Revitalizációs és EgészségTudományi Központ
(NPCRIZ)

Az oros z terület után Mag yarors zág az els ő ors zág a világ on,
ahol elindítjuk a cég et, január közepén.
Tudós okból, orvos okból, komoly technikai s zakemberekből,
profi hálózatépítőkből álló cs apat
Nag yon komoly tudományos háttér, cs úcs technológ ia, mag as
minős ég , hatékonys ág , nag yon kedvező árfekvés , tis zta piac.
A cég a kors zerű menedzs ment és multi-level marketing elveit
has ználja. Nag yon kedvező eg ys zerű marketing terv, 65% -os
vis s zaos ztás s al, alacs ony havi aktivitás s al.

Önnek ma lehetős ég e nyílik arra, hog y
információt terjes ztve a termékről és a
cég üzleti lehetős ég eiről, létrehozza
s aját jövedelmét, felhas ználva ehhez az
új információs technológ iákat.
Az NPC R IZ eg ys zerűen értelmezhető és
nag ylelkű marketing terve lehetős ég et
kínál bárkinek fog lalkozni ezzel az
üzlettel, aki s zeretne javítani s aját
pénzüg yi helyzetén.

Mivel eng edélyezve vannak a reg ionális felárak, íg y pontozás os
rends zert vezettünk be, amely alapján minden hó vég én
meg történik az Ön bónus zának kis zámítás a.
A bónus zok a cég bármely raktárában eg y hónap alatt vás árolt
termék vás árlás a alapján kerülnek kis zámítás ra.
Abban az es etben, ha a vás árlás ok havi értéke nem éri el az 500
pontot (16 eurós 4.500 Ft vás árlás ), akkor a kedvezmény,
nem jár. Ha termék vás árlás ára nem került s or, akkor a havi
els zámolás ban az adott s zerződés nem ves z rés zt, és a
s truktúra els zámolás ában nem kerül be.
A közvetítői számlákra átutalt ös szes bónus z határozatlan
ideig érvényes és kifizethető.

1-5. minős ülés i s zint (fog yas ztó-topvezető)
500 pont – 16 EUR (kb. 4.500 Ft)
6. minős ülés i s zint (koordinátor)
1000 pont – 32 EUR (kb. 9.000Ft)
7. minős ülés i s zint (ig azg ató)
2000 pont – 64 EUR (kb. 18.000 Ft)
8. minős ülés i s zint (befektető)
3000 pont – 96 EUR (kb. 27.000 Ft)
(281,25 forint/euró átváltáss al s zámoltunk)

1.
2.
3.
4.
5.

S aját rendelés után járó bónusz (S R )
Közvetlen csatlakozók után járó bónusz
S zintek utáni csoportbónusz
S truktúra utáni csoportbónusz
P ool

Ös s zeadódnak a fog yas ztó vás árlás a után járó ös s zes
pontok, melyek eg y (s aját) ID s zámra történtek eg y hónap
alatt és kifizetés re kerül ezen ös s zeg 10% -a
A saját rendelések után járó bónusz tehát 10%
Előnye: A termékek minős ég éhez képes t, és a piaci árakat
tekintve
is ig en kedvező árak mellett, az S R bónus s zal további 10 %
kedvezmény már az els ő s zinttől kezdve

Az els ő s zinten az Ön s truktúrájában cs ak az els ő
g enerációban elhelyezkedő fog yas ztók s aját rendelés e
(S R ) után kerül 10% kifizetés re
(ahhoz, hog y a más odik g enerációtól lefelé meg kapja a
bónus zt, s züks ég es az eg ys zeri 3000 pontos manag eri
minős ítés ).

C s ak a Manag er s zinttől kerül kifizetés re bónus z , amely s zázalékban kerül
kis zámítás ra az Ön s truktúrájában az als óbb g enerációkban elhelyezkedő
fog yas ztók s aját rendelés e alapján, minden eg yes s zintre levetítve, az
alábbiak s zerint:
1. generációból
2. generációból
3. generációból
4. generációból
5. generációból

10%
8%
7%
6%
5%

A s truktúrabónus z a következőképpen
kerül kis zámítás ra: Ös s zeadódik a teljes
s truktúrában jelen lévő fog yas ztók ös s zes
s aját rendelés e(C S R )

Manager 3000 CSR

0%

Top-Manager 30.000 CSR

Az Ön teljes s truktúrájában lévő minden
eg yes meg rendelés után (vég telen
mélys ég ből) ponts zámokat fog kapni.
Az Ön által elért minős ülés i s zintet és a
bónus z mértékét, a hónap vég ére ös s zeg yűlt
ponts zámok mennyis ég e határozza meg .

Vezető - 100.000 CSR

Top-Vezető 300.000 CSR

Koordinátor 600.000 CSR

A minős ülés i s zint meg marad abban az
es etben is , ha a következő hónapban nem éri
el az adott minős ülés i s zinthez s züks ég es
ponts zámot.

Igazgató 1.000.000 CSR

Befektető 1.500.000 CSR

A bónus z mértéke a különböző s zinteken
a következő ábra s zerint alakul:

3%

5%
7%
9%
10%
11%

CSR >1.500.000p.

Teljes bónusz rendszer

CSR 1.000.000p.

IGAZGATÓ
CSR 600.000p.
KOORDINÁTOR

CSR 300.000p.

TOPVEZETŐ
CSR 100.000p.
CSR 30.000p.
TOPMANAGER

SR bónusz
10%

Egyszeri minősítés:

SR 3.000pont

MANAGER
SR bónusz

FOGYASZTÓ 10%

Direkt bónusz
1.szint:10%

Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint: 8%
3.szint: 7%
4.szint: 6%
5.szint: 5%

Havi aktivitás:
500 pont
(16 EUR)

Havi aktivitás:
500 pont
(16 EUR)

SR bónusz
10%

VEZETŐ

SR bónusz
10%
Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint: 8%
3.szint: 7%
4.szint: 6%
5.szint: 5%
Struktúrabónusz
3%
Havi aktivitás:
500 pont
(16 EUR)

Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint: 8%
3.szint: 7%
4.szint: 6%
5.szint: 5%
Struktúrabónusz
5%
Havi aktivitás:
500 pont
(16 EUR)

SR bónusz
10%
Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint: 8%
3.szint: 7%
4.szint: 6%
5.szint: 5%
Struktúrabónusz
7%
Havi aktivitás:
500 pont
(16 EUR)

SR bónusz
10%
Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint: 8%
3.szint: 7%
4.szint: 6%
5.szint: 5%

SR bónusz
10%
Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint: 8%
3.szint: 7%
4.szint: 6%
5.szint: 5%

BEFEKTETŐ
SR bónusz
10%
Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint: 8%
3.szint: 7%
4.szint: 6%
5.szint: 5%

Struktúrabónusz
11%
Struktúrabónusz
10%

1% Pool

Struktúrabónusz
9%
Havi aktivitás:
1000pont
(32 EUR)

Havi aktivitás:
2000pont
(64 EUR)

Havi aktivitás:
3000pont
(96 EUR)

Az 5 elit klub tagjainak kerül kifizetésre.
A tagság feltétele egy bizonyos szintű
forgalom elérése mind az 5 szinten,
mégpedig úgy, hogy a saját rendelés
mértéke nem érheti el a struktúra
összforgalmának 75% -át.
A z elit klubok tagjai között elosztásra kerül a
cég teljes forgalmának 3% -a.

Arany szintű befektetők: 1.500.000 ponttól
- A cég teljes forgalmának 1% -a
- 3 havi folyamatos klubtagság esetén:
Kitüntetés
6 havi folyamatos klubtagság esetén
S ony Notebook

P latina szintű befektetők: 3.000.000 ponttól
- A cég teljes forgalmának 0,5% -a
- 3 havi folyamatos klubtagság esetén:
P latinával díszített arany kitüntetés
6 havi folyamatos klubtagság esetén
P anasonic P lazmaTV

G yémánt szintű befektetők: 7.000.000 ponttól
- A cég teljes forgalmának 0,5% -a
- 3 havi folyamatos klubtagság esetén:
G yémánttal díszített arany kitüntetés
6 havi folyamatos klubtagság esetén
M ercedes B enz

D upla gyémánt szintű befektetők:
15.000.000 ponttól
- A cég teljes forgalmának 0,5% -a
- 3 havi folyamatos klubtagság esetén:
2 gyémánttal díszített arany kitüntetés
6 havi folyamatos klubtagság esetén
Lakás

Tripla gyémánt szintű befektetők:
25.000.000 ponttól
- A cég teljes forgalmának 0,5% -a
- 3 havi folyamatos klubtagság esetén:
3 gyémánttal díszített arany kitüntetés
6 havi folyamatos klubtagság esetén
Villa C ipruson

E g y éves folyamatos tag s ág bármelyik elit
klubban
lehetős ég et kínál a B efektető s zámára, hog y
E ltölts ön eg y bizonyos időt a világ eg yik
leg jobb
s zállodájában.




Minden jutalom egys zer jár az elért s zintnek
megfelelően.
Az elit klubtagok éves külföldi utazás ait akkor
támogatják, ha éves s zinten mind az 5 mélys égben
fenntartják vagy növelik az elvárt forgalmat.

A NPC R IZ eg yedülálló
termékei elis merés t kaptak
Európában, vag yis
meg kapták az európai
minős ítés i s zabványt
Ez azt jelenti, hog y teljes en
mindeg y Ön hol lakik., a Föld
bármely pontjáról
cs atlakozhat hozzánk.

Amennyiben eldöntötte, hog y
cég ünk partnere les z, akkor be
kell reg is ztrálnia mag át
honlapunkon.
A reg is ztráció után Ön hozzáfér a
s aját honlapjához,webirodájához,
amelyen elkezdheti üzleti
tevékenys ég ét s zoros partneri
kapcs olatban cég ünkkel.
Az üzlet menetének ellenőrzés e
ig en eg ys zerű az Ön által
hozzáférhető s aját háttérirodai
s zolg áltatás on keres ztül.

Állandó támog atás ban fog rés zes ülni a cég feljebb
álló s zponzorai rés zéről
Lehetős ég e nyílik a vezetők által tartott ing yenes online
konferenciákon való rés zvételre, reng eteg új
információhoz jut mind a termékről, mind a marketing ről.
És zre s em ves zi és Önből is vezető válik!
C s apatmunkában fog rés zt venni, ahol eg y mindenkiért és
mindenki eg yért van!

Nem fog más ra dolg ozni. Ez a s aját üzlete!
A cég terméke nemzetközi s zabványoknak meg felelően
minős ített, termés zetes , eg yedi, minős ég i, hihetetlenül
hatékony, még is kedvező árfekvés ű és ezáltal nag y keres letnek
örvend
Önnek nem kell s emmit eladnia. Eleg endő, ha havonta vás árol
s aját felhas ználás ra 500 pontot érő (16 eurós ) terméket!
Mindös s ze annyit kell tennie, hog y mes éljen az embereknek a
cég ről és termékeiről, valamint hozzon létre eg y s aját s ikeres
cs apatot!

S aját has ználatra vás árol terméket 500 pont (4.500 forintnak
meg felelő) értékben és s emmit s em kockáztat. Nincs s züks ég e
befektetés ére ahhoz, hog y elkezdje s aját üzleti tevékenys ég ét.
Meg is meri, hog yan tudja meg változtatni eg és z életét eg y
nag yon eg yedi, Nobel díjra jelölt tudós által alkotott
termékpaletta, eg és zs ég i, s zellemi, lelki és anyag i értelemben
eg yaránt.
Akarjon tanulni! Építs e újra az életét!

-

-

-

-
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E g yedülálló 65% -os vis s zaos ztás
A termékek minős ég éhez képes t, és a piaci árakat tekintve is ig en kedvező árak
mellett, az S R bónus s zal további 10 % kedvezmény már az els ő s zinttől kezdve
Ingyenes reg is ztráció
Az mlm világ ában páratlanul alacs ony havi aktivitás (4.500 forint körüli ös s zeg )
Direkt bónus z!
K étfajta cs oportbónus z!
A bónus zok kifizetés ének eg yetlen feltétele, az alacs ony havi aktivitás . Nincs
meg határozva az, hog y az s truktúrájában hányan és hogyan helyezkednek el.
A royal s zinteken Ön nemcs ak a 10% kedvezményt és kétfajta cs oportbónus zt kapja,
hanem a cég teljes s truktúrájából is vis s zaos ztás t kap. (pool)
K edvező piaci s zeg mens : nag yon mag as minős ég ű termék, nag yon kedvező árak,
teljes en új cég , nyitott piac a világ on mindenütt
K ors zerű online es zközök

-

-

C éges prezentációs oldal
O nline web konferenciák (prezentáció, képzés)
M agas színvonalú képzés (termék-hálózatépítés)
S aját web iroda, ahol nyomon követheti a teljes
üzletmenetet
O nline vás árlás és fizetés
A prezentációs oldalon felteheti kérdéseit, a
termékek hatás aira, rendelésre, hálózatépítésre,
technikai kérdés ekre vonatkozóan.

NEK ÜNK VAN…

Eg ys zerű, érthető, kedvező marketing tervünk!
K ors zerű munkafeltételeink!
Eg y nag yon eg yedi mindennap fog yas ztható termékünk!
Nyitott piacunk kedvező árakkal
Online web konferenciáink, ahová elküldheti jelöltjeit!
Tréning és infras truktúra rends zerünk!
Ös s zetartó és s eg ítőkés z cs apatunk!

Ami Önnek mos t a leg fontos abb: hozzon eg y jó döntés t, és cs atlakozzon cs apatunkhoz!

Benjamin Franklin döntéshozó módszere:
Hosszában felezzen meg egy papírlapot,
és a két oszlopba írja fel ezt a két kérdést:

Mit nyerhet ezzel?

- Mit veszíthet?

Írjon mind a két oszlopba válaszként érveket, ami épp eszébe jut.
Amelyik oszlopban több érv és indok van,
aszerint kell dönteni!

Cselekedjen! Most!
„Ha ma is azt csinálja, amit tegnap csinált, akkor
holnap is csak annyija lesz, amennyije volt”

