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ברוכים הבאים
ברוכים הבאים ל . bHIP -המשימה שלנו ב bHIP -היא להמשיך את ההתרחבות
העולמית שלנו ,תוך כדי רגישות ופרסום מפה לאוזן ,כדי לקחת את המודל העסקי
הייחודי שלנו מעבר לים ,למגוון שווקים וארצות.ב -bHIPהביטוי "קהילה" הוא יותר
מסתם מילה ,כיוון שאנו מאמינים בתרומה לציבור שתומך בנו .אנו נלהבים לפעול
בשקיפות ובאחריות למותג ולעשות כל מאמץ כדי לעמוד בהנחיות ובחוקים של אזורי
הפעולה שלנו .הגישה שלנו שואפת לייצור איכותי משולב במערכת הפצה מקוונת חסונה,
אשר מספקת לחברינו את הכלים הנדרשים להפעלת העסק שלהם .יש לנו אמונה בכוח
ובאותנטיות של המותג שלנו ,ואנחנו מעריכים את הפרסום מ -פה לאוזן ,כפרסום
שמבטיח את ההצלחה הבין לאומית שלנוb:HIP .משיכה להתרחב על פני הגלובוס,
ותמשיך להפיץ את החזון שלה בתודעה ובלב הלקוחות שלה.

לכו וספרו לעולם :bHIPכאן!

 b:HIPנוסדה על ידי היזם טרי לאקור .ההנהלה הבינלאומית שלנו נמצאת במליסה,
טקסס ,ארה"ב יחד עם מתקנים נוספים בסנט פאול ,מינסוטה וברנסון ,מיסוריbHIP .
פועלת בלמעלה משלושים מדינות ברחבי העולם ,ומתכוונת להרחיב את פעילותה
למדינות נוספות רבות בחודשים הקרובים .מתחילת הפעילות שלנו ,הקדשנו את עצמנו
ב b:HIP -ליצירת פלטפורמה גלובלית אמיתית שמותאמת לכלכלה הרב לאומית
העכשווית .המנהלים הבכירים שלנו והמנהלים בשטח מחויבים לספק לגברים ולנשים
כאחד את הכלים הנדרשים כדי לממש את היעדים העסקיים ארוכי הטווח שלהם.

המשימה שלנו ב b:HIP -היא לספק מוצרי בריאות ואיכות חיים ייחודיים ואותנטיים לקהל
העולמי ,על ידי מתן מידע מקצועי ומדעי יחד עם מוצרים איכותיים.

תחרותי

 b:HIPשואפת ליצור קהילה אמינה ומוצקה ליזמים ,מפיצים וללקוחות כאחד.
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הכנסה ,ומחזורי תשלומים  RBC,ניקוד ,מרכז

הכרטיס שלך לחופש פיננסי

ניקוד )(VOLUME
לכל אחד מהמוצרים שלנו יש ערך ניקוד .חברים מרוויחים ניקוד דרך החנות הקמעונאית שלהם וממכירות הקבוצה העסקית
כל הניקוד ,לא משנה איך נוצר )PV(. ,שלהם .רכישות ומכירות אישיות שבוצעו מהחנות קמעונאית שלך נרשמות כנקודות אישיות
 )BV(.מכונה נקודות בונוס

 RBCמרכז
 RBCפעיל .רק חברים בעלי מרכז -RBCבכל תקופה כדי לשמור על מרכז ה ( )PVאתה חייב לייצר לפחות  50נקודות אישיות
שהופך  RBCפעיל יכולים להרוויח בונוסים ותמריצי מנהיגות .מרכז מנהיגות לא פעיל ,אינו יכול להחזיק או לצבור ניקוד .כל מרכז
ללא פעיל יאופס ויאבד את כל הניקוד כולל כל הניקוד המתגלגל .למרבה הצער ,אנחנו לא יכולים להחזיר ניקוד שאבד בשל חוסר
.פעילות

הכנסה

חופש

יכולים להרוויח שני סוגי הכנסות :רווחים קמעונאיים ועמלות .רמות ההכנסה קובעות את שיעור הרווח הקמעונאי שלך bHIP .חברי
חברים בעלי זכאות ,יכולים להרוויח גם בבונוסים ובתמריצי מנהיגות (ביחד מכונים עמלות) כדי למקסם את ההכנסה שלהם .כל
.רמות ההכנסה והעמלות שלנו כפופים לדרישות מסוימות

מחזורי תשלומים
ומסתיימים  )Central Time(,מחזורים תשלומים הם באורך שבוע אחד .מתחילים ביום שני ,בשעה  12:00בבוקר לפי שעון מרכזי
.ישירות לרוכשים  bHIPביום ראשון בשעה  11:59לפי שעון מרכזי .הזמנות ששולמו נשלחות ממרכז ההפצה של
רווחים מעמלות הסמכה ,עמלות ישירות ובונוס קבוצתי משולמים בכל שבוע בעיכוב של שבועיים .תמריצי מנהיגות משולמים מדי
.חודש בעיכוב של שבועיים .אזור הפעילות שלך עשוי לגבות דולר לפחות עבור התשלומים
 .לקבלת פרטים על הגבלות מקומיות פנה בבקשה למרכז התמיכה supportil@bhipglobal.com
.כל הערכים המספריים הם בדולרים אמריקאיים

העסק עצמו הוא די פשוט .החברים שלנו יכולים להרוויח אחוז מכל דולר שנמכר ,ולצבור נקודות עבור כל מוצר.
אין שום חוברות מגושמות או טופסי הזמנה מסובכים כדי לשמור על קשר .החנות המקוונת המאובטחת תמיד מעודכנת ומותאמת
אישית לעסק שלך .אנחנו מאחסנים את המוצרים ,כך שאינך צריך לדאוג לעלויות אכסון או משלוח .צרף חברים חדשים כדי לבנות
את הקבוצה העסקית שלך והגדל את ההכנסה שלך.

הצטרף עכשיו כחבר עצמאי
הצטרף עכשיו כחבר עצמאי ורכוש את מערכת התוכנה הגלובלית ) (GSSב .$49.95-מערכת ה  SSGכוללת את מנהל החשבון
המקוון ,אתרי אינטרנט מותאמים אישית ,חנות קמעונאית ומרכז תשלומים מאובטח .לאחר  21חודשים ,חדש את מערכת הGSS-
במחיר  $49.95בלבד והמשך להפעיל את העסק שלך.

הפעל את מרכז העסקים הקמעונאי שלך
מרכז העסקים הקמעונאי שלך ) (RBCשומר נקודות נצברות ,הנקראות נקודות בונוס ) .(BVעליך לעמוד בהיקף מינימאלי נדרש של
 50נקודות  PVבכל תקופת הפעלה כדי להשאיר את ה RBC-שלך פעיל .התקופה הראשונית נמשכת שישה שבועות ,בעוד
שהתקופות העוקבות נמשכות ארבעה שבועות.

השלם הסמכה למרכז העסקים הקמעונאי שלך
חנוך באופן אישי  2חברים בקבוצה העסקית שלך :אחד בצוות השמאלי שלך ואחד בצוות הימני שלך .על מנת לעמוד בדרישות
ההסמכה שלנו ,חברים אלו חייבים להיות פעילים.

למד
פשוט למד ועזור לאחרים .זה הכל פשוט מאוד לאורך כל הדרך .פשוט בצעו צעדים  2 ,1ו  ,3למדו אחרים לעשות את אותו הדבר
ולאורך זמן יש לך את הפוטנציאל להרוויח את כל סוגי התגמולים המוזכרים להלן:
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המודל הבינארי שלנו

רמות הכנסה
:bHIP
).(Professional
.

),(Partner
),(Associate
).(PV
.
.

28

),(Executive
,
)(BV

קבוצה ימנית

קבוצה שמאלית

.

מקושר )(ASSOCIATE
רמת ההכנסה הראשונה שלנו
פשוט ,הצטרף כחבר  BhipGlobalכדי להשיג את הרמה הזו.
חברים ברמה הזו מרוויחים עד  5%על המכירות מהחנות הקמעונית שלהם ומקבלים עד  5%הנחה על הרכישות
האישיות שלהם .חברים ברמת מקושר ) (Associateבעלי זכאות ,יכולים להרוויח בונוסים של הסמכה )(Qualﬁication Bonus
וישיר ).(Direct Bonus

שותף )(PARTNER
רמת ההכנסה השנייה שלנו

רכוש חבילת שותף ) (Partnerבמהלך  28הימים הראשונים ממועד ההצטרפות כדי להשיג את הרמה הזו.
חברים ברמה הזו מרוויחים עד  10%על המכירות מהחנות הקמעונית שלהם ומקבלים עד  10%הנחה על הרכישות האישיות
שלהם .חברים ברמת שותף ) (Partnerבעלי זכאות ,יכולים להרוויח בונוסים של הסמכה )(Qualﬁication Bonus
 $ $וישיר ).(Direct Bonus

מנהל EXECUTIVE

רמת ההכנסה השלישית שלנו

רכוש חבילת מנהל ) (Executiveבמהלך  28הימים הראשונים ממועד ההצטרפות כדי להשיג את הרמה הזו.
חברים ברמה הזו מרוויחים עד  20%על המכירות מהחנות הקמעונית שלהם ומקבלים עד  20%הנחה על הרכישות
תמרב םירבח .חברים ברמת מנהל ) (Executiveבעלי זכאות ,יכולים להרוויח בונוסים של הסמכה )(Qualﬁication Bonus
וישיר ).(Direct Bonus

מקצוען )(PROFESSIONAL
הרמה הכי רווחית שלנו

Professional

1,600

)(PV

.

חברים ברמה הזו מרוויחים עד  30%על המכירות מהחנות הקמעונית שלהם ומקבלים עד  30%הנחה על הרכישות האישיות
שלהם .חברים ברמת מקצוען ) (Professionalבעלי זכאות ,יכולים להרוויח בונוסים של הסמכה ) ,(Qualiﬁcation Bonusישיר
) (Direct Bonusקבוצה ) (Team Bonusובונוס מנהיגות ) ,(Leadership Matching Bonusבונוס דיפרנציאלי למנהיגות
) (Leadership Differential Bonusמחזור על ) ;(Super Cycle Bonusבונוס השגת דרגה ).(Rank Achievement Bonus

בניית קבוצה
.נרשמים חדשים מצטרפים לאחת משתי קבוצות .קבוצה אחת היא בצד שמאל שלך וקבוצה אחת היא בצד ימין שלך

עומק
חברים אותם אתה מצרף באופן אישי נקראים חברים ב"רמה  ."1אלו שמצורפים ע"י החברים ב"רמה  "1שלך נקראים
.חברים ב"רמה  ."2וכך הלאה
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דוגמא

I blue

השוואת רמות הכנסה
מקושר )(Associate

קבוצה שמאלית

BV 500

+

קבוצה ימנית

BV 500

שותף )(Partner

$ 49.95
לשנה

$ 49.95
לשנה

=
50

$

תמריצי מנהיגות

*PV 0

מנהל )(Executive

חבילת Partner

מקצוען )(Professional

$ 49.95
לשנה
חבילת Executive

$ 49.95
לשנה

מערכת התוכנה הגלובלית )(GSS

חבילת Professional
או *PV 1,600

הזמנות אישיות  +מכירות
קמעונאיות מקוונות )עד  28יום(

*PV 1600

הזמנות אישיות  +מכירות
קמעונאיות מקוונות )לאחר  28יום(

 6שבועות ראשוניים
 4שבועות בשוטף

 6שבועות ראשוניים
 4שבועות בשוטף

 6שבועות ראשוניים
 4שבועות בשוטף

 6שבועות ראשוניים
 4שבועות בשוטף

תקופת הפעלה *PV50
לתקופה ראשונית ולשוטף

עד 5%

עד 10%

עד 20%

עד 30%

רווח קמעונאי

$ 50
בונוס חד פעמי

$ 50
בונוס חד פעמי

$ 50
בונוס חד פעמי

$ 50
בונוס חד פעמי

בונוס הסמכה

 $ 20לחבילת Partner
 $ 40לחבילת Executive
 $ 100לחבילת Professional

 $ 20לחבילת Partner
 $ 40לחבילת Executive
 $ 100לחבילת Professional

 $ 20לחבילת Partner
 $ 40לחבילת Executive
 $ 100לחבילת Professional

 $ 20לחבילת Partner
 $ 40לחבילת Executive
 $ 100לחבילת Professional

חנוך חבר עם חבילת ,partner
 Executiveאו .Professional

$50

בונוס קבוצתי )(Team Bonus

*PV 0

חנוך  2חברים פעילים
 1משמאל  1 +מימין

בונוס ישיר

 BV 500קבוצה שמאלית.
 BV 500קבוצה ימנית .מקסימום
 $ 30,000שבועי .מקסימום
 250,000לגלגול.

 b:HIPמציעה ארבעה סוגים של תמריצי מנהיגות למפיצים בדרגת מקצוען ) (Professionalאשר משיגים דרגת מנהיגות:
בונוס מנהיגות; בונוס דיפרנציאלי; מחזור על; השגת דרגה .תמריצי המנהיגות שלנו ממוקדים יותר בהוקרה על המטרות שלך לטווח
הארוך.
דרגות מנהיגות מחושבות מדי חודש קלנדרי .דרגת המנהיגות מוגדרת על פי בונוס נפח ) (BVמחושב בקבוצות הימנית והשמאלית
ומספר המצורפים ברמה הראשונה בקבוצה הימנית והשמאלית.
כדי להיות זכאי לבונוס מנהיגות ) ,(Leadership Bonusעליך להיות פעיל ,עם הסמכה מלאה וברמת  Professionalולעמוד
בדרישות רמת המנהיגות.

בונוס מנהיגות LEADERSHIP MATCHING BONUS

מפיצים בדרגת מקצוען ) (Professionalיכולים להשיג דרגות מנהיגות כדי להרוויח בונוס מנהיגות .הם יוכלו להרוויח עד 10%
מהבונוס הקבוצתי שהושג על ידי הנחנכים שלהם ברמות השונות.
רמת
מנהיגות

חדש חודשי BV
רשת אנשים תחתיך
ימין  /שמאל

פעילים
שנחנכו אישית

התאמה
רמה 1

ברונזה )(Bronze

1,000 BV / 1,000 BV

 1שמאל  1 /ימין

5%

כסף )(Silver

2,000 BV / 2,000 BV

 1שמאל  1 /ימין

10%

זהב )(Gold

4,000 BV / 4,000 BV

 2שמאל  2 /ימין

10%

5%

פלטנום )(Platinum

8,000 BV / 8,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

ספיר )(Sapphire

16,000 BV / 16,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

5%

רובי )(Ruby

32,000 BV / 32,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

10%

אמרלד )(Emerald

64,000 BV / 64,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

10%

5%

יהלום )(Diamond

125,000 BV / 125,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

10%

10%

יהלום כחול
)(Blue Diamond

250,000 BV / 250,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

10%

10%

5%

יהלום שחור
)(Black Diamond

500,000 BV / 500,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

10%

10%

10%
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התאמה
רמה 2

התאמה
רמה 3

התאמה
רמה 4

התאמה
רמה 5

בונוס הסמכה ) (Qualiﬁcationוישיר ) (Directזמינים לחברים ברמת  Executive, Partner, Associateו-
 .Professionalבונוס קבוצתי ) (Teamובונוס מנהיגות ,בונוס דיפרנציאלי ,מחזור על ובונוס השגת דרגה
אפשריים רק למפיצים בדרגת מקצוען ).(Professional

רווח חודשי מבונוס מנהיגות.
בונוס דיפרנציאלי;
מחזור על

בונוסים

 bHIPמציעה שלושה סוגי בונוסים למרוויח הנמרץ Direct,Qualiﬁcation , :ו .Team-הבונוסים מתגמלים אותך על מאמציך בבניית
העסק והקבוצה שלך.

בונוס הסמכה QUALIFICATION BONUS
זהו בונוס חד פעמי של  $ 50שמתגמל אותך על הסמכה מלאה של ה RBC-שלך .כדי להשיג הסמכה מלאה של ה RBC-שלך ,חנוך
אישית  2חברים פעילים בקבוצה העסקית שלך :אחד בקבוצה השמאלית שלך ואחד בקבוצה הימנית שלך.

בונוס ישיר DIRECT BONUS
אתה יכול להרוויח בונוס ישיר ) (Direct Bonusבכל פעם שאתה חונך חבר באופן אישי עם חבילת
 Executive, Partnerאו  .Professionalעליך להיות פעיל ברמת  Associateומעלה כדי להרוויח
בונוס ישיר ).(Direct Bonus

Direct
שותף Partner
Executive
Professional

$20
$40
$100

בונוס קבוצתי TEAM BONUS
כדי להרוויח בונוס קבוצתי ) ,(Team Bonusעליך לצבור  BV 500בקבוצה השמאלית שלך ו BV 500-בקבוצה הימנית שלך.
עליך להיות פעיל ,עם הסמכה מלאה וברמת מקצוען ) (Professionalכדי להרוויח בונוס קבוצתי ) .(Teamחברים יכולים להרוויח בונוס
קבוצתי ) (Team Bonusעד  $ 30,000בשבוע .אתה יכול לגלגל עד  BV 250,000שלא בשימוש )לקבוצה( לסבב התשלום הבא,
כל עוד אתה ממשיך להיות פעיל.
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I blue

בונוס דיפרנציאלי למנהיגות )(LEADERSHIP DIFFERENTIAL BONUS

בונוס דיפרנציאלי למנהיגות )(LEADERSHIP DIFFERENTIAL BONUS

מפיצים בדרגת מקצוען ) (Professionalיכולים להשיג דרגות מנהיגות כדי להרוויח בונוס דיפרנציאלי חודשי .הרוויחו בונוסים
מסוג דיפרנציאלי ) (Differential Bonusבכל פעם שאתם חונכים באופן אישי חבר עם חבילת  Executiveאו .Professional

דוגמא

energy + fit + pure

אתה )אמרלד( החונך הבא לאחר קרלה.
יש לך דרגת מנהיגות גבוהה יותר ולכן תקבל את שארית הבונוסים שטרם שולמו.

אתה:

אמרלד

בונוס דיפרנציאלי אחד משולם בכל רמת מנהיגות .ככל שרמת המנהיגות שלך גבוהה יותר ,אתה יכול להרוויח יותר בונוסים על
חברים שאתה חונך עם חבילת  Executiveאו .Professional

בונוס אמרלד

$15

בונוס רובי

$25

רמת
מנהיגות

חדש חודשי BV
רשת אנשים תחתיך
ימין  /שמאל

פעילים
שנחנכו אישית

דיפרנציאל חבילת
Executive

דיפרנציאל חבילת
Professional

בונוס ספיר

$25

ברונזה )(Bronze

1,000 BV / 1,000 BV

 1שמאל  1 /ימין

$0

$0

כסף )(Silver

2,000 BV / 2,000 BV

 1שמאל  1 /ימין

$0

$0

בסך הכול

$65

זהב )(Gold

4,000 BV / 4,000 BV

 2שמאל  2 /ימין

$5

$10

פלטנום )(Platinum

8,000 BV / 8,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$5

$15

ספיר )(Sapphire

16,000 BV / 16,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$10

$25

רובי )(Ruby

32,000 BV / 32,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$10

$25

אמרלד )(Emerald

64,000 BV / 64,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$5

$15

יהלום )(Diamond

125,000 BV / 125,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$5

$10

יהלום כחול )(Blue Diamond

250,000 BV / 250,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$0

$0

יהלום שחור )(Black Diamond

500,000 BV / 500,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$0

$0

חבר הצוות הראשון במעלה עץ החניכה מעליך יקבל את שארית הבונוסים המגיעים עד לדרגת יהלום ). (Diamond

אתה בדרגת אמרלד
)חנכת את קרלה(.

 $10בונוס יהלום ) (Diamondויותר
ניתנים במעלה עץ החניכה לראשון
בעל הדרגה המתאימה.
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קרלה בדרגת פלטיניום
)חנכה את מרים(.

 $25ספיר

 $10זהב

 $25רובי

 $15פלטיניום

 $15אמרלד

אתה גם יכול ,פוטנציאלית ,להרוויח בונוס דיפרנציאלי כאשר מישהו בעץ החונכות שלך חונך באופן אישי חבר עם חבילת
 Executiveאו  .Professionalאם חונך זה לא השיג את רמת המנהיגות הגבוהה ביותר ,הבונוס)ים( הדיפרנציאלי)ים(
הנותר)ים( שלא שולם)מו( ישולמו במעלה עץ החונכות עד לרמת החבר הקרוב ביותר עם רמת מנהיגות גבוהה יותר.

מארי חבילת Professional

דוגמא
קרלה חנכה את מרים שרכשה חבילת מקצוען.
קרלה )פלטיניום( קיבלה:

קרלה

פלטיניום

בונוס פלטיניום

$15

בונוס זהב

$10

בסך הכול בבונוס הדיפרנציאלי

$25
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בונוס מנהיגות מחזור על

תמריצי מנהיגות מסכמים
רמת
מנהיגות

חדש חודשי BV
רשת אנשים תחתיך
ימין  /שמאל

דיפרנציאל
התאמה התאמה התאמה התאמה התאמה
פעילים
חבילת
שנחנכו אישית רמה  1רמה  2רמה  3רמה  4רמה 5
Executive

בונוס מחזורי
דיפרנציאל
לדרגת
חבילת
" Professionalמנהיגות על"

בונוס הישגי
לדרגת
מנהיגות
)חודשיים ברצף(

ברונזה )(Bronze

1,000 BV / 1,000 BV

 1שמאל  1 /ימין

5%

$0

$0

$0

$0

כסף )(Silver

2,000 BV / 2,000 BV

 1שמאל  1 /ימין

10%

$0

$0

$50

$0

זהב )(Gold

4,000 BV / 4,000 BV

 2שמאל  2 /ימין

10%

5%

$5

$10

$125

$0

פלטנום )(Platinum

8,000 BV / 8,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

$5

$15

$300

$0

ספיר )(Sapphire

16,000 BV / 16,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

5%

$10

$25

$700

$2,000

רובי )(Ruby

32,000 BV / 32,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

10%

$10

$25

$2,000

$5,000

)(Super Cycle Bonus

מפיצים בדרגת מקצוען עשויים להשיג דרגות מנהיגות כדי להיות זכאים לקבל בונוס מחזור על .ניתן לקבל בונוס מחזור על בהתאם
לדרגת המנהיגות שהשגת באותו חודש קלנדרי.

רמת
מנהיגות

חדש חודשי BV
רשת אנשים תחתיך
ימין  /שמאל

פעילים
שנחנכו אישית

בונוס מחזורי לדרגת
"מנהיגות על"

ברונזה )(Bronze

1,000 BV / 1,000 BV

 1שמאל  1 /ימין

$0

כסף )(Silver

2,000 BV / 2,000 BV

 1שמאל  1 /ימין

$50

אמרלד )(Emerald

64,000 BV / 64,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

10%

5%

$5

$15

$3,200

$10,000

זהב )(Gold

4,000 BV / 4,000 BV

 2שמאל  2 /ימין

$125

יהלום )(Diamond

125,000 BV / 125,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

10%

10%

$5

$10

$3,600

$25,000

פלטנום )(Platinum

8,000 BV / 8,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$300

יהלום כחול
)(Blue Diamond

250,000 BV / 250,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

10%

10%

5%

$0

$0

$4,000

$50,000

ספיר )(Sapphire

16,000 BV / 16,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$700

יהלום שחור
)(Black Diamond

500,000 BV / 500,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

10%

10%

10%

10%

10%

$0

$0

$4,000

$100,000

רובי )(Ruby

32,000 BV / 32,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$2,000

אמרלד )(Emerald

64,000 BV / 64,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$3,200

יהלום )(Diamond

125,000 BV / 125,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$3,600

יהלום כחול )(Blue Diamond

250,000 BV / 250,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$4,000

יהלום שחור )(Black Diamond

500,000 BV / 500,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$4,000

כלל ה 70%-מכסה
כדי להבטיח את חוזקת התוכנית העסקית ואת הרווחיות שלה ,תשלומי התגמולים כפופים לכלל ה 70%-מכסה bHIP .משלמת עד
 70%מהיקף הזכאות לעמלות שנוצר לאורך חיי התוכנית .במקרה שהעמלות הצפויות בכל שבוע נתון יעלו על  70%מהיקף
התמלוגים הנוכחי bHIP ,תדלל את תשלומי הבונוס הקבוצתיים לכל החברים כדי להישאר בתחום המגבלות האמורות .התמלוגים
לכל החברים שלנו ידוללו במידה שווה באותו שיעור.
תשלומי תמלוגים ,מהעבר או מההווה ,לא יעלו את הסף של  ,70%ללא חריגות .כלל מכסת ה  70%חל על כל התמלוגים של כל
מחזורי התשלומים.

בונוס השגה של דרגת מנהיגות

)(Leadership Rank Achievement Bonus

 bHIPמבינה כמה זה חשוב לחברים שלנו לקבל את מלוא התגמולים ואנו נקטנו אמצעי הגנה מסוימים כדי למנוע את התרחיש הזה.
כאשר ניתן ,כל הכספים העודפים נשמרים כדי להבטיח שלעולם לא נצטרך להפחית תגמולים לחברים.
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רמת
מנהיגות

חדש חודשי BV
רשת אנשים תחתיך
ימין  /שמאל

פעילים
שנחנכו אישית

בונוס הישגי לדרגת
מנהיגות
)  2חודשים רצופים(

ברונזה )(Bronze

1,000 BV / 1,000 BV

 1שמאל  1 /ימין

$0

כסף )(Silver

2,000 BV / 2,000 BV

 1שמאל  1 /ימין

$0

4,000 BV / 4,000 BV

 2שמאל  2 /ימין

$0

זהב )(Gold
פלטנום )(Platinum

8,000 BV / 8,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$0

ספיר )(Sapphire

16,000 BV / 16,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$2,000

רובי )(Ruby

32,000 BV / 32,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$5,000

אמרלד )(Emerald

64,000 BV / 64,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$10,000

יהלום )(Diamond

125,000 BV / 125,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$25,000

יהלום כחול )(Blue Diamond

250,000 BV / 250,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$50,000

יהלום שחור )(Black Diamond

500,000 BV / 500,000 BV

 3שמאל  3 /ימין

$100,000
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