DĖMESIO!

Nuo 2018 m. kovo 1 d. keičiasi Siberian Health kompanijos verslo sąlygos
OLIMPINIAI METAI – OLIMPINIAI POKYČIAI!
Olimpiniais verslo metais Kompanija stiprina verslo galimybes tiems, kurie nori uždirbti ir
sukurti solidų tarptautinį verslą su SIBERIAN HEALTH. Nauji sprendimai privilios į mūsų
komandas talentingų ir ambicingų Konsultantų. Ir leis maksimaliai greitai auginti verslo
komandas!
1. Asmeninė apyvarta 100 ir daugiau balų – 20 proc.!
PIRMASIS bonusas, kurį gauna orientuotas į verslą Konsultantas, – tai 20 proc. mažmeninio
pelno. Pradedantiesiems Konsultantams tai yra pagrindinė jų pajamų dalis.
Mes visi žinome, kad registruojamasi Konsultantais, bet Asmeninės apyvartos norma
nevykdoma, nes naujas Klientas dar nepasirengęs kurti verslo, jis nori tiesiog taupyti.
Tačiau jo Globėjas, Konsultantas, atliko visą būtiną darbą. Todėl nusipelno arba pelno nuo
apyvartos ( o tai reiškia atitinkamą naujojo Konsultanto AA ir grąžą nuo aktyvumo). Arba
mažmeninio pelno, jei naujasis Konsultantas faktiškai pasirodė esąs Klientas.
Todėl nuo kovo 1 d. nustatomas PAPRASTAS ir SUPRANTAMAS Asmeninio aktyvumo
KRITERIJUS.
Jeigu atėjote uždirbti ir realiai kurti verslo, tai 100 balų AA – minimalus Asmeninio
aktyvumo kriterijus, kurį į verslą orientuoti Konsultantai pasiekia iškart per kelias
pirmąsias dienas.
Jeigu Jūsų Asmeninė apyvarta mėnuo po mėnesio tesudaro mažiau nei 100 balų, tai Jūs
– Privilegijuotas klientas.
Todėl bus teisinga, jeigu Konsultantai, atėję kurti verslo, gaus maksimalų pelną, o aktyvūs
Klientai – maksimalią nuolaidą.
IŠSAMIAU apie patikslintas premijų ir bonusų sąlygas NAUJIEMS Konsultantams ir
Privilegijuotiems Kompanijos klientams, registruotiems nuo 2018 m. kovo 1 d.

(Konsultantams, registruotiems iki 2018 m. kovo 1 d., galioja
visos ankstesnės premijų ir bonusų sąlygos).
1.1. Jūsų statusas – Konsultantas
Jūsų bonusų ir premijų priskaičiavimai priklauso nuo to, kokia yra Jūsų AA konkretų einamąjį
mėnesį.
Jūsų AA 100 ir daugiau balų (įskaitant PK
balus)
Ką jūs gaunate:

Jūsų AA mažesnė nei 100 balų (įskaitant PK
balus)
Ką jūs gaunate:

1) 25 proc. grąžą nuo asmeninių savo pirkinių; 1) Jeigu jūsų PIRMAS PIRKINYS nuo
2) Iki 25 proc. nuo jūsų Privilegijuotų klientų
registracijos momento sudarė 36 Eur
pirkinių;
(apie 30 balų), tai nuo kiekvieno kito savo
3) Visų rūšių premijas ir bonusus pagal
pirkinio gausite 5% priskaičiavimų, kuriuos
Premijavimo planą.
galėsite naudoti kaip nuolaidas kitiems savo
pirkiniams. Todėl būti aktyviam iškart – labai
naudinga!

Papildomos Jūsų galimybės:
 Dalyvavimas Verslo Vystymo programose,
įtraukiant Greitojo Olimpinio starto naujus.
 BackOffice tinklalapyje ir jo mobilioji
versija.
 Vebinarai-mokymai.
 StartSmart®.
 Visas verslo instrumentų rinkinys: video,
brošiūros, skrajutės, prezentacijos.

2) Jeigu jūsų pirkinių suma nuo registracijos
mėnesio sudarė 300 ir daugiau balų – 10%
kiekvieno vėlesnio savo pirkinio
SKIRTUMAS (t. y. likusieji 20 arba 15%)
pereis kaip pelnas GLOBĖJUI, padariusiam
AA 100 balų.
Jūsų Konsultanto statusas nepasikeis.
Bet jeigu jūsų AA keturis mėnesius iš eilės sudarys
po 100 balų, tai jūsų statusas nukris iki
Privilegijuoto kliento statuso.




Privilegijuoto kliento programa
Naujiems Privilegijuotiems klientams, užsiregistravusiems nuo 2018 m. kovo 1 d., mes
stipriname Privilegijuoto kliento programą, didindami nuolaidas iki 20%, jeigu asmeniniai
jo pirkiniai per mėnesį sudaro 100 ir daugiau balų!
Jeigu jo pirkiniai per mėnesį nesudaro 100 balų, tai jis gauna nuo 5 iki 10% nuolaidų. Tomis
pačiomis Privilegijuoto kliento programos sąlygomis, kurios galioja ir dabar.

Tokiu būdu Privilegijuotiems klientams grįžta:




20%, jeigu jūsų pirkiniai per mėnesį sudarė 100 ir daugiau balų;
10%, jeigu jūsų suminiai pirkiniai nuo registracijos mėnesio sudarė 300 ir daugiau balų;
5%, jeigu jūsų PIRMAS pirkinys sudarė 36 Eur (30 balų) ir daugiau.

Jums patiko naujosios Privilegijuoto kliento programos sąlygos ir jūs norėtumėte naudotis jomis,
nors užsiregistravote Kompanijoje iki 2018 m. kovo 1 d.? Tai galima padaryti dviem būdais:
 Pažymėjus varnelę BackOffice Paslaugos – Nauja PK Programa.
 Arba jūsų Konsultantas gali pervesti jus, taip pat pažymėjęs varnelę savo BackOffice
Paslaugų skyriuje.
2. BONUSAS 20%
Konsultantų ir Privilegijuotų klientų priskaičiavimų taisyklės per mėnesį.




20% – kai tik jūsų pirkinių suma šį mėnesį pasieks 100 ir daugiau balų;
10% – jeigu jūsų suminiai pirkiniai nuo registracijos mėnesio sudarom 300 ir daugiau
balų;
5 % – jeigu jūsų PIRMAS pirkinys sudarė 36 Eur (30 balų) ir daugiau.

Jūs galite panaudoti juos iškart jau kitą dieną kaip nuolaidą pirkdami produktus.
Nepanaudota suma iki mėnesio pabaigos pereina į Konsultanto Sveikatos biudžetą arba
atsiskaitomąją, Privilegijuotam klientui – į Sveikatos biudžetą.
3. STATUSO KEITIMAS nuo 2018 m. kovo 1 d.
 Keisdamas Privilegijuoto kliento statusą į Konsultano, naujasis Konsultantas gaus visus
bonusus ir finansinę grąžą pagal naujas sąlygas (žr. 1 punktą).

 Keisdamas Konsultanto statusą į Privilegijuoto kliento, šis PK dalyvauja Privilegijuoto
kliento programoje naujomis sąlygomis.
Mielieji, nauji sprendimai – tai naujos galimybės, kurios IŠ TIKRŲJŲ pakels mūsų verslą į
naują lygmenį! Maksimaliai jas išnaudokite!
Pagarbiai,

SIBERIAN HEALTH

