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01 Platform Működési Elve



Platform előnyei

01 02 03 04

Gondosan 
kiválasztott

Kiváló 
minőségű és
kedvező árú 

termékek

Szocializációs 
szerep erősítése

Könnyen 
bővíthető üzlet

Termékek és 
szolgáltatások 
fogyasztására 

épülő üzlet
A fogyasztás 

anyagi javakat 
teremtő hatása

Minőségi áruk
Gyors ügyfél-

áramlás,
növekedés



Platform előnyei

Jól megválasztott, 
határokon 

átívelő termékek

global high 
quality goods

Előny a globális ellátási lánc, határokon átívelő termékek.

Közvetlen vásárlás eredeti forrásból, válasszon egymillió 
globális termékből, élvezze a globális erőforrásokat.

consumption 
builds wealth

A fogyasztás jólétet teremt.
A fogyasztás menedzselése 

még nagyobb vagyont 
hozhat.

Kedvezményes áron vásárolhat, így pénzt takarít meg.

Árengedményt kap azáltal, hogy ajánlja a vásárlás 

lehetőségét barátainak, családjának és másoknak.

Ez a „self-use plus” megosztási ajánlás egy új üzleti 

modell.



Platform működési elve

vásárló

VIP

Rubint

Smaragd

Gyémánt

Kék Gyémánt

Regisztráció, csatlakozás

Személyes halmozott vásárlás 20 GV

Személyes halmozott vásárlás 60 GV

Halmozott közvetlen forgalom 600 GV vagy 20 Rubint szintű 
tag

Halmozott közvetlen forgalom 6.000 GV vagy 15
Smaragd szintű tag

Halmozott közvetlen forgalom 30.000 GV
vagy 10 Gyémánt szintű tag

👉Mi az a GV?
Arra az értékre utal, amelyet a tagok termékfogyasztás révén szereztek, és 
amelyek felhasználhatók az üzletszintű frissítéshez ill. építéshez és elérhetik új, 
magasabb szintjüket és ezzel jogaikat. A GV értéke terméktől függően változik.



Négy fő előny

1

2

3

4

Megosztási
Bónusz

Személyes
Kedvezmény

Értékesítési
Bónusz

Képzési
Támogatás

Árkülönbség a 
Vásárlói ár és a 
VIP ár között

25-35%
kedvezmény a 

saját vásárlásból        
(GV alapján)

25%-35% bevétel a 
növekedéstől 

függően 

(hálózati GV alapján)

Ha Te és az általad 
csatlakoztatott tagok is 

növelik szintjüket, 
további bevételre 

tehetsz szert



02 Promóciós
Szabályok



Egyszerűbb szintlépési elvárás

Promóciós időszak: 3 hónap (2021.02.16-ig)
Résztvevők: Minden tag
Kondíciók a promóciós időszak alatt:

Rubint: személyes halmozott forgalom 40 GV;

Smaragd: halmozott közvetlen forgalom 400 GV vagy 15 Rubint 

szintű klubtag fejlesztése

Gyémánt: halmozott közvetlen forgalom 4,000 GV vagy 10 Smaragd 

szintű klubtag fejlesztése

Kék Gyémánt: halmozott közvetlen forgalom 20,000 GV vagy

5 Gyémánt szintű klubtag fejlesztése



Platform Promóció

Promóciós időszak: 3 hónap (2021.02.16-ig)

Résztvevők: Minden tag
Kondíciók a promóciós időszak alatt:

1, promotálj 10 VIP tagot, díjad 20 Euro 

2, promotálj 10 Rubint tagot (személyes min. forgalom 40 GV), 

és díjad 50 Euro



03 Minőségi Élet
Program



Minőségi Élet Program

Promóciós időszak: 6 hónap
Értékelési időszak alatti kritérium: 
• 5 Gyémánt hálózat
• Összes hálózati forgalom: 200.000 GV
• Egy-egy hálózatot maximum 40.000 GV-s

mértékben számolunk bele a programba.

Díj:  € 30,000

Fődíj:  € 100,000

Promóciós időszak: 6 hónap
Értékelési időszak alatti kritérium: 
• 10 Kék Gyémánt hálózat
• Összes hálózati forgalom: 2 millió GV
• Egy-egy hálózatot maximum 200.000 GV-s

mértékben számolunk bele a programba.
• A fődíjat az elvárásokat teljesítő, a legmagasabb 

hálózati értékesítéssel rendelkező TOP 1 tag 
kaphatja meg.
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Sok sikert!


