Planul

marketing
cu perioadă de calificare lunară

Marja pentru distribuitor
este de 40% din preţul de
distribuire. La provizii se
plăteşte 33% din preţul
produselor.

Poziţie de
percepere I.

17 %
4.000 puncte

12 %

9%
6%

2.400 puncte

1.200 puncte

400 puncte

3%
100 puncte

1 punct = 1 €

fără TVA

28%
Manajer
naţional –
argint
15.000 puncte

25 %
20 %

Poziţia de
percepere II.

10.000 puncte

6.000 puncte

1 plan –

evaluat lunar
distribuţie 28 %

Pe primul plan nu sunt niciun fel de condiţii structurale,
decide numai deveru total al distribuitorului, care este
totalul deverului lui personal şi deverul grupei lui.
Provizia este calculată
din totalul deverului distribuitorului.
Proviziile pt. planul 1.se plătesc lunar întotdeauna
la data de 10 a lunii următoare după luna evaluată
-calificată, sau pot fi obţinute sub formă de reducere la
cumpărăturile personale, maximal până la 50 % (din preţ
fără TVA).
Proviziile nesolicitate vor fi înregistrate fiecărui
distribuitor fără nici-o restricţie şi la cererea
distribuitorului vor fi plătite oricând.

planul 2.

(internaţional) –
evaluat lunar, distribuiţie 4 %

Proviziile conf. planului 2 sunt calculate
ca totalul proviziilor pentru fiecare
calificare realizată.

Manajer internaţional – platin
4 × 25 % linie ( cu condiţia ca în una din
linii să fie deverul de min. 10.000 puncte în
străinătate) 1% parte contribuţie la
deverul internaţional (coeficient 1,0)
+
Pentru fiecare altă linie calificată 25 % cu dever
min. 10.000 puncte în străinătate, mărimea
coeficientului cu 0,5
Manajer naţional – platin
3 × 25 % linie – 1 % parte contribuţie la deverul
internaţional (coeficient 1,0)
+
Pentru fiecare altă linie calificată 25 % mărimea
coeficientului cu 0,5

Manajer naţional – aur
3 x 17 % linie – 2 % parte contribuţie la deverul
internaţional (coeficient 1,0)
+
Pentru fiecare altă linie calificată 17 % mărimea
coeficientului cu 0,5

Proviziile conf. planului 2.se plătesc lunar
întotdeauna la data de 10 a lunii următoare după
evaluarea lunii.

Planul 3

(de fidelitate) –se
evaluează anual,
distribuire 1 %

Manajer internaţional dublu platin
9 × în anul calendaric susţinut manajer
internaţional platin - 1 % contribuţia
parte la deverul internaţional pentru anul
calendaristic (coeficient 3,0)

Manajer naţional dublu platin
9 × în anul calendaric susţinut manajer
naţional platin –
- 1 % contribuţia parte la deverul internaţional
pentru anul calendaristic (coeficient 2,0)

Manajer naţional dublu aur
9 × în calendarul anului când a susţinut
manajerul naţional aur - contribuţie 1 %
parte la deverul internaţional pentru anul
calendaristic (coeficient 1,0)

Proviziile conform planului 3 se plătesc anual
întotdeauna la 10.1 a anului următor după anul
evaluat

exemplu
număr
flacoane
vândute (PF)

număr de
puncte

28%

1 500

15 000

1 026 PF

25%

1 000

20%

600

17%

400

240

413

12%

256

177

9%

120

10 000

6 000

4 000

2 400

1 200

113
67
40

6%
3%

10

Atunci când distribuitorul atinge modelul acestui dever, i se cuvine lui conform
sistemului nostru de provizii suma de 1 288 €.
In reţeaua de sub distribuitor în acest caz se plăteşte 1

277 €.

400

100

Cuvântul esence înseamnă „esenţial – principal” iar noi ca firma ESSENS ne ocupăm
nu numai de ingredientele parfumurilor şi al adaosurilor nutritive, dar şi de principiul diferitelor sectoare de
viaţă şi de activităţi de întreprindere.
Căci şi reuşitul MLM este deasemenea creeat din diferite componente, esenţe.

produs de
calitate

accesibilitatea
sistem

competenţă
un grup de
lucru-relaţie
La fel cum şi principiul (esenţa) vieţii satisfăcătoare este compus din diferite esenţe.

realizarea de sine

relaţiile
personale
dezvoltarea
personală

frumuseţea

sănătate

venituri pasive

De esenţe, într-o oarecare măsură,
este legată alchimia, adică ştiinţa, care se
preocupă de raporturile diferitelor componente în
amestecuri. Noi credem, că fiecare din noi trebuie
să se gândească bine din ce şi cum îşi creează viaţa
sa. Ce şi câtă prioritate îi dă, pe ce valori şi principii
se va clădi ,în ce va investi timpul şi energia sa.

Celor care construiesc pe frumos,
sănătate, dezvoltarea proprie şi libertatea
financiară, avem multe de oferit!

pe ce ne sprijinim –

pe ce ne bazăm promovarea

ce inseamna
Intenţia societăţii noastre este să creem tuturor membrilor noştri mijloace
atractive şi echilibrate pentru a se realiza, să-şi creeze o carieră sau numai să
câştige posibilitatea să fie membru al unei grupări armonioase de oameni ce
gândesc la fel.
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