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Provizný plán 

LifeWave- provízny plán ponúka výnimočnú príležitosť, ako dosiahnuť  okamžité výnosy 

ale aj dlhodobé príjmy. Spája v sebe tie najlepšie vlastnosti  rôznych typov províznych plánov 

z Network marketingu. Existuje päť kľúčových  zložiek v LifeWave-  províznom pláne.   

 

Okamžitý príjem 

1. Maloobchodná marža  

2.  Rýchly štart – Bonus 

Prídavný dlhodobý príjem  

3. Binárne provízie - CYCLE  

4. Provizie za Matching – bonus  

Špeciálne bonusy 

5. Zvýhodnenie pre manažérov 

1. Maloobchodná marža 

S LifeWave môžete jednoduchým spôsobom dosiahnuť príjem, kedy predávate produkty 

ďalej svojim  zákazníkom.  Vaši zákazníci si objednajú produkty priamo u LifeWave ( cez 

Vašu perzonalizovanú web stránku)za maloobchodnú cenu a LifeWave Vám pošle každý 

týždeň automaticky maloobchodnú maržu ( rozdiel medzi Vašou nákupnou a predajnou 

cenou). Pri pravidelných objednávkach môžete pre  Vašich zákazníkov u LifeWave zriadiť 

funkciu Autoship (nastavenie automatického zasielania ). Takýmto jednoduchým spôsobom  

budete mať stály príjem. Každý člen  môže zarobiť na maloobchodnej marži.  

2. Rýchly štart – Bonus 

Takýmto spôsobom môžete začať zarábať peniaze ihneď, ako náhle niekoho u LifeWave 

zaregistrujete.  Každý kvalifikovaný LifeWave  člen môže dosiahnuť Bonus zakaždým, keď 

osobne zaregistruje nového člena. Aby ste si tento nárok na bonus mohli uplatniť, musíte mať 

v čase zápisu nového člena aktívny status.    

http://www.lifewave.com/german/payplan.asp#retail
http://www.lifewave.com/german/payplan.asp#binary
http://www.lifewave.com/german/payplan.asp#commission
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Za každého nového člena, ktorého zapíšete, Vás LifeWave odmení: 

  

          Diamond     Gold     Silber    Bronze 

$200/500* $100 $50 $15 

Sumy sa môžu mimo USA  trochu odlíšovať 

Rýchly štart – Bonus Vám bude vyplatený aj vtedy, keď Vami zaregistrovaný člen  navýši 

svoju pozíciu ( zakúpi si Upgrade – Kit), aby postúpil z nižšej úrovne na vyššiu úroveň.  

V takomto prípade  je Bonus  rozdiel medzi bonusom, ktorý Vám už  bol vyplatený  za nižšiu 

úroveň a Bonusom za vyššiu úroveň.   

              Zmena úrovne Bonus 

               Registrácia ako Bronz  $15 

               Registrácia ako Silber  $50 

   Registrácia ako Gold  $100 

               Z Bronze na  Silber $35 

               Z Bronze na Gold $85 

               Z Silber na  Gold $50 

  Z Gold na Diamond $400* 

Sumy sa môžu mimo USA  trochu odlíšovať 

 

Členovia si môžu zakúpiť hocikedy Upgrade-Kit. Neexistujú žiadne obmedzenia. 

3. Binárne provízie - CYCLE  

 LifeWave- Provízny plán je založený na binárnej štruktúre. To znamená, že každá 

pozícia v štruktúre  môže mať najviac dve pozície pod sebou – jedna na ľavej strane a jedna 

na pravej strane.  Toto je znázornené na  nasledujúcom obrázku. 

 

Keď zapíšete nového člena, umiestnite ho na Vašej ľavej alebo pravej strane. Ak sú pozície 

bezprostredne pod Vami už obsadené, potom umiestnite nového člena na Vašu prvú 
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možnú dostupnú pozíciu na Vašej ľavej alebo pravej strane. Vaše provízie sú založené na  

nákupoch každej osoby pod Vašou pozíciou, nezávisle od toho, kto ju zaregistroval.  

Môže byť 1.000 osôb zapísaných  pod Vami na pravej strane a  5.000 osôb pod Vami na ľavej 

strane, ktoré ste zaregistrovali buď Vy , alebo niekto z ľudí, ktorých ste zapísal Vy , alebo od 

daktorých osôb nad Vami alebo od ľudí, ktorých registrovali títo ľudia.   

 Je to výkonná a silná  metóda, ako sa hromadia ďalšie príjmy na základe Vášho vlastného 

úsilia a úsilia ľudí nad Vami. 

Kvalifikovaní členovia  zarábajú zakaždým, keď  predajné body BV ( Business Volume) 

dosiahnu  počet 330 BV na jednej „nohe“ a 660 bodov (BV ) na  druhej „nohe“. Je to 

skutočne tak jednoduché.  

Musíte mať minimálne 55 PV (Personal Volume) osobných bodov  za obdobie 5-

týždňov, v nedeľu, kedy je ukončenie výpočtu týždennej provízie, aby ste mohol mať 

vyplatenú províziu. ( CYCLE)   

Kvalifikovaní členovia musia spĺňať dve jednoduché podmienky, aby mohli zarábať. Tie 

sú nasledovne:  

1. Musíte spĺňať podmienku , mať Downline –Aktiv a 

2. Potrebujete dohromady  990 BV (Business Volume), aby ste získali províziu za  CYCLE. 

(330 BV na Vašej „ slabej nohe“ a  660 BV na Vašej „ silnej nohe“ = CYCLE ). Vaša 

silná noha je tá, na ktorej máte najviac BV. Vaša silná noha sa môže z týždňa na týždeň 

meniť. 

To je všetko! Zakaždým, keď tieto kritéria splníte, zarobíte  $50,00! 

Podmienka Downline-Aktiv status- 

Táto podmienka stanovuje, že každý LW – partner  vo Vašej Downline, ktorý Vám pomôže, 

aby ste sa kvalifikoval na získanie bonusu a provízií , musí mať rovnako aktívny status.  

 Keď ste napríklad  strieborný distribútor , musíte mať zaregistrovaných minimálne dvoch 

strieborných – alebo zlatých distribútorov vľavo, a minimálne dvoch strieborných alebo 

zlatých distribútorov vpravo, aby ste sa kvalifikoval na Matching Bonus – stupeň 1  

(dodatočne k ostatným kvalifikačným kritériám). 

Toto kritérium vyžaduje, aby každý z týchto štyroch distribútorov, ktorí Vám pomáhajú 

pritom, aby ste sa kvalifikovali na Matching-Bonus stupeň 1, boli aktívni (tj. Musí každý 

mesiac mať osobný obrat 55 PV ). 

Strata – prepadnutie bodov 

Musíte mať za obdobie 5 týždňov  osobný obrat minimálne 55 BV ( jedno balenie). Ak bude 

medzi Vašimi objednávkami doba dlhšia ako 5 týždňov, zmení sa Váš status na neaktívny      

( inaktiv) a Váš objem predaja  (BV) prepadne. Váš objem predaja v ľavej a pravej nohe bude 

vymazaný a celkový objem bodov (BV)  sa prepíše na  0. 
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*Naše týždenné provízne limity sú nasledovné: 

 Maximálna výplata za  BV u bronzového partnera činí  $5.000,00 týždenne.  

 Maximálna výplata za  BV u strieborného partnera činí $15.000,00 týždenne.  

 Maximálna výplata za BV u zlatého partnera činí  $25.000,00 týždenne.  

4. Provízie za Matching-Bonus 

Toto je druhá možnosť, ako vygenerovať  ďalší príjem. Je založený na organizácii, ktorú 

ste sami vybudovali. Môžete získať bonus, ktorý  sa vypočíta z binárnych provízií ( Cyclov), 

ktoré zarobili Vaši ľudia, ktorých ste osobne zaregistrovali, a od ľudí, ktorých osobne 

zaregistrovali Vaši ľudia a od ľudí, ktorých osobne zaregistrovali títo ľudia. 

Sponzori -Stupne Bonus 

Stupeň 1 
Distribútori, ktorých ste zapísali 

25% 

Stupeň 2  
Distribútori, ktorých zapísala Vaša prvá 

generácia 
20% 

Stupeň 3  
Distribútori, ktorých zapísala Vaša druhá 

generácia 
20% 

  

Vidíte, ako je pre Vás  jednoducho zostavený provízny plán, aby ste mohli zarobiť na 

bonusoch a províziách.... 

 

Zárobok máte z binárnych provízií,  z bonusu za RÝCHLY ŠTART  a  

z 3 stupňov Matching Bonusu. 

5. Zvýhodnenie pre manažérov 

 Ste pripravení stať sa LifeWave –distribútorom? 


