în afaceri. Fenix susține Directorii
care se angajează să creeze noi lideri de top. În plus,
îți sprijinim munca cu un bonus lunar permanent sub
forma unui bonus academic.

Numărul de
grupuri 24%
în prima ta linie

Valoarea bonusului
academic (brut)

1

300 PLN

2

450 PLN

3

800 PLN

4

1 300 PLN

5

2 000 PLN

6

2 500 PLN

7

3 000 PLN

Bonusul academic se plătește
în funcție de numărul de structuri
24% din prima ta linie.

În cazul primului premiu (300 PLN), se solicită obținerea unui minim
de 3.000 PLN PD din cifra de afaceri rămasă, excluzând grupele
de 24%. Premiul va fi plătit pentru fiecare lună în care sunt îndeplinite
criteriile cerute. Condiția pentru calificarea în Clubul Trainerului este
obținerea titlului de Director Fenix Global Group
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PREM I U L PREST I G E G L O B A L
Datorită dezvoltării continue a Structurii tale, ai posibilitatea
de a primi un bonus suplimentar pentru cifra de afaceri pe care
o generezi în cursul anului calendaristic.
Recompensăm efortul și dedicarea pe
în construirea mărcii Fenix Global Group!

care

le

depui

Dacă pe parcursul unui an calendaristic ai realizat o cifră
de afaceri totală de cel puțin 1.800.000 PLN PD, iar cea mai
puternică structură a ta nu a generat mai mult de 60% din
această cifră de afaceri, îți vom recompensa munca din anul
calendaristic precedent.
În acest caz, bonusul pe care îl vei primi este de până la 1,75%
din cifra de afaceri anuală generată.

Exemplu:
155.000 PLN de cifră de afaceri PD pe lună
x 12 luni ale anului calendaristic = 1.860.000 PLN
PD de cifră de afaceri anuală.
Calcul bonus:
1.860.000 PLN x 1,75% = 32.550 PLN premiul anual suplimentar!

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

Notă:

Bonusul anual va fi calculat și confirmat până
la sfârșitul lunii martie a anului următor după anul de calificare.
Bonusul anual va fi redus cu orice bonus deja plătit
în următoarele linii din Structura ta. Suma va fi la dispoziția
ta cel târziu la sfârșitul celei de-a 5-a luni a anului contabil.
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V A C ANȚĂ DE V I S
Vacanță de Vis este un program exclusiv pentru iubitorii de călătorii și de explorări de noi locuri din lume.
Datorită implementării criteriilor de dezvoltare adecvate, ai posibilitatea de a participa la o conferință
internațională de elită.

C AR M O T I V AT I O N T O P
Programul CAR Motivation TOP a fost creat pentru a distinge munca consecventă și angajamentul Directorilor
Fenix. Este un instrument suplimentar care motivează și sprijină munca de zi cu zi.
Îndeplinește calificarea și profită de șansa unică pentru propria mașină cu logo-ul Fenix Global Group
și un bonus financiar lunar.
Oferă-ți credibilitate imaginii ca partener Fenix și călătorește cu mașina cu logo-ul nostru.

C AR M O T I V AT I O N V I P
Programul VIP este dedicat fiecărui Director de la nivelul minim Director de Vânzări de Aur.
Participarea la CAR Motivation VIP este voluntară. Prin hotărârea de a participa la program, vom stabili
împreună obiectivele de vânzări pentru următorii trei ani. Apoi vei semna un contract de leasing și vei
comanda mașina de la un dealer BMW. Fenix Global Group, în cazul obiectivelor de vânzări îndeplinite,
va plăti rata de leasing a mașinii în totalitate sau în parte. După trei ani, ți se va oferi opțiunea de a ridica
un alt model de mașină.
[Poți citi mai multe despre programe în Secțiunea Distribuitorului.]
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www.fenix-global.com

kontakt@fenix-global.com

Meriți s a fii a pr e ci at !
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