nyolc pénzkereseti lehetőség
1

kiskereskedelmi értékesítések

team commissions
5 aktív
és kvalifikált (binárisan kvalifikált)

aktív üzletépítőknek, heti kifizetéssel

Vásároljon ASEA termékeket nagykereskedelmi áron,
majd értékesítse azokat kiskereskedelmi áron és tegyen
szert az árkülönbözetre.

üzletépítőknek, heti kifizetéssel

Építsen fel két ágat szervezetében egyenként legalább
300 GV ponttal, és jóváírásként megkaphatja a kisebb ág
forgalmának 10%-át.

kiemelt vásárlói bónusz
2 aktív
üzletépítőknek, heti kifizetéssel

100 CV

500 CV

Ha eléri a Director rangot a saját
belépésétől számított 14 vagy kevesebb naptári nap alatt, jogosulttá
válik egy 50 dolláros egyszeri
jóváírásra.

SILVER
POOL

GOLD
POOL

PLATINUM
POOL

A JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA
12 HÉT

16 HÉT

20 HÉT

24 HÉT

A HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELE

50%

700 CV

kifizetéssel

BRONZE
POOL

Silver
egymás után
két alkalommal

Gold
egymás után
két alkalommal

Platinum
egymás után
két alkalommal

% PGV3

fast start bonus
3 aktív
üzletépítőknek, heti kifizetéssel

director bonus
4 aktív
üzletépítőknek, heti

A GLOBÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSEK 3%-A

Bronze
egymás után
két alkalommal

Keressen alkalmanként 25 dollárt minden olyan kartonnal, amelyet kiemelt vásárlóknak értékesít az autoship
rendszerben.

A Fast Start Bonus az új Üzletépítők beléptetése után jár,
számításának alapja egy jogosult belépési csomag megvásárlása. A szponzor a megvásárolt belépési csomagnak
megfelelő jutalékalapba számító volumen (CV) 20%-ával
egyenértékű bónuszt kap. A jogosult belépési csomagot
tartalmazó belépési megrendeléshez hozzáadott egyéb
tételek teljes CV-értékkel rendelkeznek, de nem jogosultak a Fast Start Bonus-ra. Ha a
szponzoráló üzletépítő nem aktív
a jutalékhéten, azt a jutalékot,
amely neki járna, a szponzori fán
20%
a következő jogosult üzletépítő
AKTÍV
BELÉPŐ
kapja, azaz 100% kifizetést
SZPONZOR
garantálunk.

kompenzációs terv – összefoglaló

10%

executive momentum bonus
6 aktív
és kvalifikált (binárisan kvalifikált)

üzletépítőknek, négyhetenkénti kifizetéssel

Az ASEA vezetői rangok (Bronze, Silver, Gold, és Platinum) elérésével korlátozott ideig részesülhet a globális
forgalomból. Az Executive Momentum Bonus – amelyhez
a teljes globális CV 3%-a lett elkülönítve – fokozatosan
kerül felosztásra egy meghatározott időszakban a heti
kvalifikációs rangok alapján, azt követően, hogy új szintjén részesedései egymást követő két hétben is feloldásra
kerültek.
A részesedések a PGV3 (Personal Group Volume a saját
szponzorációs fa három szintjén keresztül) százalékok
alapján felállított rangsor szerint kerülnek elosztásra és
kifizetésre. Saját Executive Momentum Bonus részesedését az Executive Momentum Bonus Fast Track
programban való részvételével is megnövelheti. Ehhez a
belépésétől fogva gyorsított ütemben kell elérnie a különböző vezetői rangokat.

100 CV

60%

75%

100%

check match
7 200pv
ponttal rendelkező aktív és kvalifikált
(binárisan kvalifikált) Üzletépítőknek, heti
kifizetéssel

Szerezzen check match jutalékot az Ön által személyesen szponzorált Üzletépítők után, valamint azok után is,
akiket ők szponzorálnak, egészen hét generációig!

1. GEN

CM
2. GEN

CM

pool
8 diamond
diamond vagy magasabb szintű bináris kvalifikáció és
aktív státusz; negyedévenkénti kifizetés

Jogosulttá válik az ASEA globális forgalmának 2%-át
felölelő bónusz bizonyos részére a rang és a személyesen
szponzorált Gold ágak alapján.
A további részletekért lásd a teljes kompenzációs tervet.

EUROPE | HUN
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asea rangok és kvalifikációk

korai rangok

vezetői rangok

diamond rangok

ambassador

presidential
Triple Diamond

Double Diamond

Diamond

Triple Diamond

Double Diamond

Diamond

Triple Diamond

Double Diamond

Diamond

Platinum

Gold

Silver

Bronze

Director 700

Director 300

Director

Üzletépítő

Kiskereskedelmi profit
Kiemelt vásárlói bónusz
Fast Start
Director Bonus
Team Commissions
Executive Momentum Pool
Check Match
Diamond Pool

üzletépítő

Lépjen be az ASEA-hoz és generáljon havi 100 PV pontot

director

Legyen jogosult Team Commission jóváírásra, és generáljon
legalább havi 100 PV pontot

platinum executive

ambassador double diamond executive

diamond

ambassador triple diamond executive

Építsen fel öt, Director 300 ranggal rendelkező szponzorációs
ágat, érjen el heti 10 000 GV pontot az alacsonyabb forgalmú
ágon, és generáljon havi 200 PV pontot

Érjen el havi 300 GV pontot az alacsonyabb forgalmú ágon és
generáljon legalább havi 100 PV pontot

Érjen el átlag heti 15 000 PGV*pontot és heti 15 000 GV pontot
az alacsonyabb forgalmú ágon három héten keresztül, valamint
építsen fel hat, Director 300 ranggal rendelkező szponzorációs
ágat, és generáljon legalább havi 200 PV pontot

director 700

double diamond

director 300

Érjen el havi 700 GV pontot az alacsonyabb forgalmú ágon és
generáljon legalább havi 100 PV pontot

bronze executive

Építsen fel két, Director 300 ranggal rendelkező szponzorációs
ágat, érjen el heti 2000 GV pontot az alacsonyabb forgalmú
ágon, és generáljon havi 200 PV pontot

silver executive

Építsen fel három, Director 300 ranggal rendelkező
szponzorációs ágat, érjen el heti 3000 GV pontot az alacsonyabb
forgalmú ágon, és generáljon legalább havi 200 PV pontot

gold executive

Építsen fel négy, Director 300 ranggal rendelkező szponzorációs
ágat, érjen el heti 5000 GV pontot az alacsonyabb forgalmú
ágon, és generáljon havi 200 PV pontot
EUROPE | HUN

Érjen el átlag heti 20 000 PGV* pontot és heti 20 000 GV pontot
az alacsonyabb forgalmú ágon három héten keresztül, valamint
építsen fel hét, director 300 ranggal rendelkező szponzorációs
ágat, és generáljon legalább havi 200 PV pontot

triple diamond

Érjen el átlag heti 25 000 PGV* pontot és heti 25 000 GV pontot
az alacsonyabb forgalmú ágon három héten keresztül, valamint
építsen fel hét, director 300 ranggal rendelkező szponzorációs
ágat, és generáljon legalább havi 200 PV pontot

ambassador diamond executive

Teljesítse a Triple Diamond Executive követelményeit, valamint
60 000 PGV-t 4 egymást követő héten keresztül úgy, hogy nem
származik 20 000 PGV-nél több egyetlen szponzorfaágról
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Teljesítse a Triple Diamond Executive követelményeit, valamint
100 000 PGV-t 4 egymást követő héten keresztül úgy, hogy nem
származik 35 000 PGV-nél több egyetlen szponzorfaágról
Teljesítse a Triple Diamond Executive követelményeit, valamint
150 000 PGV-t 4 egymást követő héten keresztül úgy, hogy nem
származik 50 000 PGV-nél több egyetlen szponzorfaágról

presidential diamond executive

Teljesítse a Triple Diamond Executive követelményeit, valamint
250 000 PGV-t 4 egymást követő héten keresztül úgy, hogy nem
származik 50 000 PGV-nél több egyetlen szponzorfaágról

presidential double diamond executive

Teljesítse a Triple Diamond Executive követelményeit, valamint
400 000 PGV-t 4 egymást követő héten keresztül úgy, hogy nem
származik 80 000 PGV-nél több egyetlen szponzorfaágról

presidential triple diamond executive

Teljesítse a Triple Diamond Executive követelményeit, valamint
600 000 PGV-t 4 egymást követő héten keresztül úgy, hogy nem
származik 120 000 PGV-nél több egyetlen szponzorfaágról
*A PGV értéke nem tartalmazhat a szponzorációs fa ágainak PGV értéke 50%-ánál
többet. Az 50% a kvalifikációs rang alapján kerül meghatározásra. Például a Diamond
ranghoz szükséges heti PGV értéke 15 000. A 15 000 pont fele 7500, tehát 7500 a
maximális érték, amivel egy szponzorációs ágat be lehet számítani a mennyiségi
kvalifikációba. Ez minden, PGV előírással rendelkező rangra vonatkozik.

