
Kāds ir mans vairumtirdzniecības ienākums?
Es saņemu 10% no savu Teampartners pārdošanas, ja man ir savs ABO ar vismaz 100 punktiem.

Kad un no kura es saņemu autoratlīdzības? (nepieciešama pārbaudes garantija)
Es saņemu autoratlīdzību no aktīvo vadītāju grupas pārdošanas (punktu vērtības).
Es saņemu 5% honorāru no mana pirmā līmeņa līmeņa. No 2., 3. un 4. līmeņa es saņemu 3% 
honorāru. No IMM pozīcijas es varu pieprasīt arī 5% autoratlīdzību no 5. līmeņa; no viceprezidenta 
amata 5% autoratlīdzība no 6. līmeņa.
Padoms! Es varu saņemt honorārus arī no tiem, kuri ir zemākā līmeņa darbinieki, no kuriem es 
nesaņemu vairumtirdzniecības ienākumus.

Kad es saņemu vadības un TOP vadības prēmiju? (nepieciešama pārbaudes garantija)

No pārdošanas vadītāja amata es saņemu vadības vai TOP vadības prēmiju par pilnīgu savas 
struktūras pārdošanu.
Brīdinājums! Jau no manas struktūras izmaksātā vadības un TOP vadības prēmija tiks atskaitīta no 
manis.

Piemēram: Es esmu IMM (9%) un man ir Firstline pārdošanas vadītājs, kurš saņem 2% vadības 
prēmiju. Tāpēc man ir tiesības uz atšķirību no maniem 9% un 2% viņa struktūrā, un tad es saņemu 
7% no viņa struktūras.

Kad un kādā līmenī es varu saņemt mazumtirdzniecības bonusu?
(nepieciešama pārbaudes garantija)
Ikreiz, kad mēnesī sasniedzu 2500 punktus personīgajā tirdzniecībā, es saņemu papildu prēmiju 3% 
apmērā no punkta vērtības.
Ja personīgajā tirdzniecībā saņemu 5000 punktus, es varu saņemt pat 5% no punktu vērtības!

Kas ir kvalifikācijas pārdošana?
Kvalifikācijas pārdošanas apjomi ir pārdošanas apjomi no 1. līdz 6. līmenim.
Kad es saņemu prēmiju par dalību TOP vadībā?
Izplatīšanas TOP-Management līmeņos (no viceprezidenta) atbilstošais bonuss tiks izmaksāts pēc 
viena kvalifikācijas mēneša. Tātad pirmajā mēnesī pēc kvalifikācijas TOP vadībai (ne vienmēr 
nākamajā mēnesī) jūs saņemat atbilstošo Bonusu.
Kas ir veiktspējas bonuss un kam es to nopelnu?
Performance Bonus ir bonuss, kuru es saņemu, veiksmīgi reģistrējot jauno Quickstarters Firstline. 
Par to es saņemu 50 eiro, un summa tiek izmaksāta katru nedēļu.


