SHARE + EARN
Brand Partner összefoglaló
és kifizetési terv
Üdvözöl a B-Epic! Örömünkre szolgál, hogy immáron Téged is a B-Epic Brand Partnerek körében
tudhatunk. A csatlakozás teljesen ingyenes, ráadásul korábbi tapasztalatot sem igényel. A Brand
Partnerek jövedelmének maximalizálása érdekében az iparág egyik legjövedelmezőbb kifizetési tervét
állítottuk össze Neked. Ráadásul egy olyan márkát képviselhetsz, melynek legfőbb célja az emberek
életminőségének javítása világszerte.
Független B-Epic Brand Partnerként jelentős jövedelemre és egyéb juttatásokra is szert tehetsz:
• Jutalmak és bónuszok az eladások, valamint az új belépők után.
• Kedvezőbb árak minden termékre, csomagra és programra.
• Exkluzív hozzáférés speciális, valamint korlátozott ideig elérhető ajánlatokhoz.
Emellett megkapsz mindent a sikeres B-Epic üzleted felépítéséhez, beleértve az eszközöket, a képzést
és a támogatást is:
• Professzionálisan kialakított személyre szabott B-Epic weboldal az üzleted promótálásához.
• B-Epic online üzlet, vásárlói támogatás, valamint szállítási szolgáltatások.
• Teljeskörű online értékesítési és vásárló/rendelés kezelő rendszer.
• Egyszerű cloud-alapú eszközök a rendelések, eladások és kifizetések nyomon követéséhez.
• Források, képzés és támogatás a marketinghez és az üzleted felépítéséhez.
Ne szalaszd el a lehetőséget, hogy napjaink egyik legizgalmasabb cloud-alapú üzleti lehetőségének
részesévé válhass. Első lépésként regisztrálj Brand Partnerként a bepic.com oldalon, vagy vedd fel a
kapcsolatot a B-Epic értékesítőddel. Szívesen látunk Téged is a sikeres Brand Partnereink körében!
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Keress pénzt azonnal
Amikor független Brand Partnerként csatlakozol a B-Epic értékesítői csapatába, azonnal pénzt kereshetsz
már pusztán csak azzal is, hogy megismertetsz másokat a termékeinkkel és az üzleti lehetőségeinkkel.
A regisztráció gyors és egyszerű – innentől pedig már csak 1 rendelés kell ahhoz, hogy keresni kezdhess!
VÁSÁRLÓI BÓNUSZ

FAST START BÓNUSZ

Minden rendelés után

Új tagok első rendeléséből

Minden alkalommal, amikor egy vásárló
a B-Epic üzletedből vásárol, megkapod a
vásárlása 50%-át.
.

Ha egy új Brand Partnert csatlakoztatsz, onnantól
ő a csapatodba tartozik, és megkapod az első
rendelése CV pontjainak 50%-át.

50%

50%

Az üzleted és a csapatod növekedésével emelkednek a kereseti lehetőségeid is.
További jövedelmekre tehetsz szert a kiegészítő jutalmakból és bónuszokból,
valamint részesülhetsz a csapatod eladásaiból is.
BINÁRIS BÓNUSZ

SZPONZORÁCIÓS MATCHING BÓNUSZ

Heti jutalom a kisebb csapatod
eladásai alapján

Heti jutalom a csapatod
kifizetése alapján

akár 20%
Minden héten megkapod a két csapatod közül a kisebbik
(kevesebb értékesítéssel rendelkező) csapatod Brand
Partnerei által értékesített CV (jutaléktartalommal
rendelkező volumen) 10-20%-át (az elért rangod alapján)*.

20%

Minden héten megkapod a Bináris Bónusz
20%-át az összes személyesen csatlakoztatott
Brand Partnered elért teljesítménye alapján.

Ahogy egyre magasabb rangot érsz el, fokozatosan emelkedni fognak a bevételeid is! A szervezeted
fejlődésével ezek a bónuszok egyre nagyobb részét tehetik ki a B-Epic üzleted jövedelmének.
GENERÁCIÓS MATCHING BÓNUSZ

GLOBÁLIS BÓNUS ZKERET

Heti jutalom 4 generációnyi Gold
Brand Partner teljesítménye alapján

Heti jutalom a cég
világszintű eladásai alapján

10%

Gold Minősített – vagy még magasabb rangú – Brand
Partnerként (amíg fenntartod ezt a rangot) minden
héten megkapod a csapatodban a Gold szintig az összes
Brand Partnered Bináris Bónuszának 10%-át 4
generációs mélységig.

2%

Mint Gyémánt Minősített Brand Partner,
minden héten kapsz egy részesedést az
adott héten generált teljes vállalati CV
2%-os Globális Bónuszkeretéből.
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Havi Lifestyle Bónusz
A B-Epic egyik leggyorsabb, legegyszerűbb és legizgalmasabb módja a pénzkeresésre és a csapatod
építésére a Havi Lifestyle Bónusz. Csupán 3 egyszerű lépéssel akár havi $700 USD bónuszra is szert tehetsz!
És ami a legjobb: ezt minden hónapban megkapod, amikor teljesíted a kvalifikációs követelményeket.

3 egyszerű lépés:
Vásárolj egy $89.95 USD-s (70 PV) vagy drágább terméket.
Csatlakoztass más Brand Partnereket (2, 3, 4 vagy 5).
(A bónusz összege a csatlakoztatott Partnerek számától függ.)
Tanítsd meg őket ugyanerre (a fenti értékű, vagy drágább
termék vásárlása és csatlakoztatás).

2X2 LIFESTYLE BÓNUSZ

3X3 LIFESTYLE BÓNUSZ

4X4 LIFESTYLE BÓNUSZ

5X5 LIFESTYLE BÓNUSZ

$100

$300

$500

$700

havi bónusz

havi bónusz

havi bónusz

havi bónusz

Minden hónapban kapsz
$100 bónuszt, amikor van 2
olyan Brand Partnered, aki
szintén csatlakoztattak 2
olyan Brand Partnert, akik
megvásárolják az
aktiváláshoz szükséges
termékcsomagok egyikét.

Minden hónapban kapsz
$300 bónuszt, amikor van 3
olyan Brand Partnered, aki
szintén csatlakoztattak 3
olyan Brand Partnert, akik
megvásárolják az
aktiváláshoz szükséges
termékcsomagok egyikét.

Minden hónapban kapsz
$500 bónuszt, amikor van 4
olyan Brand Partnered, aki
szintén csatlakoztattak 4
olyan Brand Partnert, akik
megvásárolják az
aktiváláshoz szükséges
termékcsomagok egyikét.

Minden hónapban kapsz
$700 bónuszt, amikor van 5
olyan Brand Partnered, aki
szintén csatlakoztattak 5
olyan Brand Partnert, akik
megvásárolják az
aktiváláshoz szükséges
termékcsomagok egyikét.
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A B-Epic 8 jövedelemforrása
Jelentős jutalmakra tehetsz szert független B-Epic Brand Partnerként.
És ehhez jönnek még hozzá a különféle bónusz lehetőségek…pusztán csak a B-Epic népszerűsítéséért.
Ahogy egyre nagyobb ügyfélkörre és csapatra teszel szert, a potenciális jövedelmed az egekbe fog ugrani!

1
2
3
4
5
6
7
8

Vásárlói Bónusz
Megkapod minden Vásárló vásárlásaiból származó PV (vagyis a dollárban fizetett
vételár) 50%-át. (Ráadásul a CV 20%-a beleszámít a Bináris Bónuszba is.)

Fast Start Bónusz
Minden általad csatlakoztatott Brand Partner első rendelésénél megkapod a CV
(jutaléktartalommal rendelkező volumen) 50%-át.

Bináris Bónusz
Minősített – vagy még magasabb rangú – Brand Partnerként hetente megkapod a kisebb
volumenű csapatod CV-jének legfeljebb 20%-át*. (A volument a végtelenségig, ciklusok
nélkül számítjuk.) A Bináris Bónusz maximális összege heti $20,000 USD.

Szponzorációs Matching Bónusz
Minden héten megkapod az összes személyesen csatlakoztatott Brand Partnered elért
teljesítményének 20%-át. (Számítás alapja a Bináris Bónusz összege.)

Generációs Matching Bónusz
Gold Minősített – vagy még magasabb rangú – Brand Partnerként (amíg fenntartod ezt a
rangot) minden héten megkapod a csapatodban a Gold szintig az összes Brand Partnered
Bináris Bónuszának 10%-át 4 generációs mélységig. (A számítás alapja a Bináris Bónusz
összege.)

Globális Bónuszkeret
Gyémánt Minősített Brand Partnerként minden héten részesülsz az adott héten a teljes
cégben elért CV alapján számított Globális Bónuszkeret 2%-ából.

Gyémánt fölötti rangok egyszeri bónuszai
A Kék Gyémánt Minősített Brand Partner szinttől kezdve egyszeri bónuszt kapsz
minden egyes magasabb rang első elérésénél: Kék Gyémánt = $10,000 USD, Dupla Kék
Gyémánt = $20,000 USD, Fekete Gyémánt = $40,000 USD, Dupla Fekete Gyémánt =
$75,000 USD, és Zöld Gyémánt = $150,000 USD.

Havi Lifestyle Bónusz
Keress akár havi $700 USD bónuszt azzal, hogy vásárolsz egy 70 PV-s ($89.95 USD) vagy
drágább terméket ÉS csatlakoztatsz más olyan Brand Partnereket, akik ugyanezt teszik (a
fenti értékű, vagy drágább termék vásárlása és csatlakoztatás). Ezt a bónuszt minden
hónapban megkapod, amikor teljesíted a kvalifikációs követelményeket.
• (2x2) 2, akinél 2 vesz $89.95-os vagy drágább terméket = $100 USD bónusz/hó
• (3x3) 3, akinél 3 vesz $89.95-os vagy drágább terméket = $300 USD bónusz/hó
• (4x4) 4, akinél 4 vesz $89.95-os vagy drágább terméket = $500 USD bónusz/hó
• (5x5) 5, akinél 5 vesz $89.95-os vagy drágább terméket = $700 USD bónusz/hó
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Rangok, minősítések és kompenzáció
A B-Epic kompenzációs terve úgy lett kialakítva, hogy a Brand Partnerek maximális bevételre tehessenek szert.
Számtalan módon tehetsz szert vele jövedelemre az iparág egyedülálló bónuszrendszerével.
Minden dollár összeg USD-ben értendő.

Rang
Vásárló

Kvalifikációs feltételek
Nincs.

Vásárlói
Bónusz

Fast Start
Bónusz

Bináris
bónusz

Szponzorációs
Matching
Bónusz

Generációs
Matching
Bónusz

Gyémánt Szintű Bónuszok

-

-

-

-

-

-

-

-

Brand Partner

Van egy aktív rendelése.

PV 50%-a

1. rendelés CVjének 50%-a

-

Minősített
Brand Partner

Van egy aktív rendelése ÉS személyesen
csatlakoztat legalább 1 Brand Partnert a bal oldali
csapatban és legalább 1 Brand Partnert a jobb
oldali csapatban.

PV 50%-a

1. rendelés CVjének 50%-a

10%-ig

Mindenki
után 20%

-

-

Silver
Minősített
Brand Partner

Van egy aktív rendelése, fenntartja a Minősített
Brand Partner rangot, és van heti 1.000 CV-je a
kisebb teljesítményű csapatban.

PV 50%-a

1. rendelés CVjének 50%-a

12%-ig

Mindenki
után 20%

-

-

Gold
Minősített
Brand Partner

Van egy $89.95 USD összegű minősített rendelése,
fenntartja a Minősített Brand Partner rangot, és van
heti 2.500 CV-je a kisebb teljesítményű csapatban.

PV 50%-a

1. rendelés CVjének 50%-a

15%-ig

Mindenki
után 20%

10% 2 generációnyi
Gold vagy magasabb
rangú Partner után

-

Platina
Minősített
Brand Partner

Van egy $89.95 USD összegű minősített rendelése,
fenntartja a Minősített Brand Partner rangot, és van
heti 5.000 CV-je a kisebb teljesítményű csapatban.

PV 50%-a

1. rendelés CVjének 50%-a

18%-ig

Mindenki
után 20%

10% 3 generációnyi
Gold vagy magasabb
rangú Partner után

-

Gyémánt
Minősített
Brand Partner

Van egy $89.95 USD összegű minősített rendelése,
fenntartja a Minősített Brand Partner rangot, és van
heti 7.500 CV-je a kisebb teljesítményű csapatban.

PV 50%-a

1. rendelés CVjének 50%-a

20%-ig

Mindenki
után 20%

10% 4 generációnyi
Gold vagy magasabb
rangú Partner után

2% a Gyémánt Minősített Brand
Partnerek Globális Bónuszkeretéből**,
szintelismerő díj és oklevél

Kék Gyémánt
Minősített
Brand Partner

Van egy $89.95 USD összegű minősített rendelése,
fenntartja a Minősített Brand Partner rangot, és 5
héten keresztül folyamatosan van heti 15.000 CV-je
a kisebb teljesítményű csapatban.

PV 50%-a

1. rendelés CVjének 50%-a

20%-ig

Mindenki
után 20%

10% 4 generációnyi
Gold vagy magasabb
rangú Partner után

$10,000 USD egyszeri bónusz,
szintelismerő díj és oklevél

Dupla Kék
Gyémánt
Minősített
Brand Partner

Van egy $89.95 USD összegű minősített rendelése,
fenntartja a Minősített Brand Partner rangot, és 5
héten keresztül folyamatosan van heti 25.000 CVje a kisebb teljesítményű csapatban.

PV 50%-a

1. rendelés CVjének 50%-a

20%-ig

Mindenki
után 20%

10% 4 generációnyi
Gold vagy magasabb
rangú Partner után

$20,000 USD egyszeri bónusz,
szintelismerő díj és oklevél

Fekete Gyémánt
Minősített Brand
Partner

Van egy $89.95 USD összegű minősített rendelése,
fenntartja a Minősített Brand Partner rangot, és 5
héten keresztül folyamatosan van heti 50.000 CVje a kisebb teljesítményű csapatban.

PV 50%-a

1. rendelés CVjének 50%-a

20%-ig

Mindenki
után 20%

10% 4 generációnyi
Gold vagy magasabb
rangú Partner után

$40,000 USD egyszeri bónusz,
szintelismerő díj és oklevél

Dupla Fekete
Gyémánt
Minősített
Brand Partner

Van egy $89.95 USD összegű minősített rendelése,
fenntartja a Minősített Brand Partner rangot, és 8
héten keresztül folyamatosan van heti 100.000 CVje a kisebb teljesítményű csapatban.

PV 50%-a

1. rendelés CVjének 50%-a

20%-ig

Mindenki
után 20%

10% 4 generációnyi
Gold vagy magasabb
rangú Partner után

$75,000 USD egyszeri bónusz,
szintelismerő díj és oklevél

Zöld Gyémánt
Minősített
Brand Partner

Van egy $89.95 USD összegű minősített rendelése,
fenntartja a Minősített Brand Partner rangot, és 12
héten keresztül folyamatosan van heti 250.000 CVje a kisebb teljesítményű csapatban.

PV 50%-a

1. rendelés CVjének 50%-a

20%-ig

Mindenki
után 20%

10% 4 generációnyi
Gold vagy magasabb
rangú Partner után

$150,000 USD egyszeri bónusz,
szintelismerő díj és oklevél

Mindenki
után 20%

**A Globális Bónuszkeret kizárólag a Gyémánt Minősített Brand Partnereknek szól, mivel a magasabb szintű Gyémánt rangok más bónuszrendszerrel rendelkeznek.
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A csapatok ereje
A BINÁRIS BÓNUSZ BEMUTATÁSA

A Bináris Bónusszal rendkívül egyszerűen tudsz
pénzt keresni a B-Epic üzleteddel. A lényeg egy
olyan Brand Partnerekből álló csapat felépítése,
akikkel azonos a víziótok. Először egy dologra
fókuszálj: Érj el Minősített Brand Partner rangot,
és
regisztrálj
további
Minősített
Brand
Partnereket (kettéosztva őket a két csapatod
között). Ezt követően pedig tanítsd meg őket
ugyanerre. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne.
A Bináris Bónusznál a B-Epic jelentős százalékot
fizet minden Brand Partnernek a két csapata közül
a kisebbe tartozó Brand Partnerek által elért CV
alapján, ráadásul a volument a végtelenségig,
ciklusok nélkül számítjuk. A rang alapján számított
százalékokat az előző oldalon lévő ’Rangok,
minősítések és kompenzáció’ táblában olvashatod.
(Megjegyzés: A Bináris Bónusz maximális összege
heti $20,000 USD.*)
Az egyszerű, de hatékony Bináris Bónusznál van
egy bal és egy jobb oldali csapatod. Mivel
személyesen regisztrálod be a Brand Partnereket,
csatlakoztatod a két csapat valamelyikében. A
Szponzorod (vagy más fölötted lévők) szintén
elhelyezhet új tagokat a csapatodban, akárcsak
az alattad lévő Brand Partnerek.

Személyesen
csatlakoztatott

Csapatod
által
csatlakoztatott

Szponzorod
által
csatlakoztatott

Onnantól, hogy sikerült eljutnod legalább
Minősített Brand Partner rangba, minden héten
megkapod a kisebb volumenű csapat CV-jének 1020%-át (az elért rangod alapján). Ezek a
kifizetések heti szinten kerülnek kiszámításra és
jóváírásra. A nagyobb volumenű csapatod által
elért extra volumen pedig hozzáadódik a
következő heti teljesítményükhöz egészen addig,
amíg fenntartod a legalább Minősített Brand
Partner rangot. Szóval megéri minimum
Minősített szinten maradni…és megtanítani erre a
többieket is. Ez valóban ilyen egyszerű.
Ráadásul a Bónusz hatása itt még nem ér véget.
Nem csak téged jutalmazunk azért, ha másokat is a
B-Epic csapat részévé teszel és segítesz a sikereik
elérésében, hanem ez a csapatod összes többi
tagjára is igaz. Minél több Brand Partnernek
segítesz a regisztrációban és a fejlődésben, annál
jobban tudjátok növelni a bevételeiteket.
A lenti példa jól mutatja, milyen hatékony tud
lenni a B-Epic Bináris Bónusza. Csak annyi kell,
hogy a Brand Partnerek havonta legalább 70 CVnyi ($89.95 USD) terméket rendeljenek. Ebben a
példában a kisebb volumenű csapat (a jobb
oldali) összesen 280 CV-t ért el. 20%-os kifizetés
esetén így $56 USD bevételed lesz a héten
pusztán csak a Bináris Bónuszból.

Te

70 CV

70CV

70CV

70 CV

70CV

70CV

70CV

Kisebb volumen = 280 CV x 20% = $56 bevétel
70 CV átkerül a következő hétre a bal oldali csapatnál
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70CV

70CV

Szponzorációs és Generációs Matching Bónusz
A B-Epic Szponzorációs és Generációs Matching Bónusszal azt jutalmazzuk, ha mások sikeréhez
járulsz hozzá. Minden héten ebből a két bónuszból is részesülhetsz a csapatod teljesítménye alapján.

Szponzorációs Matching Bónusz
Brand Partnerként minden héten megkapod
a Bináris Bónusz 20%-át az összes
személyesen
csatlakoztatott
Brand
Partnered elért teljesítménye alapján. Mint
az a jobb oldali példában is látható, a
csapatod
gyarapodása
villámgyorsan
jelentős emelkedést hozhat a heti bónuszod
összegében is. Ráadásul erre a bónuszra
azonnal jogosulttá válsz, ahogy eléred a
Brand Partner szintet, nem kell hozzá
teljesítened további követelményeket.

Személyesen
csatlakoztatott
Brand Partnerek
száma

Általuk elért
Bináris Bónusz

20%-os heti
Szponzorációs
Matching
Bónuszod

5

$1,000

$200

25

$10,000

$2,000

50

$25,000

$5,000

A fenti példa összegei USD-ben értendők.

Generációs Matching Bónusz
Gold Minősített – vagy még magasabb rangú – Brand Partnerként (amíg fenntartod ezt a rangot)
minden héten megkapod a teljes csapatod által megkeresett Bináris kónuszok 10%-át, akik
közted és a Gold vagy magasabb rangban lévő Brand Partnered között helyezkednek el a
szervezetedben, mindezt egészen 4 generáción keresztül. Ez a bónusz jelentős kiegészítő
jövedelmet jelenthet B-Epic karriered minden egyes hetében, mivel az egyes generációk számos
Brand Partnerből állhatnak össze, mint az a lenti példán is látható.
SZINT
1
2

Egy Gold Minősített Brand Partner csapata

1.
generáció

3
4
5
6
7

2.
generáció

8
9
10
11

3.
generáció

12
13
14
15
16

4.
generáció

A GENERÁCIÓK ÉS A SZPONZORÁCIÓS
FA BEMUTATÁSA
A „Szponzorációs Fád” magába foglalja az összes
általad személyesen csatlakoztatott Brand
Partnert, valamint az összes általuk csatlakoztatott
Brand Partnert is.
A
Szponzorációs
Fádon
minden
általad
személyesen csatlakoztatott Brand Partner az első
szinteden található (korlátlan vízszintes irányú
terjeszkedés téve lehetővé)…az összes általuk
személyesen csatlakoztatott Brand Partner a
második szinteden található…és így tovább.
Egy új „generáció” akkor jön létre, amikor a
Szponzorációs Fád egyik Brand Partnere egy heti
kifizetés során eléri minimum a Gold Minősített
Brand Partner szintet.
A Generációs Matching Bónusz számításának
alapja magába foglalja a Szponzorációs Fád ezen
lábának az adott Partner alatt található összes
Brand Partnerét egészen addig, amíg a rendszer
nem észlel ugyanebben a csapatban egy másik
olyan Brand Partnert is, akinek sikerült elérnie
minimum a Gold Minősített Brand Partner szintet.
Ekkor ez a Brand Partner jelenti a következő
generációd első szintjét.
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Gyémánt szintű bónuszok
Amikor eljutsz a Gyémánt szintig, minden egyes magasabb Gyémánt rang elérésekor egy jelentős
összegű egyszeri bónuszban részesülsz. Ebbe beletartozik a rang teljesítését igazoló oklevél, egy
rangjelző dísz (lásd lent), valamint egy jelentős összegű bónusz** (USD) (lásd lent).
**Mint Gyémánt Minősített Brand Partner, minden héten kapsz egy részesedést az adott héten generált teljes vállalati CV 2%-os Globális Bónuszkeretéből.
Ez a bónusz kizárólag a Gyémánt Minősített Brand Partner rangra vonatkozik; a magasabb szintű Gyémánt rangok más bónuszrendszerrel rendelkeznek (lásd lent).

KÉK GYÉMÁNT

DUPLA KÉK GYÉMÁNT

$10,000

$20,000

FEKETE GYÉMÁNT

DUPLA FEKETE GYÉMÁNT

egyszeri bónusz

egyszeri bónusz

$40,000

$75,000

egyszeri bónusz

egyszeri bónusz

ZÖLD GYÉMÁNT

$150,000
egyszeri bónusz

B-Epic Gyémánt szintet elismerő díj
A Gyémánt Minősített Brand Partner rang első
elérésekor a teljesítményed elismeréseként kapsz
egy Gyémánt szintet elismerő díjat, belegravírozva a
neveddel. Ezt követően minden újabb gyémánt rang
teljesítésekor kapsz egy újabb, az adott rangra
jellemző hatszögű formát, amely mágnesesen
kapcsolódik az előző elemhez. Bízunk benne, hogy
hosszú éveken át büszkeséggel fognak tölteni a
kiérdemelt
díszeid,
melyek
a
csapatunk
eredményességéhez való hozzájárulásodat és a
tartós sikereidet jelképezik.
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A jutalmak kifizetése
A Vásárlói Bónusz és a Fast Start Bónusz kifizetése mindig valós időben történik – azonnal
jóváírásra kerülnek az összegek a mobiltárcádban.
A Bináris, a Szponzorációs és Generációs Matching Bónusz, valamint a Globális Bónuszkeret
kifizetése heti szinten történik 1 hetes csúszással. Ezeknél a bónuszoknál a kvalifikációs hét a
Keleti idő (’EST’) szerint szerdán 0:00-kor indul és kedden 23:59-kor zárul, az erre az időszakra
járó jutalmak pedig a következő szerdán kerülnek jóváírásra a mobiltárcádban.
A Lifestyle Bónusz kifizetése havonta történik; a kvalifikációs időszakra járó jutalom a következő
hónap 15-ét követő első szerdán kerül jóváírásra a mobiltárcádban.
Bármikor kérheted a mobiltárcádban található összeg kifizetését, amely a kérelmet követő első
pénteken fog megtörténni. A hét folyamán Keleti idő (’EST’) szerint csütörtök 0:00-ig benyújtott
kérelmek kifizetése az adott hét péntekén fog megtörténni.

*60%-os szabály a teljes kifizetés kapcsán
A Bináris Bónusz alapján kifizetésre kerül a Brand Partnereknek a kisebbik (kevesebb
értékesítéssel rendelkező) csapat által elért CV legfeljebb 20%-át egészen addig, amíg a
cégszintű kifizetés el nem éri a teljes cégben az adott időszak során értékesített CV 60%-át.
• Ha a számítások alapján a cégszintű kifizetés meghaladja a 60%-ot, az egyedi kifizetések
korrigálásra kerülnek oly módon, hogy a cégszintű teljes kifizetés 60%-ot érjen el.
• Ha a teljes kifizetés nem éri el a 60%-ot, a különbözet a cég tartalékába kerül, így biztosítva
azon hetek kifizetéseit, melyek során a kifizetés meghaladná a 60%-ot.
Ez a rendszer úgy lett kialakítva, hogy a B-Epic mindig képes legyen a maximálisan elérhető
összeget kifizetni a Brand Partnereknek anélkül, hogy túlköltekeznénk magunkat, így biztosítva a
kifizetési terv hosszú távú fenntarthatóságát.
MEGJEGYZÉS: A Bináris Bónusz maximális összege heti $20,000 USD.

A PV és a CV definíciója
Minden terméknek van egy PV és egy CV értéke.
• Személyes volumen (Personal Volume – ’PV’): az a dollárban meghatározott összeg, amit az
adott személy a termékért fizetett (vagyis a vételár).
• Jutaléktartalommal rendelkező volumen (Commissionable Volume – ’CV’): az a dollárban
meghatározott összeg, ami a jutalékszámítások során a termékhez kapcsolódik.
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