
 

 

ًل یا ایه طزح، یک طزح پاداش ومًوٍ َست ي بٍ َیچ يجٍ تًصیٍ ومیطًد بزای پًرساوت دَی بٍ باساریابان خًد اس ایه ومًوٍ بُزٌ بگیزیذ. َز محص

 پیادٌ ساسی آن ویاسمىذ بزرسی کامل است.سزی محصًالتی ویاس بٍ طزح پاداش دَی خاظ خًد دارد کٍ 

 بزخی مًارد مًرد ویاس در ایه طزح:

سطح  4بًدٌ در وتیجٍ تعذاد باساریاباوی کٍ می تًاویذ در سطح ايل جذب وماییذ، وا محذيد است ي تا عمك  unilevelایه طزح پاداش اس وًع  .1

(level.پًرساوت پزداخت می کىذ ) 

حجم فزيش ضخصی مًرد ویاس بزای ياجذ ضزایط روک خاصی ضذن )فزآیىذ ياجذ ضزایط ضذن را PV (Personal Volume :)تعزیف  .2

qualification ).می وامىذ 

 (: حجم فزيش مًرد ویاس در کل گزيٌ )ساسمان( ضما بزای ياجذ ضزایط روک خاصی ضذن.Group Volume) GVتعزیف  .3

 .در وظز گزفتٍ ضذٌ است ٪20پًرساوت فزيش ضخصی در ایه طزح،  .4

 (: بخطی اس لیمت محصًل کٍ بابت آن پًرساوت پزداخت می ضًد.Commissionable Volume) CVتعزیف  .5

روک: مىظًر درجٍ باساریاب در طزح پاداش ضزکت است کٍ َزچٍ بیطتز می ضًد، يی مطمًل دریافت پًرساوتُا ي جًایش متعذدتزی می  .6

 گفتٍ می ضًد. Stair Stepک يجًد دارد ي کالً اس سیستم روکیىگ استفادٌ می کىىذ، گزدد. اصطالحاً بٍ طزحُایی کٍ در آوُا امکان ارتماء رو

مزکش تجاری ضما می باضذ. یعىی ضما راَىما ي پطتیبان افزاد  B.C(: در ضکل سیز ومایص دادٌ ضذٌ است: در تصًیز مىظًر اس Levelسطح ) .7

 َستیذ. BCپاییه تز اس 

 

 

 

 

 

 

  

http://84edu.net


 

 

 رنک
PV  وGV  مورد نیاز )هسار

 تومان(
 1پورسانت سطح 

1st level 

 2پورسانت سطح 
2nd level 

 3پورسانت سطح 
3rd level 

 4پورسانت سطح 
4th level 

 هدایا و مسایا
حداقل تعداد بازاریابهای 

 الزم در سطح اول

پورسانت از کل 

 فروش شرکت

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ CVاس  CV 5٪اس  CV 8٪اس  CV 13٪اس  ٪10 50 استارتز

 ــــــــــــــــ استارتز 2 َشار تًمان اس محصًالتCV 30اس  CV 5٪اس  CV 8٪اس  CV 13٪اس  GV 10٪َشار 100+  75 یک ستارٌ

 CVاس  CV 5٪اس  CV 8٪اس  CV 13٪اس  GV 10٪َشار 150+  100 دي ستارٌ
 َشار تًمان اس محصًالت50

 5اس سطح  1٪

 استارتز 2

 یک ستارٌ 1
 ــــــــــــــــ

 CVاس  CV 5٪اس  CV 8٪اس  CV 13٪اس  GV 10٪َشار 250+  150 سٍ ستارٌ
 َشار تًمان اس محصًالت75

 5اس سطح  2٪

 استارتز 2

 یک ستارٌ 1

 دي ستارٌ 1

 درصذ 1/0

 CVاس  CV 5٪اس  CV 8٪اس  CV 13٪اس  GV 10٪َشار 500+  300 مذیز فزيش

 َشار تًمان اس محصًالت120

 5 اس سطح 2٪

 6اس سطح  1٪

 استارتز 2

 دي ستارٌ 2

 سٍ ستارٌ 2

 درصذ 3/0

 CVاس  CV 5٪اس  CV 8٪اس  CV 13٪اس  GV 10٪َشار 800+  400 مذیز فزيش ومزٌ ای

 َشار تًمان اس محصًالت 160

 5اس سطح  3٪

 6اس سطح  2٪

 َشار تًمان حمًق ماَاو100ٍ

 استارتز 2

 ستارٌسٍ  2

 مذیز فزيش 2

 درصذ 8/0

 CVاس  CV 5٪اس  CV 8٪اس  CV 13٪اس  GV 10٪َشار 1100+  500 مذیز فزيش طالئی

 َشار تًمان اس محصًالت 200

 5اس سطح  3٪

 6اس سطح  2٪

 َشار تًمان حمًق ماَاو150ٍ

 مذیز فزيش ومزٌ ای 2

 باساریاب با َز روکی 10
 درصذ 2/1

 CVاس  CV 5٪اس  CV 8٪اس  CV 13٪اس  GV 10٪ َشار 2000+  1000 ضزیک تجاری

 َشار تًمان اس محصًالت200

 5اس سطح  4٪

 6اس سطح  3٪

 َشار تًمان حمًق ماَاو250ٍ

 مذیز فزيش طالئی 5

 باساریاب با َز روکی 20
 درصذ 2

 

 

این طرح یک نمونه آموزشی است و ته هیچ وجه مناسة استفاده ترای 

 شما نخواهذ تود.پرداخت پورسانت تازاریاب های 

 http://84edu.netتهروز مهنذس زاده: 

http://84edu.net/
http://84edu.net

