
The Great ESSENS 3rd Anniversary in Gatsby Style

4 000 πόντοι

17 %
1° αξίωμα

Σχέδιο

1 πόντος = 1 € χωρίς Φ.Π.Α.

Το ποσοστό του διανομέα 
κάνει το 40% της διανομικής 
τιμής. Στις προμήθειες 
καταβάλλεται το 34% της 
τιμής του προϊόντος.

μάρκετινγκ με μηνιαία περίοδο αξιολόγησης

1° σχέδιο – 
αξιολογείται μηνιαία, 

μοιράζεται το 28 %
Στο πρώτο σχέδιο δεν υπάρχουν καθόλου όροι 

δημιουργίας υποδομής, αποφασίζει μόνο ο συνολικός 
κύκλος εργασιών του διανομέα, ο οποίος είναι το 

άθροισμα του προσωπικού του κύκλου εργασιών και 
του κύκλου εργασιών της ομάδας του. 

Η προμήθεια υπολογίζεται από τον συνολικό  
κύκλο εργασιών του διανομέα.

Οι προμήθειες σύμφωνα με το 1° σχέδιο 
καταβάλλονται μηνιαίως, πάντα την 10η ημέρα 
του μήνα ο οποίος ακολουθεί μετά τον μήνα της 

αξιολόγησης.

Οι μη χρησιμοποιημένες προμήθειες   
θα καταχωρηθούν στον κάθε διανομέα χωρίς κανέναν 

περιορισμό και κατόπιν αιτήσεως του διανομέα θα 
καταβληθούν ανά πάσα στιγμή.

2° αξίωμα

6 000 πόντοι

15 000 πόντοι

10 000 πόντοι

28 %
Αργυρός 
εγχώριος 
μάνατζερ

100 πόντοι

3 % 400 πόντοι

6 %

2 400 πόντοι

12 %

1 200 πόντοι

9 %

20 %

25 %

Διπλός Χρυσός Μάνατζερ
 
9 φορές στο ημερολογιακό έτος κατ‘επανάληψη 
Χρυσός Μάνατζερ,
u
μερίδιο 1% του κύκλου εργασιών της ESSENS WORLD 
για το ημερολογιακό έτος (συντελεστής 1,0)

Διπλός Πλατινένιος Executive Μάνατζερ
9 φορές στο ημερολογιακό έτος κατ‘επανάληψη Πλατινένιος 
Executive Μάνατζερ, 
u
μερίδιο 1% της ESSENS WORLD για το ημερολογιακό έτος 
(συντελεστής 3,0)

3ο σχέδιο  
(πιστότητας) – 

αξιολογείται ετησίως, 
μοιράζεται το 1%

Διπλός Πλατινένιος Εγχώριος Μάνατζερ
Διπλός Πλατινένιος Διεθνής Μάνατζερ
9 φορές στο ημερολογιακό έτος κατ‘επανάληψη 
Πλατινένιος Εγχώριος Μάνατζερ ή Πλατινένιος Διεθνής 
Μάνατζερ,
u
μερίδιο 1% του κύκλου εργασιών της ESSENS WORLD 
για το ημερολογιακό έτος (συντελεστής 2,0)

Η προμήθεια του 3ου σχεδίου 
καταβάλλεται ετησίως, πάντα μέχρι τις 

10 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί 
το έτος της αξιολογόγησης.

2ο σχέδιο
(εγχώριο και διεθνές) 

- αξιολογείται μηνιαία, 
μοιράζεται το 5% 

Η προμήθεια, σύμφωνα με το 2ο σχέδιο, 
υπολογίζεται ως το άθροισμα της προμήθειας 
για κάθε ολοκληρωμένη πρόκριση και πάντα 
καταβάλλεται σε μηνιαία βάση μέχρι την 10η 
ημέρα τον επόμενο μήνα μετά το μήνα της 
αξιολόγησης.

Χρυσός Μάνατζερ
3 χ 4 000 πόντοι της κατάταξης με εγχώριο και με 
διεθνή κύκλο εργασιών,
u
2% μερίδιο της ESSENS WORLD (συντελεστής 1,0)
+
Για καθέ επόμενη γραμμή με 4 000 πόντους, 
αύξηση του συντελεστή με 0,5

4 000 b.

4 000 b.

4 000 b.

4 000 b.
4 000 b.

4 000 b.

Πλατινένιος Executive Μάνατζερ 
3 × 50 000 πόντοι της κατάταξης με εγχώριο και με 

διεθνή κύκλο εργασιών,
t

1% μερίδιο της ESSENS WORLD (συντελεστής 1,0)
+

Για καθέ επόμενη γραμμή με 50 000 πόντους, 
αύξηση του συντελεστή με 0,5

50 000 b.
50 000 b.

50 000 b.

50 000 b.

50 000 b.

50 000 b.

Πλατινένιος Διεθνής Μάνατζερ
3 χ 10 000 πόντοι της κατάταξης με διεθνή κύκλο 
εργασιών,
u
1% μερίδιο της ESSENS WORLD (συντελεστής 1,0)
+
Για καθέ επόμενη γραμμή με 10 000 πόντους, 
αύξηση του συντελεστή με 0,5

10 000 b.
10 000 b.

10 000 b.

10 000 b.

10 000 b.

10 000 b.

Πλατινένιος Εγχώριος Μάνατζερ
3 χ 10 000 πόντοι της κατάταξης με εγχώριο κύκλο 

εργασιών,
t

1% μερίδιο της ESSENS WORLD (συντελεστής 1,0)
+

Για καθέ επόμενη γραμμή με 10 000 πόντους, 
αύξηση του συντελεστή με 0,5

10 000 b.
10 000 b.

10 000 b.

10 000 b.

10 000 b.

10 000 b.


