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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 ügyféláramlás,
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 és csatlakozás

Személyes halmozott vásárlás 20 GV

Személyes halmozott vásárlás 60 GV

Halmozott közvetlen forgalom 600 GV vagy 20 Rubint tag fejlesztése

Halmozott közvetlen forgalom 6,000 GV vagy 15
Smaragd tag fejlesztése

Halmozott közvetlen forgalom 30.000 GV vagy
10 Gyémánt tag fejlesztése



Négy fő előny

1

2

3

4

Megosztási
Bónusz

Személyes
árengedmény

Értékesítési
Bónusz

Képzési
Támogatás

Árkülönbség a vásárlói 
és a VIP ár között

25-35% kedvezmény a 
saját vásárlásból (GV 
alapján)

25%-35% bevétel a 
közvetlen 
csapatforgalomtól 
(hálózati GV alapján)

Az értékesítés akár

15%-a



megtakarítás
saját 

vásárláskor

Pénzkereset 
megosztások 

által
+

Gyémánt

Smaragd Gyémánt1 Gyémánt2

Gyémánt3 Gyémánt4

Gyémánt

……

15 Smaragd

szint vásárló VIP Rubint Smaragd Gyémánt Kék Gyémánt

Szintlépés kritériuma regisztráció

Személyes 
halmozott 
forgalom 

20 GV

Személyes 
halmozott 
forgalom 

60 GV

Halmozott közvetlen forgalom 
600 GV vagy 20 Rubint fejlesztése

Halmozott közvetlen forgalom 
6,000 GV vagy 15 Smaragd 

fejlesztése

Halmozott közvetlen forgalom 
30,000 GV vagy  10 Gyémánt 

fejlesztése

Termék eladási ár
Kiskeres-

kedelmi ár
VIP Ár

Az aktív tagság kritériuma - Saját vásárlás vagy új tag csatlakoztatása közvetlen alsóvonalként 30 napon belül

Új E-Commerce Platform

Tagsági szintek

1、A GV arra az értékre utal, amelyet a tagok a termékvásárlások révén szereznek, és amelyek a tagsági szint növelésének alapját képezik, biztosítva ezáltal javadalmaikat és jogaikat. A GV értéke termékenként eltérő. 
2、Halmozott közvetlen forgalom a tag saját és az általa közvetlenül csatlakoztatott tagok forgalmának összessége.
3、Smaragd és e feletti szintek eléréséhez először teljesíteni kell a Rubint szint elvárásait. 

Megosztási díj: vásárlói és VIP ár 
közti különbözet
A VIP tagság elérését követően, azonnal szert tehetsz a VIP 
ár és a kiskereskedelmi ár közti különbözetre (ÁFÁS-s ár) 

Globális választék, vonzó kedvezmények.
Társadalmi hatáskör, gyors növekedés
Fogyasztásalapú üzlet, a fogyasztásnak jólétet teremt
Multinacionális platform, megbízható szereplők
Együttműködés és megosztás, egymás befolyásolása

Értékesítési Bónusz

szint Rubint Smaragd Gyémánt
Kék

Gyémánt

mérték 25% 30% 33% 35%

Példa az értékesítési bónuszra:
Gyémánt szintű tag, 15 Smaragd 
közvetlen alsóvonal, és minden 
egyes Smaragd forgalma 1,000 GV. 
Bevételed:
1,000*(33-30)%*15=450 Euro

1、Tagok tagi kedvezményt élveznek a tagsági szintjeiknek 
megfelelő %-ban
2 、 Tag szintjével megegyező vagy magasabb szintű tagok után ez a 
bónuszfajta nem kalkulálódik

Képzési Támogatás

szint Smaragd Gyémánt
Kék

Gyémánt

mérték 3% 3%+2% 3%+2%+2%

Példa az képzési támogatásra:
Gyémánt szintű tag, támogat további 4 
Gyémántot, minden Gyémánt tag 
forgalma 20,000 GV. Bevételed:
20,000*3%*2+20,000*2%*2
= 2,000 Euro



szint vásárló VIP Rubint Smaragd Gyémánt Kék Gyémánt

Szintlépés 
kritériuma

regisztrác
ió

Személyes 
halmozott 
forgalom 

20 GV

Személyes 
halmozott 
forgalom 

60 GV

Halmozott közvetlen 
forgalom 600 GV vagy 20 

Rubint fejlesztése

Halmozott közvetlen 
forgalom 6,000 GV vagy
15 Smaragd fejlesztése

Halmozott közvetlen 
forgalom 30,000 GV vagy  
10 Gyémánt fejlesztése

Termék eladási ár
Kiskeres-
kedelmi

ár
VIP Ár

Az aktív tagság 
kritériuma

- Saját vásárlás vagy új tag csatlakoztatása közvetlen alsóvonalként 30 napon belül

Új E-Commerce Platform

Tagsági szintek

1、A GV arra az értékre utal, amelyet a tagok a termékvásárlások révén szereznek, és amelyek a tagsági szint növelésének alapját képezik, 
biztosítva ezáltal javadalmaikat és jogaikat. A GV értéke termékenként eltérő. 
2、Halmozott közvetlen forgalom a tag saját és az általa közvetlenül csatlakoztatott tagok forgalmának összessége.
3、Smaragd és e feletti szintek eléréséhez először teljesíteni kell a Rubint szint elvárásait. 



megtakarítás
saját 

vásárláskor

Pénzkereset 
megosztások 

által
+

Gyémánt

Smaragd Gyémánt1 Gyémánt2

Gyémánt3 Gyémánt4

Gyémánt

……

15 Smaragd

Új E-Commerce Platform

Megosztási díj: vásárlói és 
VIP ár közti különbözet
A VIP tagság elérését követően, azonnal 
szert tehetsz a VIP ár és a kiskereskedelmi 
ár közti különbözetre (ÁFÁS-s ár) 

Globális választék, vonzó kedvezmények.
Társadalmi hatáskör, gyors növekedés
Fogyasztásalapú üzlet, a fogyasztásnak 
jólétet teremt
Multinacionális platform, megbízható
szereplők
Együttműködés és megosztás, egymás 
befolyásolása

Értékesítési Bónusz

szint Rubint Smaragd Gyémánt
Kék

Gyémánt

mérték 25% 30% 33% 35%

Példa az értékesítési bónuszra:
Gyémánt szintű tag, 15 Smaragd 
közvetlen alsóvonal, és minden 
egyes Smaragd forgalma 1,000 
GV. Bevételed:
1,000*(33-30)%*15=450 Euro

1、Tagok tagi kedvezményt élveznek a tagsági 
szintjeiknek megfelelő %-ban
2 、 Tag szintjével megegyező vagy magasabb 
szintű tagok után ez a bónuszfajta nem 
kalkulálódik

Képzési Támogatás

szint Smaragd Gyémánt
Kék

Gyémánt

mérték 3% 3%+2%
3%+2%+2

%

Példa az képzési támogatásra:
Gyémánt szintű tag, támogat 
további 4 Gyémántot, minden 
Gyémánt tag forgalma 20,000 
GV. Bevételed:
20,000*3%*2+20,000*2%*2
= 2,000 Euro



Élvezd a kedvezményt saját vásárlásaidnál

Termék Vásárló VIP Rubint Smaragd Gyémánt
Kék

Gyémánt

GV
Kiskereskedelmi 

ár
VIP ár

25% GV
kedvezmény

30% GV
kedvezmény

33% GV
kedvezmény

35% GV
kedvezmény

40 €49.9 €44.9 €34.9 €32.9 €31.7 €30.9



Termékek népszerűsítése további bevételért

Fajta Teendő VIP Rubint Smaragd Gyémánt
Fekete

Gyémánt

Megosztási
Bónusz

Ajánlj új 
tagokat

Árkülönbözet a kiskereskedelmi és a VIP ár között

Értékesítési
Bónusz

Ajánlj 1 új 
tagot

(e.g. 40 GV)
- €10 €12 €13.2 €14



Példa jövedelemre a csapatod építéséből, képzéséből

Példa: Smaragd Gyémánt
Kék

Gyémánt

Smaragd (sales 1,000GV) – 3% €30

1. mélység Gyémánt – 3%
(forgalom 10,000GV)

€300

2. mélység Gyémánt - 2%
(forgalom 10,000GV)

€200

1. mélység Kék Gyémánt - 3%
(forgalom 100,000GV)

€3,000

2. mélység Kék Gyémánt - 2%
(forgalom 100,000GV)

€2,000

3. mélység Kék Gyémánt - 2%
(forgalom 100,000GV)

€2,000



Termék példák

Rubint szint eléréséhez kb. €49.9 értékű vásárlás szükséges



€5,400

Cselekvés: 1 új vásárló / nap

Bevételi terv: 40 GV (€5 az árkülönbözetből)

Havi bevétel az árkülönbözetből: 
5*30days= €150

Havi bevétel az értékesítési bónuszból: 
40*25%*30 nap= €300

Éves bevétel:

Kb. 2 hét alatt elérhető a Smaragd szint

Rubint Bevétel



Smaragd bevétel (20 Rubinttal)

Kb. 1 hét alatt elérhető a 
Gyémánt szint

€28,800

Csapat: 20 Rubint támogatása

Cselekvés: minden Rubint ajánl 2 új vásárlót / 
nap (40GV)

Havi bevétel: 40*(30-25)%*2*30 nap * 20 tag
=€2,400

Éves bevétel:



€230,400

Gyémánt bevétele (100 Rubinttal)

Csapat: 100 Rubint támogatása

Cselekvés: minden Rubint ajánl 2 új vásárlót / 
nap (40 GV)

Havi bevétel: 
40*(33-25)%*2*30 nap*100 tag = €19,200/hó

Éves bevétel:



Csapat: 500 Rubint támogatása

Cselekvés: minden Rubint ajánl 2 új vásárlót / 
nap (40 GV)

Havi bevétel:
40*(35-25)%*2*30 nap*500 tag= €120,000/hó

Éves bevétel:

€1,440,000

Kék gyémánt bevétele (500 
Rubinttal )



További termékek 

Termék Kép
Kiskereskedelmi 

ár

(Euro)

VIP ár
(Euro)

GV Versenytársak árai

Y98 Sports Earphone
Y98 Sport Fülhallgató

31.9 25.9 20 €36（ on Am***）

A6 blue tooth earphone
A6 bluetooth fülhallgató

49.9 44.9 40 €52（on Am***）

PM3 voice mouse
PM3 hangvezérlésű egér

37 32.9 20 €38（on Ali***）

electronic comb A380
Elektromos fésű A380

49.9 39.9 20 €50（on Ali***）

KP3 electronic wine 
opener

KP3 elekrtomos bornyitó
26.9 22.9 10 €32（on Am***）

Hailicare eye care device
Hailicare szemápoló 

készülék
24.9 22.6 10.8 €35（on Am***）



Platform Összehasonlítás

Összehasonlítás Am*** Fab**** Her**** Ori**** JTMM

Kezdő szint
PV 200 50 500 150 60

Euro 250 60 600 200 130

Legalacsonyabb kedvezmény 
szint (BV)

3% 3% 3% 3% 25%

Legmagasabb kedvezmény 
szint（BV）

21% 23% 25% 22% 35%

Kb. forgalom a legmagasabb 
szint eléréséig

>10 millió 5 millió 7 millió > 1 millió 70 ezer

Új vásárló elvárás 1-2 ember / hó 20-100 tag / hó

Kb. időtartam a legmagasabb 
szint eléréséig

10-20 év 5-10 hónap



Platform Összehasonlítás

Összehasonlítás Am*** Fab**** Her**** Ori**** JTMM

3 hónappal
a 

csatlakozás 
után

Csoport 
forgalom (€）

kb. 2,000 kb. 6,000

Értékesítési 
Bónusz mérték

6% 19% 17% 18% 30%

Bónusz (€） kb. 100-250 kb. 400

6 hónappal
a 

csatlakozás 
után

Csoport
Forgalom (€）

kb. 8,000 kb. 30,000

Értékesítési 
Bónusz mérték

9% 23% 25% 22% 33%

Bónusz (€） kb. 500-1,000 kb. 2,500



Átmeneti időszak szabályai



Disztribútor szint ajánlat és csapat bevonása

⚫ Időszak: 3 hónap  (2020.11.17 – 2021.02.16.)

⚫ Hálózati szabály: a teljes hálózat áthozatalra kerül

⚫ Szintek:

⚫ Aktiválás szabálya:

⚫ Az átállási időszak alatt el kell végezni az aktiválást, = a megajánlott szint érvényessé válik és 

jogosulttá válik a szint nyújtotta előnyök kihasználására

⚫ Aktiválás érvényesítése: 

⚫ Regisztráció

⚫ Aktiválás: meg kell adni a disztribútor Tiens kódját + szponzorának Tiens kódját

⚫ Az áttérési időszak leteltét követően a nem aktivált tagok törlésre kerülnek.

Rubint Smaragd Gyémánt Kék gyémánt

5 * és alatti 6 * és 7* 8*  - Ezüst Oroszlán
Arany Oroszlán és feletti, aki

2020. 3. negyedévének minden 
hónapjában aktív volt



Megajánlott szint megtartási- és kifizetés szabályai

1. Személyes halmozott vásárlás min. 20 GV
2. Azon tagok akik teljesítették az aktiválást az aktiválási időszak alatt 

de a halmozott személyes vásárlásuk a 20 GV értéket nem érte el:
a) A bónusz számolódik ugyan, de nem válik kifizethetővé (személyes 
számlán marad a rendszerben) mindaddig, míg a kifizetéshez 
szükséges feltételek teljesülnek (=halmozott személyes vásárlás eléri 
a 20 GV értéket).
b) Az aktiválási időszak leteltét követően, a megajánlott szint törlésre 
kerül (addigi teljesítésnek megfelelő szint kerül beállításra). 



3 Időszak

1. időszak : Speciális aktiválás és 
értékesítés

2020.11.17 – 2020.11.30.

2. időszak: Standard aktiválás 2020.12.01 – 2021.02.16.

3. időszak: Rendes 2021.02.17-től kezdődően



1. időszak：2020.11.17. – 11.30. (aktiválási & speciális értékesítési időszak)
Aktiválás feltételei: 
1. Regisztráció a JTMM platformon
2. Tiens kód + szponzor kód megerősítése a rendszerben

Vásárlás:
• VIP áron
• Szintes kedvezménnyel

Bónusz számítása
• Nincs valós idejű (real-time) kalkuláció (=vásárlás időpontja nincs hatással a keletkező 

bónusz összegére)
• Bónuszok számítása 2020.12.01-én történik, az 1. időszak végi értékesítési ill. hálózati 

aktiválásoknak megfelelően
• Income management funkció nem aktív ezen időszak alatt 

Szintlépés:
• Szintek a valós idejú (real-time) vásárlások alapján kerülnek megállapításra



2. időszak：2020.12.01 – 2021.02.16. (Standard aktiválási időszak)

Aktiválás feltételei: 
1. Regisztráció a JTMM platformon
2. Tiens kód + szponzor kód megerősítése a rendszerben

Vásárlás:
• VIP áron
• Szintes kedvezménnyel

Bónusz számítása (=vásárlás időpontja hatással van a keletkező bónusz összegére)
• Valós idejű (real-time) bónusz számítás, értékesítési ill. hálózati aktiválásoknak 

megfelelően

Szintlépés:
• Szintek a valós idejú (real-time) vásárlások alapján kerülnek megállapításra

Bónuszok kifizetésének és felhasználásának feltétele:
• Érje el a halmozott személyes vásárlás a min. 20 GV értéket



3. időszak：2021.02.17-től   (Normál időszak)

• Az aktiválást sikeresen teljesített tagok megajánlott szintjei érvényesek 
maradnak

• Az aktiválást nem teljesítő tagok törlésre kerülnek
• Azon tagok akik aktiválták ugyan a kódjukat de nem teljesítették a személyes 

halmozott vásárlás 20 GV elvárást:
• megajánlott szintjeik visszavonásra kerülnek
• új szintjük a 2021.02.16-i állapotnak megfelelően kerül megállapításra 

(vásárlásaik és hálózati adatok alapján)



3. időszak：2021.02.17-től   (Normál időszak)

Aktiválás feltételei : 
• Kedvezményes szinttel nem lehetséges

Vásárlás:
• Kiskereskedelmi áron

Bónusz számítása
• Valós idejű (real-time) bónusz számítás, értékesítési ill. hálózati aktiválásoknak 

megfelelően

Szintlépés:
• Valós idejú (real-time) vásárlások alapján

Bónuszok kifizetésének és felhasználásának feltétele:
• Érje el a halmozott személyes vásárlás a min. 20 GV értéket



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; (eredeti 60GV)

Smaragd: halmozott közvetlen forgalom 400 GV vagy 15 Rubint

fejlesztése (eredeti 600GV vagy 20 Rubint)

Gyémánt: halmozott közvetlen forgalom 4,000 GV vagy 10

Smaragd fejlesztése (6.000GV vagy 15 Smaragd)

Kék Gyémánt: halmozott közvetlen forgalom 20,000 GV vagy 5

Gyémánt fejlesztése (eredeti 30.000GV vagy 10 Gyémánt)



Platform Promóciós Szabály

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 (min. személyes 40 GV/Rubint, 

új tag ill. meglévő disztribútor is lehet), díjad 50 Euro 



„Csapatmunka”Ösztönző Program
Promóciós időszak: 3 hónap (2021.02.16-ig)

Résztvevők: csapatvezető vagy influencer vagy más cégektől 

csatlakozó csapatok számára

Részletek: 

Gyémánt vagy magasabb kezdőszint megajánlása a résztvevő előzetes forgalmi 

ígértének tükrében. 

Gyémánt vagy alacsonyabb szint megajánlása új tagnak (csoport min. létszáma 5-10fő)

Kvalifikáció: 

Gyémánt szintnél: amennyiben a halmozott forgalom nem éri el a 

4000 GV értéket, a megajánlott szint törlésre kerül;

Kék Gyémánt szintnél: amennyiben a halmozott forgalom nem éri 

el a 20.000 GV értéket, a megajánlott szint törlésre kerül;

Amennyiben egy vezető más cégtől csatlakoztat egy 
vezetőt csapatával együtt, az ajánló is megkapja legalább 
azt a szintet, amelyet ajánlottja.



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 elvárás: 
• 10 Kék gyémánt hálózat
• Összes hálózati forgalom: 2 millió GV
• Egy-egy hálózatot maximum 200,000 GV-s 

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

hálózati értékesítéssel rendelkező TOP 1 tag kapja.



Hogyan érheted el a Minőségi Élet Program díjait (Rubint modell)

Érd el a Kék Gyémánt szintet

1. mélységi tagod érje el a Kék Gyémánt szintet, 
40*10=400GV

2. mélységi tagod érje el a Gyémánt szintet,
40*100 = 4,000GV

3. mélységi tagod érje el a Smaragd szintet, 
40*1,000=40,000GV

4. mélységi tagod érje el a Rubint szintet,
40*10,000 = 400,000GV

10 ember
…

…

10 ember
…

10 ember
…

10 ember
…

Összes bevétel:
kb. €40,000



www.jtmm.de

Aplikáció telefonra, tabletre: JTMM
(Google play, App Stroe)
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Sok sikert!


