PLAN DE
CARIERĂ
3
CLUBURI

36%
#START
Clubul Partenerilor
Clubul Ambasadorilor
Clubul Elite Ambasadorilor

CUM
SĂ VĂ DEZVOLTAŢI
CARIERA CU PROUVÉ?
Planul nostru de Carieră vă va ajuta să obțineți acest lucru. Este o broșură foarte
importantă, care vă va schimba modul de a face bani și care, în termeni simpli, vă
explică cum puteți câștiga bani pentru lucrurile pe care le visați.

SCURTĂTURI

DACĂ DORIŢI SĂ ECONOMISIŢI BANI,
.
MERGEŢI LA PAGINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
DACĂ DORIŢI SĂ CÂŞTIGAŢI BANI ÎN PLUS,
.
MERGEŢI LA PAGINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
DACĂ DORIŢI SĂ CÂŞTIGAŢI BANI ŞI SĂ AVEŢI
PROPRIA DVS. AFACERE, MERGEŢI LA PAGINA . . . . . . . . . . 6
DACĂ DORIŢI SĂ DEVENIŢI MILIONAR,
MERGEŢI LA PAGINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.
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CUM PUTEM SĂ
VĂ AJUTĂM SĂ
AVEŢI SUCCES?

Ne apreciem reciproc și ne place să lucrăm împreună. Avem încredere unii în alții
și ne sprijinim. Ne bucurăm de ceea ce facem. Nu vrem ca altcineva să stabilească
obiectivele noastre și de aceea ne-am stabilit noi înșine obiectivele și încercăm să le
realizăm împreună. Regulile clare sunt foarte importante pentru noi la lucru, de aceea
am creat un Plan de Carieră transparent, care descrie în detaliu modul în care puteți
începe să câștigați bani cu noi și ce bonusuri oferim pentru rezultatele dumneavoastră.
Credem că viața înseamnă mici plăceri. De aceea, produsele pe care le oferim ar
trebui să vă ofere plăcere: au grijă de corpul dumneavoastră, vă mângâie simțurile,
vă aduc satisfacție după o treabă bine făcută, vă economisesc timpul prețios. Acestea
sunt produse pe care le utilizați în fiecare zi și fără de care nu puteți face față. Ne
plac cumpărăturile inteligente, așa că promitem că vom face tot posibilul pentru ca
produsele dvs. preferate să fie întotdeauna disponibile la prețuri accesibile.
Avem propriile noastre pasiuni, prieteni și familii. Vrem să le acordăm timp. Așa
că înțelegem că vă doriți și un mod de viață. Sistemul nostru de lucru vă ajută să
vă adaptați orele de muncă la nevoile dvs. individuale. Cu noi, vă puteți construi
independența financiară în ritmul dvs. propriu - puteți începe prin a economisi bani
atunci când faceți cumpărăturile zilnice.
Pentru noi, succesul înseamnă să fiți mulțumit de munca dumneavoastră. Este vorba
despre o bună împlinire de sine. Este vorba de un mediu creativ și de o echipă pe care
să vă puteți baza mereu. Vă respectăm individualitatea, dar știm că împreună putem
obține mai mult. Suntem întotdeauna dispuși să vă ajutăm să aveţi succes.
Echipa Prouvé

CARE SUNT VALORILE NOASTRE?

#Onestitate
#Încredere
#Soluţii simple
#Munca în echipă
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CUM SĂ CUMPĂRAŢI INTELIGENT ŞI SĂ ECONOMISIŢI BANI?
După cum obişnuia să spună Marilyn: „Fericirea nu este în bani, ci în cumpărături”. Suntem 100% de
acord cu ea, de aceea economisirea cu noi este plăcută și ușoară. Nu renunțăm la cumpărături pentru a
economisi bani, dar preferăm să cumpărăm inteligent și să beneficiem de reduceri și oferte speciale. Vrem să
vă învățăm cât de util este acest obicei. Cu noi economisiți timp: comandați produse online și curierul le va
livra la adresa aleasă. Rapid și eficient.
Cum funcţionează:
Fiecare Partener are 25% discount faţă de preţurile de catalog.
Lista dvs. de cumpărături

Preţ de catalog

Preţ de Partener
(cu discount)

Economisiţi

Parfum

63,90 LEI

47,90 LEI

16,00 LEI

Detergent Gel pentru rufe albe

39,90 LEI

29,90 LEI

10,00 LEI

Balsam parfumat pentru rufe

33,20 LEI

24,90 LEI

8,30 LEI

137,00 LEI

102,70 LEI

34,30 LEI

Total:
Anual:

411,60 LEI

Aceasta nu este tot. Economisirea are sens şi vă oferă satisfacţie atunci când vă stabiliţi un scop.
Gândiţi-vă – cum puteţi cheltui cei peste 400 lei economisiţi?

Am economisit bani, aşa că pot...
Sfat preţios:

Datorită Prouvé, am pus deja deoparte...
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Urmăriţi-ne pe pagina noastră de
internet şi în social media. Acolo
puteţi găsi informaţii despre campanii
suplimentare şi oferte speciale adresate
Partenerilor noştri. Puteţi economisi
chiar şi mai mulţi bani!

CUM SĂ VINDEŢI ŞI SĂ FACEŢI BANI?
La început, am promis că vom face tot posibilul pentru ca produsele dvs. preferate să fie întotdeauna
accesibile. Noi ne asigurăm că au un preț bun și, mai mult, aveţi posibilitatea să câștigați bani prin
revânzarea lor și păstrarea adaosului pentru dumneavoastră.
Cum funcţionează:
Arătaţi catalogul prietenilor dvs. şi întrebaţi-i dacă doresc să comande produse Prouvé de la
dumneavoastră.

Lista dvs. de cumpărături

Preţ de catalog

Preţ de Partener
(cu discount)

Diferenţa

Parfum

63,90 LEI

47,90 LEI

16,00 LEI

Parfum

63,90 LEI

47,90 LEI

16,00 LEI

Gel universal pentru curăţare

28,90 LEI

21,70 LEI

7,20 LEI

156,70 LEI

117,50 LEI

39,20 LEI

Total:
Anual:

470,40 LEI

Diferența dintre Prețul de Partener și prețul la care vindeți produsele vă oferă un profit imediat. Puteți cheltui
banii câștigați în acest fel pentru a cumpăra mai multe produse Prouvé pentru dvs. și familia dvs. sau pentru a
cumpăra altceva!

Voi cheltui suma de .....................   lei pe care am câştigat-o pe ...
Sfat preţios:
Nu vindeţi niciodată pe credit.
Clientul ar trebui să plătească pentru
produse atunci când le livraţi produsele
respective. În cazul în care clientul nu
plăteşte imediat pentru comandă, nu-i
daţi produsele. Găsiţi un alt client.
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CUM SĂ RECOMANDAŢI ŞI SĂ FACEŢI BANI?
Când lucrați cu Prouvé puteți face un lucru simplu pentru a începe să câștigați - recomandați. Cu siguranță,
ați recomandat prietenilor dvs. un restaurant frumos, un mecanic priceput sau un doctor. Despre aceasta este
vorba în multi‑level marketing (MLM) – recomandarea de produse și servicii verificate.
Cum funcţionează:
Întrebați-vă prietenii și clienții anteriori dacă ar dori să devină Parteneri Prouvé și să facă cumpărături pe cont
propriu. Dacă o vor face, îi veţi ajuta să devină Parteneri, iar dvs. veţi deveni Mentor. Începeţi astfel să vă construiţi
propria Structură.
Fiecare produs din catalog valorează un anumit număr de puncte. Ori de câte ori achiziționaţi produse Prouvé,
Contul dvs. de Partener va fi creditat cu un număr corespunzător de puncte (puteţi verifica punctajul pe site-ul
Prouvé, după autentificare).
Atunci când Partenerii din Structura dvs. cumpără produse, atât dvs. cât și aceștia câștigați puncte. În fiecare
lună calendaristică, punctele câștigate pentru produsele pe care dvs. și Partenerii din Structura dvs. le-ați
cumpărat se acumulează în Clasamentul dumneavoastră. Pentru un anumit Nivel în Clasamentul Prouvé și
pentru Rulajul dvs. și al Structurii dvs. în fiecare lună calendaristică, puteţi obține un Comision.
Ţineţi minte!
Pentru a obține un Comision pentru o anumită lună calendaristică, trebuie să achiziționaţi produse cu o
valoare de cel puțin 50 de Puncte Personale în luna respectivă.

Sfat preţios:
Reţineţi că recomandarea altor
persoane este eficientă dacă este
urmată de achiziţii, deoarece punctele
care creditează Contul dvs. de Partener
provin din cumpărături. Comisionul
dvs. va depinde de numărul de puncte
pe care Structura dvs. le acumulează
în luna respectivă, precum şi de alţi
factori.
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COMISIONUL DUMNEAVOASTRĂ ŞI RAPOARTELE FINANCIARE LUNARE
Planul de Carieră Prouvé este format din trei componente:
Clubul Partenerilor Prouvé
Clubul Ambasadorilor Prouvé
şi Clubul Elite Ambasadorilor Prouvé
Valoarea Comisionului este legată de Rulajul Structurii dvs. și de modul ei de organizare. În Clubul Partenerilor
Prouvé, aceasta depinde de Nivelul dvs. de clasificare și de nivelul Partenerilor de pe prima linie a adâncimii
Structurii.
În cluburile Ambasadorilor Prouvé şi Elite Ambasadorilor Prouvé, Comisionul dvs. depinde de Rulajul Structurii, dar
este legat și de Rulajul dvs. total în puncte. În fiecare lună calendaristică, pe site-ul www.prouve.ro, în secțiunea
rapoartelor financiare, veţi găsi un raport din luna precedentă cu Rulajul dvs. total în puncte și cu Comisionul pentru
care sunteţi calificat.
Fiecare lună este o nouă provocare. Acumulaţi puncte încă de la început, astfel ca în lunile calendaristice următoare
să puteți obține o clasificare superioară și un Nivel/Titlu nou.

Despre Comision
Comisionul pentru Consumatori și Consilieri Clienţi are forma unui Discount, iar acest Discount se acordă atunci
când Consumatorii sau Consilierii Clienţi îndeplinesc cerințele stabilite în Planul de Carieră și în Contractul de
Distribuţie, precum și Principiile de Colaborare. Puteți solicita Discountul dvs. în următoarea lună calendaristică, de
îndată ce acesta vă este acordat (veţi vedea acest lucru când vă veţi autentifica pe www.prouve.ro) – acesta poate
fi folosit până la 90% din valoarea următoarei comenzi trimise de dumneavoastră ! Puteți utiliza Discountul până la
sfârșitul lunii ianuarie a anului care urmează anului în care a fost acordat Discountul respectiv.
Dacă alegeţi să vă desfășuraţi propria dvs. afacere cu Prouvé (să colaboraţi cu noi ca Antreprenor), atunci când
îndepliniţi cerințele stabilite în Planul de Carieră, în Contractul de Distribuţie, în Contractul de Prestări Servicii şi
Comision, precum și Principiile de Colaborare, și faceţi o factură pentru plata Comisionului - veţi primi valoarea
Comisionului în contul dvs. bancar, indicat în factură.

Sfat preţios:
Structura dvs. ar trebui să fie
proporţională – construiţi
atât lăţimea căt şi adâncimea
acesteia! Adâncimea conferă stabilitate
Structurii dumneavoastră, iar lăţimea
oferă profituri mai bune. Amintiţi-vă de
echilibrul potrivit!
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CALEA CARIEREI DUMNEAVOASTRĂ
Când începeţi aventura cu Prouvé, cumpăraţi produse, le folosiţi și le cunoaşteţi, deveniţi Partener Prouvé. Dacă
invitaţi o mulțime de oameni în Clubul Prouvé și aceştia devin Parteneri Prouvé, la fel ca dumneavoastră, puteți
deveni Ambasador Prouvé. Dacă Structura dvs. începe să atingă un rulaj de câteva milioane, puteți fi promovat
la titlul de Elite Ambasador Prouvé.

Criterii de calificare în CLUBUL PARTENERILOR Prouvé.
Prin invitarea mai multor oameni să colaboreze cu noi, începeţi să vă construiţi o Structură și, în mod
automat, veţi deveni liderul Structurii dumneavoastră. Rulajul dvs. în puncte va avea un impact asupra valorii
Comisionului.
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Rulajul lunar
al Structurii dvs.

Nivelul dvs. de
clasificare

Numărul minim lunar
de Puncte Personale

300 – 1 199,99 pct

3%

50 pct

Partener Prouvé

1 200 – 3 599,99 pct

6%

50 pct

Partener Prouvé

3 600 – 7 199,99 pct

9%

50 pct

Partener Prouvé

7 200- 11 999,99 pct

12%

50 pct

Partener Prouvé

12 000 – 20 399,99 pct

15%

50 pct

20 400 – 29 999,99 pct

18%

50 pct

peste 30 000 pct

21%

50 pct

Titlul dvs.

Partener Prouvé
1  de argint
Partener Prouvé
2  de argint
Partener Prouvé
3  de argint

BONUSUL DE EFICIENŢĂ PENTRU CLUBUL PARTENERILOR PROUVÉ
Deja pentru o clasificare a dvs. pe Nivelul de 15% (Partener Prouvé 1  de argint) veţi primi un Bonus special:
0,4% din Rulajul total în puncte va fi împărțit între toți Partenerii care, în luna calendaristică respectivă, au
obținut același Nivel și au îndeplinit condiţia de echilibru 60/40 (cota procentuală a Grupului cu cel mai mare
Rulaj în puncte nu poate depăși 60% din Rulajul total în puncte al Structurii).
Bonusul este acordat și Partenerilor cu o clasificare pe Nivelurile de 18% și 21%.

Bonusul dumneavoastră

=

Rulajul total în puncte x Rulajul Structurii dvs. x 0,4%
Rulajul total al Structurilor tuturor Partenerilor clasificaţi pe un anumit Nivel

Rulajul lunar al
Structurii dvs.

Nivelul dvs. de
clasificare

Numărul
minim lunar
de Puncte
Personale

Condiţia de
echilibru

Procent din Rulajul total în puncte destinat
a fi împărţit între toţi Partenerii care, într-o
anumită lună calendaristică, îndeplinesc
criteriile de calificare pentru Titlul respectiv

12 000 – 20 399,99 pct

15% Partener
Prouvé 1  de argint

50 pct

60/40

0,4%

20 400 – 29 999,99 pct

18% Partener
Prouvé 2  de argint

50 pct

60/40

0,4%

peste 30 000 pct

21% Partener
Prouvé 3  de argint

50 pct

60/40

0,4%

Acesta este un Bonus pe care îl puteţi obţine pentru cel mai înalt Nivel/Titlu pe care îl realizaţi într-o anumită
lună calendaristică, de exemplu, ca Partener cu o clasificare pe Nivelul de 21%, veţi primi un Bonus alocat
Nivelului de 21% (Partener Prouvé 3  de argint).
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Criterii de calificare în CLUBUL AMBASADORILOR Prouvé.
Este o altă etapă a carierei dvs. în Prouvé. Vă calificați pentru aceasta atunci când în Structura dvs. aveți
cel puțin un Partener cu un Nivel de 21% și Rulajul necesar al Structurii. Comisionul dvs. va fi suma dintre
Comisionul calculat în conformitate cu regulile care stabilesc Comisionul în Clubul Partenerilor Prouvé și
Comisionul calculat în conformitate cu regulile specificate pentru fiecare Nivel din Clubul Ambasadorilor
Prouvé pentru care vă calificați într-o anumită lună calendaristică.
Rulajul lunar al
Structurii dvs.

cel puţin
50 000 pct

Regulile de clasificare pentru Nivelul dvs. din Clubul Ambasadorilor
1) În Structură aveți, direct sub dumneavoastră, cel puțin 1
Grup care conține un Partener cu Nivelul de 21% sau mai
înalt.
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20 000 pct

Ambasador
2  de aur
Grupuri
rămase

21%

21%

20 000 pct

1) În Structură aveți, direct sub dumneavoastră, cel puțin
2 Grupuri în care există Parteneri cu Nivelul de 21% sau
mai înalt şi un Grup care conţine un Partener cu Titlul de
Ambasador (oriunde în adâncime).

Ambasador
3  de aur

21%

21%

1) În Structură aveți, direct sub dumneavoastră, cel puțin 2
Grupuri în care există Parteneri cu Nivelul de 21% sau mai
înalt şi 2 Grupuri separate care conţin Parteneri cu Titlul de
Ambasador (oriunde în adâncime).
2) Cel puțin 50 de Puncte Personale.

cel puţin
250 000 pct

21%

2) Partea care rămâne a Structurii, inclusiv dumneavoastră, a
realizat cel puțin 20.000 de puncte.

2) Cel puțin 50 de Puncte Personale.

cel puţin
160 000 pct

Grupuri
rămase

1) În Structură aveți, direct sub dumneavoastră, cel puțin 2
Grupuri în care există câte un Partener cu Nivelul de 21%
sau mai înalt.

3) Cel puțin 50 de Puncte Personale.

cel puţin
110 000 pct

Ambasador
1  de aur

2) Partea care rămâne a Structurii, inclusiv dumneavoastră, a
realizat cel puțin 20.000 de puncte.
3) Cel puțin 50 de Puncte Personale.

cel puţin
80 000 pct

Titlul dvs.

1) În Structură aveți, direct sub dumneavoastră, cel puțin 5
Grupuri, fiecare dintre acestea incluzând Parteneri cu Titlul
de Ambasador (oriunde în adâncime).
2) Cel puțin 50 de Puncte Personale.

Ambasador
4  de aur

21%

21%
Ambassador
5  de aur

Calcularea COMISIONULUI în
CLUBUL AMBASADORILOR Prouvé
Partenerii calificaţi pentru Clubul Ambasadorilor Prouvé împart între ei 10% din Rulajul total în puncte. Uitaţi-vă
la tabelul care ilustrează distribuirea detaliată a procentelor pentru fiecare Titlu.

Titlu

Procent din Rulajul total în puncte destinat a fi împărţit între toţi Partenerii
care, într-o anumită lună calendaristică, îndeplinesc criteriile de calificare
pentru Titlul respectiv

Ambasador 1  de aur

5%

Ambasador 2  de aur

1,25%

Ambasador 3  de aur

1,25%

Ambasador 4  de aur

1,25%

Ambasador 5  de aur

1,25%

Comisioanele datorate pentru anumite Titluri din Clubul Ambasadorilor se adună, astfel încât, dacă obţineţi
Titlul de Ambasador cu 5  de aur veţi primi nu numai Comisionul ca Ambasador cu 5  de aur ci şi
Comisioanele corespunzătoare Titlurilor de Ambasador cu 1, 2, 3 şi 4  de aur.
Cum funcţionează:
Imaginați-vă un tort pe care trebuie să-l împărțiți între oaspeți. Dar nu toată lumea va primi o porţie egală.
Oaspeții care au adus cele mai multe ingrediente necesare pentru a face tortul vor primi cele mai mari bucăți.
Așa funcționează sistemul nostru stabilire a Comisioanelor: cei care au ajutat cel mai mult la pregătirea tortului
într-o anumită lună, obțin cele mai mari bucăţi. Aplicăm următoarea formulă:
Rulajul total în puncte x Punctele dvs. de Compensare x % care urmează a fi împărţit între persoanele cu acelaşi Nivel
Suma Punctelor de Compensare ale tuturor Partenerilor clasificaţi pe un anumit Nivel

Pentru a calcula cât de mare va fi bucata de “tort” pe care o veţi primi, aveţi nevoie de Puncte de Compensare.
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CALCULAREA PUNCTELOR DE COMPENSARE PENTRU AMBASADORI:

Nivelul dvs. de
clasificare

Punctele
Grupurilor de până
la 21% inclusiv,
recomandate
direct, luate în
calcul

Punctele Personale
luate în calcul

(niciun Ambasador
în Grup)

Ambasador
1  de aur

toate

toate

Puncte
contractuale
pentru un
Ambasador cu 5 
de aur sau oricare
Elite Ambasador
în Grup

Puncte
contractuale
pentru un
Ambasador cu cel
mult 1  de aur în
Grup

Puncte
contractuale
pentru un
Ambasador cu cel
mult 2  de aur în
Grup

Puncte
contractuale
pentru un
Ambasador cu cel
mult 3  de aur în
Grup

Puncte
contractuale
pentru un
Ambasador cu cel
mult 4  de aur în
Grup

(a se vedea dreptul
Seniorului)

(a se vedea dreptul
Seniorului)

(a se vedea dreptul
Seniorului)

(a se vedea dreptul
Seniorului)

30 000 pct

30 000 pct

30 000 pct

30 000 pct

30 000 pct

80 000 pct

80 000 pct

80 000 pct

80 000 pct

110 000 pct

110 000 pct

110 000 pct

(a se vedea dreptul
Seniorului)

în funcţie de
Rulajul întregului
Grup:

Ambasador
2  de aur

50 000 pentru un
Rulaj de 50 000–
64 999,99 pct
toate

toate

60 000 pentru
un Rulaj de
65 000–
79 999,99 pct
70 000 pentru un
Rulaj de cel puţin
80 000 pct.

Ambasador
3  de aur
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toate

toate

în funcţie de
Rulajul întregului
Grup:

în funcţie de
Rulajul întregului
Grup:

50 000 pentru un
Rulaj de 50 000–
64 999,99 pct

80 000 pentru un
Rulaj de 80 000–
99 999,99 pct

60 000 pentru
un Rulaj de
65 000–
79 999,99 pct

90 000 pentru
un Rulaj de
100 000–
119 999,99 pct

70 000 pentru un
Rulaj de cel puţin
80 000 pct

100 000 pentru
un Rulaj de cel
puţin 120 000 pct

Nivelul dvs. de
clasificare

Punctele
Grupurilor de până
la 21% inclusiv,
recomandate
direct, luate în
calcul

Punctele Personale
luate în calcul

(niciun Ambasador
în Grup)

Ambasador
4  de aur

toate

toate

Puncte
contractuale
pentru un
Ambasador cu cel
mult 1  de aur în
Grup

Puncte
contractuale
pentru un
Ambasador cu cel
mult 2  de aur în
Grup

Puncte
contractuale
pentru un
Ambasador cu cel
mult 3  de aur în
Grup

Puncte
contractuale
pentru un
Ambasador cu cel
mult 4  de aur în
Grup

(a se vedea dreptul
Seniorului)

(a se vedea dreptul
Seniorului)

(a se vedea dreptul
Seniorului)

(a se vedea dreptul
Seniorului)

în funcţie de
Rulajul întregului
Grup:

în funcţie de
Rulajul întregului
Grup:

în funcţie de
Rulajul întregului
Grup:

50 000 pentru un
Rulaj de 50 000–
64 999.99 pct

80 000 pentru un
Rulaj de 80 000–
99 999.99 pct

60 000 pentru un
Rulaj de 65 000–
79 999.99 pct

90 000 pentru
un Rulaj de
100 000–
119 999.99 pct

110 000 pentru
un Rulaj de
110 000–
139 999.99 pct

70 000 pentru un
Rulaj de cel puţin
80 000 pct

Ambasador
5  de aur

toate

toate

100 000 pentru
un Rulaj de cel
puţin 120 000
pct

125 000 pentru
un Rulaj de
140 000–
169 999.99 pct

160 000 pct

în funcţie de
Rulajul întregului
Grup:

în funcţie de
Rulajul întregului
Grup:

în funcţie de
Rulajul întregului
Grup:

50 000 pentru un
Rulaj de 50 000–
64 999.99 pct

80 000 pentru un
Rulaj de 80 000–
99 999.99 pct

60 000 pentru un
Rulaj de 65 000–
79 999.99 pct

90 000 pentru
un Rulaj de
100 000–
119 999.99 pct

110 000 pentru
un Rulaj de
110 000–
139 999.99 pct

160 000 pentru
un Rulaj de
160 000–
219 999.99 pct

125 000 pentru
un Rulaj de
140 000–
169 999.99 pct

180 000 pentru
un Rulaj de
220 000–
279 999.99 pct

140 000 pentru
un Rulaj de cel
puţin 170 000
pct

200 000 pentru
un Rulaj de cel
puţin 280 000
pct

100 000 pentru
un Rulaj de cel
puţin 120 000
pct

(a se vedea dreptul
Seniorului)

160 000 pct

140 000 pentru
un Rulaj de cel
puţin 170 000
pct

în funcţie de
Rulajul întregului
Grup:

70 000 pentru un
Rulaj de cel puţin
80 000 pct

Puncte
contractuale
pentru un
Ambasador cu 5 
de aur sau oricare
Elite Ambasador
în Grup

250 000 pct

| 13

CUM VĂ PUTEŢI DUBLA CÂŞTIGURILE?
Când deveniţi Ambasador 5  de aur și reușiţi să mențineţi acest Nivel timp de 6 luni consecutive,
veţi fi recompensat cu un al doilea Număr de Partener. Acest privilegiu este rezervat doar Ambasadorilor cu
cea mai mare dinamică de dezvoltare și cu un Nivel stabil. Acesta vă va permite să construiți un alt Grup în
Structura dumneavoastră, să obţineţi al doilea Comision datorat pentru calificarea în Clubul Ambasadorilor
și, în același timp, să creați echilibrul necesar pentru a vă alătura Clubului Elite Ambasadorilor. Puteți activa al
doilea Număr doar în cadrul Structurii pe care ați început-o, în locul ales de dumneavoastră.

BONUSUL DE EFICIENŢĂ PENTRU CLUBUL AMBASADORILOR PROUVÉ
De îndată ce deveniți Ambasador 1  de aur, veți primi un Bonus special: 0,4% din Rulajul total în puncte va fi
împărțit între toți Partenerii care, în luna calendaristică respectivă, au obținut același Nivel.
Bonusul este acordat și Partenerilor care sunt Ambasadori 2  de aur, 3  de aur, 4  de aur și 5  de aur.

Bonusul dumneavoastră

=

Rulajul total în puncte x Punctele dvs.de Compensare x 0,4%
Suma Punctelor de Compensare ale tuturor Partenerilor clasificaţi pe un anumit Nivel

Rulajul
lunar al
Structurii
dvs.

Nivelul dvs. de
clasificare

Numărul minim
lunar de Puncte
Personale

Procent din Rulajul total în puncte destinat a fi
împărţit între toţi Partenerii care, într-o anumită lună
calendaristică, îndeplinesc criteriile de calificare
pentru Titlul respectiv

cel puţin
50 000 pct

Ambasador
1  de aur

50 pct

0,4%

cel puţin
80 000 pct

Ambasador
2  de aur

50 pct

0,4%

cel puţin
110 000 pct

Ambasador
3  de aur

50 pct

0,4%

cel puţin
160 000 pct

Ambasador
4  de aur

50 pct

0,4%

cel puţin
250 000 pct

Ambasador
5  de aur

50 pct

0,4%

Acesta este un Bonus pe care îl puteţi obţine pentru cel mai înalt Nivel/Titlu pe care îl realizaţi într-o anumită
lună calendaristică, de exemplu, ca Ambasador 3  de aur, veţi primi Bonusul pentru Ambasador 3  de aur.
Când obţineţi un Bonus ca Ambasador, nu mai aveți dreptul la Bonusul din Clubul Partenerilor Prouvé.
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Criterii de calificare în CLUBUL ELITE AMBASADORILOR Prouvé.
Când Structura dvs. începe să realizeze un Rulaj de câteva milioane, începe o nouă etapă a carierei
dumneavoastră: puteți fi promovat la Titlul de Elite Ambasador Prouvé. În această etapă, Comisionul dvs.
va fi suma dintre Comisioanele calculate în conformitate cu regulile care stabilesc Comisioanele în Clubul
Partenerilor Prouvé și în Clubul Ambasadorilor Prouvé şi Comisionul calculat în conformitate cu regulile
specificate pentru fiecare Titlu din Clubul Elite Ambasadorilor Prouvé pentru care vă calificați într-o anumită
lună calendaristică.
Rulajul lunar al
Structurii dvs.

Regulile de clasificare pentru Nivelul dvs. din Clubul Elite Ambasadorilor

Titlul dvs.

1) Aveţi Titlul de Ambasador 5  de aur
2) Cel puţin 50 de Puncte Personale

cel puţin
2 500 000 pct

3) Rulajul Structurii este de cel puţin 2 500 000 de puncte
(proporții: pentru cel mai puternic Grup din Structură
se iau în calcul maxim 1 250 000 de puncte, iar partea
care rămâne din Structură trebuie să realizeze cel puțin
1 250 000 de puncte; în cazul în care cel mai puternic
Grup realizează mai puțin de 1 250 000 de puncte, atunci
se ia în calcul întreaga valoare a acestor puncte, iar partea
rămasă a Structurii trebuie să aibă un număr suficient de
puncte pentru a realiza 2 500 000 de puncte în total).

Elite
Ambasador
1  de diamant

1 250 000 pct

1 250 000 pct

1) Aveţi Titlul de Ambasador 5  de aur
2) Cel puţin 50 de Puncte Personale

cel puţin
5 000 000 pct

3) Rulajul Structurii este de cel puţin 5 000 000 de puncte
(proporții: pentru cel mai puternic Grup din Structură
se iau în calcul maxim 2 500 000 de puncte, iar partea
care rămâne din Structură trebuie să realizeze cel puțin
2 500 000 de puncte; în cazul în care cel mai puternic
Grup realizează mai puțin de 2 500 000 de puncte, atunci
se ia în calcul întreaga valoare a acestor puncte, iar partea
rămasă a Structurii trebuie să aibă un număr suficient de
puncte pentru a realiza 5 000 000 de puncte în total).

Elite
Ambasador
2  de diamant

2 500 000 pct

2 500 000 pct

1) Aveţi Titlul de Ambasador 5  de aur
2) Cel puţin 50 de Puncte Personale

cel puţin
10 000 000 pct

3) Rulajul Structurii este de cel puţin 10 000 000 de puncte
(proporții: pentru cel mai puternic Grup din Structură
se iau în calcul maxim 5 000 000 de puncte, iar partea
care rămâne din Structură trebuie să realizeze cel puțin
5 000 000 de puncte; în cazul în care cel mai puternic
Grup realizează mai puțin de 5 000 000 de puncte, atunci
se ia în calcul întreaga valoare a acestor puncte, iar partea
rămasă a Structurii trebuie să aibă un număr suficient de
puncte pentru a realiza 10 000 000 de puncte în total).

Elite
Ambasador
3  de diamant

5 000 000 pct

5 000 000 pct
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Calcularea COMISIONULUI
în CLUBUL ELITE AMBASADORILOR Prouvé
Partenerii calificaţi pentru Clubul Elite Ambasadorilor Prouvé împart între ei 1,8% din Rulajul total în puncte.
Uitaţi-vă la tabelul care ilustrează distribuirea detaliată a procentelor pentru fiecare Nivel/Titlu.

Titlu

Procent din Rulajul total în puncte destinat a fi împărţit între toţi Partenerii
care, într-o anumită lună calendaristică, îndeplinesc criteriile de calificare
pentru Titlul respectiv

Elite Ambasador
1  de diamant

0,6%

Elite Ambasador
2  de diamant

0,6%

Elite Ambasador
3  de diamant

0,6%

Comisioanele datorate pentru anumite Titluri din Clubul Elite Ambasadorilor se adună, astfel încât, dacă
obţineţi Titlul de Elite Ambasador 3  de diamant veţi primi nu numai Comisionul ca Elite Ambasador 3  de
diamant ci şi Comisioanele corespunzătoare Titlurilor de Elite Ambasador 1  de diamant şi Elite Ambasador 2
 de diamant.
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Vom calcula valoarea Comisionului pentru Clubul Elite Ambasadorilor în mod similar cu calculul folosit pentru
Clubul Ambasadorilor, folosind următoarea formulă:
Rulajul total în puncte X Punctele dvs. de Compensare X % care urmează a fi împărţit între persoanele cu acelaşi Nivel
Suma Punctelor de Compensare ale tuturor Partenerilor clasificaţi pe un anumit Nivel

Metoda de calcul a Punctelor de Compensare pentru Elite Ambasadori este diferită.

CALCULAREA PUNCTELOR DE COMPENSARE
PENTRU ELITE AMBASADORI:
Nivelul dvs. de clasificare

Puncte contractuale pentru cel mai
puternic Grup

Puncte ale părţii care rămâne din
Structură, inclusiv Punctele Personale,
luate în calcul

în funcţie de Rulaj:
Elite Ambasador
1  de diamant

toate, pentru un Rulaj al Grupului sub
1 250 000 pct

toate

1 250 000 pentru un Rulaj al Grupului de cel
puţin 1 250 000
în funcţie de Rulaj:
Elite Ambasador
2  de diamant

toate, pentru un Rulaj al Grupului sub
2 500 000 pct

toate

2 500 000 pct pentru un Rulaj al Grupului de
cel puţin 2 500 000 pct
în funcţie de Rulaj:
Elite Ambasador
3  de diamant

toate, pentru un Rulaj al Grupului sub
5 000 000 pct

toate

5 000 000 pct pentru un Rulaj al Grupului de
cel puţin 5 000 000 pct
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Cum calculăm Comisionul în
CLUBUL PARTENERILOR Prouvé – exemple
CALCULAREA COMISIONULUI PENTRU UN MODEL DE STRUCTURĂ CARE VĂ CALIFICĂ
PE NIVELUL DE 3%
Tu

Partener Prouvé

3%
Rulajul Structurii: 1 020 pct
Puncte Personale realizate: 100 pct

Bianca

Dragoş

Partener Prouvé

Partener Prouvé

Diana

0%

Andrei

Partener Prouvé

Punctele Grupului: 100 pct

Ştefan

Partener Prouvé

Partener Prouvé

0%

0%

3%

Punctele Grupului: 150 pct

Punctele Grupului: 170 pct

Punctele Grupului: 350 pct

0%
Punctele Grupului: 150 pct

Să presupunem că Structura pe care aţi creat-o a realizat 920 de puncte. Dvs. aveţi 100 de Puncte Personale.
Suma Punctelor dvs. Personale şi a punctelor Structurii este egală cu 1 020, ceea ce vă califică pe Nivelul de 3%.
Acum, aşa vom calcula Comisionul dumneavoastră:
Persoana

Puncte

Nivel

Diferenţa dintre Nivelul dvs. şi
Nivelul Partenerului aflat direct
sub dvs. în Structură

Calcule

Tu

100

3%

—

100 x 3% = 3,00

Grupul Biancăi

100

0%

3%-0%=3%

100 x 3% = 3,00

Grupul Dianei

150

0%

3%-0%=3%

150 x 3% = 4,50

Grupul lui
Andrei

170

0%

3%-0%=3%

170 x 3% = 5,10

Grupul lui
Ştefan

350

3%

3%-3%=0%

350 x 0% = 0,00

Grupul lui
Dragoş

150

0%

3%-0%=3%

150 x 3% = 4,50

Vedeţi:
Pentru această lună calendaristică, Comisionul
dvs. este de 21,10 LEI. În afară de dumneavoastră,
Ştefan a primit primul său Comision, datorită
activităţii sale, în valoare de 10,50 LEI.
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Total

20,10 lei

Sfat preţios:
Vreţi să vă măriţi Rulajul? Nu
spuneţi oamenilor din Structura
dvs. cum lucraţi. Arătaţi-le! Nu le
povestiţi despre produse. Lăsaţi-i să le
încerce singuri.

CALCULAREA COMISIONULUI PENTRU UN MODEL DE STRUCTURĂ CARE VĂ CALIFICĂ
PE NIVELUL DE 9%
În următoarea lună calendaristică, Structura dvs. a crescut, la fel ca şi Rulajul său.

Tu

Partener Prouvé

9%
Rulajul Structurii: 4 740 pct
Puncte Personale realizate: 150 pct

Bianca

Dragoş

Partener Prouvé

Partener Prouvé

Diana

3%

Andrei

Partener Prouvé

Punctele Grupului: 340 pct

Ştefan

Partener Prouvé

Partener Prouvé

0%

3%

6%

Punctele Grupului: 250 pct

Punctele Grupului: 1 050 pct

Punctele Grupului: 2 000 pct

3%
Punctele Grupului: 950 pct

Împreună aveţi 4 740 de puncte, iar dvs. aveţi Nivelul de 9%.
Vedeţi cum vom calcula Comisionul dumneavoastră:
Persoana

Puncte

Nivel

Diferenţa dintre Nivelul dvs.
şi Nivelul Partenerului aflat
direct sub dvs. în Structură

Calcule

Tu

150

9%

—

150 x 9% = 13,50

Grupul Biancăi

340

3%

9%-3%=6%

340 x 6% = 20,40

Grupul Dianei

250

0%

9%-0%=9%

250 x 9% = 22,50

Grupul lui
Andrei

1 050

3%

9%-3%=6%

1 050 x 6% = 63,00

Grupul lui
Ştefan

2 000

6%

9%-6%=3%

2 000 x 3% = 60,00

Grupul lui
Dragoş

950

3%

9%-3%=6%

950 x 6% = 57,00

Total

236,40 lei

Vedeţi:
În această lună, Comisionul dvs. a ajuns la 236,40
LEI. Dar, important, Partenerii aflaţi sub dvs.
primesc şi ei Comisioane!
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CALCULAREA COMISIONULUI PENTRU UN MODEL DE STRUCTURĂ CARE VĂ CALIFICĂ
PE NIVELUL DE 15%
Deveniţi din ce în ce mai implicat în munca dumneavoastră şi puteţi vedea rezultatele în fiecare lună. De
această data, Structura dvs. a cumpărat produse în valoare de 18 500 de puncte.
Tu

Partener Prouvé

15%
Rulajul Structurii: 18 500 pct
Puncte Personale realizate: 200 pct

Bianca

Dragoş

Partener Prouvé

Partener Prouvé

Diana

6%

Andrei

Partener Prouvé

Punctele Grupului: 3 150 pct

Ştefan

Partener Prouvé

6%

Partener Prouvé

6%

12%

6%

Punctele Grupului: 1 250 pct

Punctele Grupului: 7 450 pct

Punctele Grupului: 3 500 pct

Punctele Grupului: 2 950 pct

Acum, vom calcula Comisionul pentru Nivelul de 15%.

Persoana

Puncte

Nivel

Calcule

Tu

200

15%

—

Grupul Biancăi

3 150

6%

15%-6%=9%

3 150 x 9% = 283,50

Grupul Dianei

1 250

6%

15%-6%=9%

1 250 x 9% = 112,50

Grupul lui Andrei

7 450

12%

15%-12%=3%

7 450 x 3% = 223,50

Grupul lui Ştefan

3 500

6%

15%-6%=9%

3 500 x 9% = 315,00

Grupul lui
Dragoş

2 950

6%

15%-6%=9%

2 950 x 9% = 265,50

Vedeţi:
Comisionul dumneavoastră a ajuns la 1230
LEI. Haideţi să adăugăm Bonusul de eficientă.
Aţi obţinut Nivelul de 15%, iar Structura dvs.
îndeplineşte condiţia 60/40.
20 |

Diferenţa dintre Nivelul dvs.
şi Nivelul Partenerului aflat
direct sub dvs. în Structură

Total

200 x 15% = 30,00

1 230 lei

Haideţi să calculăm şi Bonusul:
Bonusul dvs. =

Rulajul total în puncte x 0,4%
x Rulajul Structurii dvs.
Rulajul total al Structurilor tuturor Partenerilor
clasificaţi pe Nivelul de 15%

CALCULAREA COMISIONULUI PENTRU UN MODEL DE STRUCTURĂ CARE VĂ CALIFICĂ
PE NIVELUL DE 21%
Timpul trece şi Structura dvs. se dezvoltă cu şi mai multă energie – aveţi Parteneri activi, aţi început cu
succes un nou Grup:
Tu

Partener Prouvé

21%
Rulajul Structurii: 44 630 pct
Puncte Personale realizate: 230 pct

Bianca

Silvia

Partener Prouvé

Partener Prouvé

Diana

6%

Andrei

Partener Prouvé

Punctele Grupului: 1 400 pct

Ştefan

Partener Prouvé

Dragoş

Partener Prouvé

Partener Prouvé

9%

18%

12%

6%

Punctele Grupului: 6 750 pct

Punctele Grupului: 21 000 pct

Punctele Grupului: 10 350 pct

Punctele Grupului: 2 500 pct

6%
Punctele Grupului: 2 400 pct

Suma Punctelor dvs. Personale şi a punctelor Structurii dvs. este egală cu 44 630 pct., care vă califică pentru
prima data pe Nivelul de 21%. Este un mare succes! Acum, haideţi să calculăm Comisionul dvs. pentru Nivelul
de 21%.
Persoana

Puncte

Nivel

Diferenţa dintre Nivelul dvs.
şi Nivelul Partenerului aflat
direct sub dvs. în Structură

Calcule

Tu

230

21%

—

230 x 21% = 48,30

Grupul Biancăi

1 400

6%

21%-6%=15%

1 400 x 15% = 210,00

Grupul Dianei

6 750

9%

21%-9%=12%

6 750 x 12% = 810,00

Grupul lui Andrei

21 000

18%

21%-18%=3%

21 000 x 3% = 630,00

Grupul lui Ştefan

10 350

12%

21%-12%=9%

10 350 x 9% = 931,50

Grupul lui
Dragoş

2 500

6%

21%-6%=15%

2 500 x 15% = 375,00

Grupul Silviei

2 400

6%

21%-6%=15%

2 400 x 15%= 360,00

Vedeţi:
Comisionul dumneavoastră a ajuns la 3 364,80
LEI. Felicitări! Amintiţi-vă că şi Partenerii din
Structura dvs. primesc Comisioane. Haideţi să
adăugăm Bonusul de eficientă. Aţi obţinut Nivelul
de 21%, iar Structura dvs. îndeplineşte condiţia
60/40.

Total

3364,8 lei

Calculăm Bonusul astfel:
Bonusul dvs. =

Rulajul total în puncte x 0,4% x
Rulajul Structurii dvs.
Rulajul total al Structurilor tuturor Partenerilor
clasificaţi pe Nivelul de 21%
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Cum calculăm Comisionul în
CLUBUL AMBASADORILOR Prouvé – exemple
CALCULAREA COMISIONULUI PENTRU UN MODEL DE STRUCTURĂ CARE VĂ CONFERĂ
TITLUL DE AMBASADOR 1  DE AUR
Felicitări! Ați devenit pentru prima dată Ambasador Prouvé 1  de aur. Sub dumneavoastră, aveţi 3 Grupuri
care funcționează perfect. Comisionul dvs. este format din trei componente: Comisionul din Clubul
Partenerilor Prouvé, Comisionul din Clubul Ambasadorilor Prouvé corespunzător unui Ambasador 1  de aur
și Bonusul special de eficiență!
Tu

Ambasador Prouvé

Ambasador Prouvé 1  de aur
Rulajul Structurii: 59 130 pct
Puncte Personale realizate: 130 pct

Partener Prouvé

Partener Prouvé

Partener Prouvé

21%

15%

12%

Punctele Grupului: 34 000 pct

Punctele Grupului: 15 000 pct

Punctele Grupului: 10 000 pct

Pentru a calcul Comisionul dvs. ca Ambasador Prouvé 1  de aur, trebuie să calculăm Punctele de
Compensare:
1) Punctele Grupurilor până la 21% inclusiv = 34 000 + 15 000 + 10 000 = 59 000 pct
2) Puncte Personale realizate = 130 pct
Punctele dvs. de Compensare: 59 130 pct
Partea % a dvs. =

Punctele dvs. de Compensare
Punctele de Compensare ale tuturor Partenerilor cu Titlul de
Ambasador 1  de aur

x 100%

Comisionul dvs. = partea % a dvs. x Rulajul total în puncte x 5%
Aceasta nu este tot! Amintiţi-vă că Titlul de Ambasador Prouvé 1  de aur vă dă dreptul să beneficiaţi şi de
Bonusul de eficienţă.

Calculăm Bonusul dvs. astfel:
Amintiţi-vă...
Amintiţi-vă că trebuie, de asemenea,
să adăugaţi şi Comisionul dvs. din
Clubul Partenerilor Prouvé.
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Bonusul dvs. =

Rulajul total în puncte x 0,4% x Punctele dvs. de Compensare
Suma Punctelor de Compensare ale tuturor Partenerilor care
au obţinut Titlul de Ambasador 1  de aur

CALCULAREA COMISIONULUI PENTRU UN MODEL DE STRUCTURĂ CARE VĂ CONFERĂ
TITLUL DE AMBASADOR 3  DE AUR
Structura dvs. se dezvoltă foarte repede! Vedeţi acum cum creşte Comisionul dvs. atunci când deveniţi un
Ambasador Prouvé 3  stele de aur.
Tu

Ambasador Prouvé

Ambasador Prouvé 3  de aur
Rulajul Structurii: 139 230 pct
Puncte Personale realizate: 230 pct

Partener Prouvé

Partener Prouvé

Partener Prouvé

Partener Prouvé

21%

21%

12%

21%

Punctele Grupului: 67 000 pct

Punctele Grupului: 32 000 pct

Punctele Grupului: 9 000 pct

Punctele Grupului: 31 000 pct

Ambasador Prouvé

Ambasador Prouvé 1  de aur
Punctele Grupului: 62 000 pct

Pentru a calcul Comisionul dvs. ca Ambasador Prouvé 3  de aur, trebuie să luăm în considerare Punctele dvs.
de Compensare:
1) Punctele Grupurilor până la 21% inclusiv = 32 000 + 31 000 + 9 000 = 72 000 pct
2) Puncte Personale realizate = 230 pct
3) Punctele contractuale ale Ambasadorului 1  de aur= 50 000 pct
Punctele dvs. de Compensare: 122 230 pct
Partea % a dvs =

Punctele dvs. de Compensare
Punctele de Compensare ale tuturor Partenerilor cu Titlul de Ambasador 3  de aur

x 100%

Comisionul dvs. = partea % a dvs. x Rulajul total în puncte x 1,25%
Aceasta nu este tot! Amintiţi-vă că Titlul de Ambasador Prouvé 3  de aur vă dă dreptul să beneficiaţi şi de
Bonusul de eficienţă.

Amintiţi-vă...
Amintiţi-vă că trebuie, de asemenea,
să adăugaţi Comisionul dvs. din Clubul
Partenerilor Prouvé şi Comisionul dvs.
pentru Titlurile de Ambasador 1  de
aur şi Ambasador 2  de aur!

Calculăm Bonusul dvs. astfel:
Bonusul dvs. =

Rulajul total în puncte x 0,4% x Punctele dvs. de Compensare
Suma Punctelor de Compensare ale tuturor Partenerilor care au
obţinut Titlul de Ambasador 3  de aur
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CALCULAREA COMISIONULUI PENTRU UN MODEL DE STRUCTURĂ CARE VĂ CONFERĂ
TITLUL DE AMBASADOR 5  DE AUR
Felicitări! Titlul de Ambasador Prouvé 5  de aur este o realizare destul de mare!
Tu

Ambasador Prouvé

Ambasador Prouvé 5  de aur
Rulajul Structurii: 448 420 pct
Puncte Personale realizate: 420 pct

Ambasador
Prouvé

Partener Prouvé

Ambasador Prouvé

21%

Ambasador Prouvé 1  de aur

21%

Punctele Grupului: 105 000 pct

Punctele Grupului: 32 000 pct

Punctele Grupului: 55 000 pct

Punctele Grupului: 67 000 pct

Partener Prouvé

Partener Prouvé

Ambasador Prouvé

21%

21%

Ambasador Prouvé 1  de aur

Punctele Grupului: 79 000 pct

Punctele Grupului: 35 000 pct

Punctele Grupului: 75 000 pct

Partener Prouvé

Ambasador Prouvé

Partener Prouvé

21%

21%

Ambasador Prouvé 1  de aur

Punctele Grupului: 32 000 pct

Punctele Grupului: 72 000 pct

Punctele Grupului: 60 000 pct

Partener Prouvé

Ambasador Prouvé

21%

Ambasador Prouvé 1  de aur

Punctele Grupului: 30 000 pct

Punctele Grupului: 60 000 pct

Partener Prouvé

21%
Punctele Grupului: 36 000 pct

Amintiţi-vă...
Veţi primi, de asemenea, Comisionul
din Clubul Partenerilor Prouvé şi
Comisioanele pentru Titlurile de
Ambasador 1  de aur, Ambasador
2  de aur, Ambasador 3  de aur şi
Ambasador 4  de aur.
24 |

Partener Prouvé

Ambasador Prouvé 2  de aur

Pentru a calcula Comisionul dvs. ca Ambasador Prouvé 5  de
aur, trebuie mai întâi să calculăm Punctele dvs. de Compensare:
1) P
 unctele Grupurilor până la 21% inclusiv = 32 000 + 35 000 =
67 000 pct
2) Puncte Personale realizate = 420 pct
3) Punctele contractuale pentru Ambasadorii 1  de aur
= 60 000 + 50 000 + 60 000 + 60 000 = 230 000 pct.
4) Punctele contractuale pentru Ambasadorii 2  de aur = 		
90 000 pct
Punctele dvs. de Compensare: 387 420 pct
Comisionul dvs. = partea % a dvs. x Rulajul total în puncte x
1,25%

Calculăm Bonusul dvs. astfel:
Bonusul dvs. =

Rulajul total în puncte x 0,4% x Punctele dvs. de Compensare
Suma Punctelor de Compensare ale tuturor Partenerilor care au
obţinut Titlul de Ambasador 5  de aur

Cum calculăm Comisionul în
CLUBUL ELITE AMBASADORILOR Prouvé – exemple
CALCULAREA COMISIONULUI PENTRU UN MODEL DE STRUCTURĂ CARE VĂ CONFERĂ
TITLUL DE ELITE AMBASADOR 1  DE DIAMANT
Continuaţi să zburaţi tot mai sus! Rulajul Structurii dvs. a atins 4.350.650 de puncte. Pentru prima dată, ați
obținut Titlul de Elite Ambasador Prouvé 1  de diamant. Se va observa şi în câștigurile dumneavoastră!

You

Elite Ambassador

Elite Ambasador Prouvé
Rulajul Structurii: 4 350 650 pct
Puncte Personale realizate: 650 pct

Partener Prouvé

Ambasador Prouvé

Partener Prouvé

Partener Prouvé

Partener Prouvé

Ambasador Prouvé 3  de aur

Ambasador Prouvé 1  de aur

Ambasador Prouvé 3  de aur

Ambasador Prouvé 1  de aur

Ambasador Prouvé 2  de aur

Punctele Grupului: 2 000 000 pct

Punctele Grupului: 100 000 pct

Punctele Grupului: 1 000 000 pct

Punctele Grupului: 500 000 pct

Punctele Grupului: 750 000 pct

Pentru a calcula Comisionul dvs. ca Elite Ambasador Prouvé 1  de diamant, trebuie să calculăm Punctele dvs.
de Compensare:
1) Punctele celui mai puternic Grup = 2 000 000 pct = 1 250 000 Puncte Contractuale
2) Punctele celorlaltor Grupuri = 100 000 pct + 1 000 000 pct + 500 000 pct + 750 000 pct = 2 350 000 pct
3) Puncte Personale realizate = 650 pct
Punctele dvs. de Compensare: 3 600 650 pct
Partea % a dvs. =

Punctele dvs. de Compensare
Punctele de Compensare ale tuturor Partenerilor cu
Titlul de Elite Ambasador 1  de diamant

x 100%

Comisionul dvs. = partea % a dvs. x Rulajul total în puncte x 0,6%

Amintiţi-vă...
Veţi primi, de asemenea, Comisionul
din Clubul Partenerilor Prouvé şi
Comisioanele pentru toate Titlurile din
Clubul Ambasadorilor Prouvé.
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CUM SE PRONUNŢĂ ‘PROUVÉ’?
Prouvé este un cuvânt francez, care însemnă “dovedit”. Este
foarte uşor de pronunţat: “PRUVE”.

DEFINIŢII:
Punctele de Compensare:

Grupul:

puncte dintr-o anumită lună calendaristică, care rezultă
din Rulajul Structurii şi din modul de construire a
Structurii respective. Acestea includ Puncte contractuale,
Puncte Personale și alte puncte specificate în regulile de
calificare pentru un anumit Titlu. Numărul de Puncte de
Compensare are un impact asupra valorii Comisionului unui
Partener în Clubul Ambasadorilor Prouvé și în Clubul Elite
Ambasadorilor Prouvé.

grupul de Parteneri din cadrul unei anumite Structuri,
începând cu un Partener situat pe prima linie din adâncime
(direct sub Mentor). Numărul de Grupuri definește lățimea
Structurii. Fiecare Structură poate avea un număr nelimitat
de Grupuri.

Fondul de Compensare:
suma Comisioanelor care nu au fost acordate sau nu au fost
plătite pentru că nu a fost realizat numărul minim lunar de
Puncte Personale. De fiecare dată, după ce se analizează
opinia Consiliului Ambasadorilor, Prouvé va decide cum va
fi alocat Fondul de Compensare.

Adâncimea:
numărul care definește distanța dintre Mentor și ceilalți
Parteneri din Structură. Fiecare Structură poate avea un
număr nelimitat de linii în adâncime. Adâncimea oferă
stabilitate unei Structuri.

Bonusul de eficiență:
3,2% din Rulajul total în puncte se adaugă la valoarea
Comisionului pentru Partenerii cu Nivelurile 15%, 18% sau
21% şi pentru Partenerii care obţin Titlurile de Ambasador
1  de aur, 2  de aur, 3  de aur, 4  de aur și 5  de
aur (câte 0,4% pentru toți Partenerii cu un anumit Nivel/
Titlu). Pentru a fi calificat pentru primirea Bonusului, trebuie
să obțineți unul dintre Nivelurile sau Titlurile specificate
mai sus, să realizaţi numărul minim necesar de Puncte
Personale, iar Structura dvs. trebuie să respecte condiția de
echilibru 60/40 (condiţie necesară doar pentru Nivelurile
de 15% -21 %). Indiferent de Nivelul sau Titlul obținut, puteți
beneficia doar de un singur Bonus de eficiență, acela
acordat pentru cel mai înalt Nivel/Titlu atins (Bonusurile
pentru fiecare Nivel/Titlu nu se cumulează).
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Punctele Grupului:
suma punctelor acordate pentru produsele achiziționate de
la Prouvé, în decursul unei luni calendaristice, de către toți
Partenerii dintr-un anumit Grup.

Numărul minim lunar de Puncte Personale:
numărul minim de puncte acordat unui Partener, de către
Prouvé, pentru produsele achiziționate de acesta într-o
anumită lună calendaristică, utilizând Numărul său de
Partener; una dintre condiţiile necesare pentru primirea
Comisionului în luna calendaristică respectivă. În cazul în
care Partenerul nu atinge numărul minim lunar necesar
de Puncte Personale, Comisionul pierdut se adaugă la
Fondul de Compensare.

Rulajul Personal (Puncte Personale realizate):
punctele acordate unui Partener pentru achiziţionarea
produselor de la Prouvé, utilizând Numărul său de Partener.

Nivelul şi Titlul:
numele unei poziţii, descrise în Planul de Carieră,
pentru care un Partener se califică într-o anumită lună
calendaristică, pe baza Rulajului Structurii și a modului de
construire a Structurii respective.

Dreptul Seniorului:
în fiecare Grup, la calcularea Punctelor contractuale,
căutăm Partenerul cu cel mai înalt Titlu din luna
calendaristică respectivă. De exemplu: dacă într-un singur
Grup există un Partener cu Titlul de Ambasador 1  aur și
un Partener cu Titlul de Ambasador 5  de aur, acesta din
urmă este luat în considerare pentru a calcula Punctele
contractuale, chiar dacă

Partenerul respectiv este situat pe o linie mai adâncă în Structură
decât Ambasadorul cu Titlul mai mic.

Mentor:
un Partener care este indicat în Contractul de Distribuţie ca Mentor
(acesta a recomandat unui nou Partener să colaboreze cu Prouvé).

Structura:
O echipă de Parteneri care se află sub Partenerul Mentor.

Rulajul Structurii:
suma punctelor acordate pentru produsele achiziționate de la
Prouvé, în decursul unei luni calendaristice, de către toți Partenerii
dintr-o anumită Structură (inclusiv Mentorul). Rulajul Structurii
califică Partenerul pentru un anumit Nivel/Titlu.

Puncte contractuale:
puncte acordate, într-o anumită lună calendaristică, Partenerului
care aparține Clubului Ambasadorilor, pentru Grupurile care conțin
cel puțin un Ambasador (la acordarea Punctelor contractuale,
se aplica dreptul Seniorului) sau puncte acordate, într-o anumită
lună calendaristică, Partenerului care aparține Clubului Elite
Ambasadorilor, pentru cel mai puternic Grup din Structură.

Condiţia de echilibru 60/40:
un indicator al dezvoltării corecte a Structurii, în care Rulajul
Grupului cu cel mai mare număr de puncte, într-o anumită lună
calendaristică, nu poate depăși 60% din Rulajul total al Structurii
respective.

Rulajul total în puncte:
suma punctelor acordate tuturor Partenerilor, pe parcursul unei
luni calendaristice, pentru achiziţionarea produselor de la Prouvé.

DESPRE COMISION:
Cum se poate beneficia de Comision?
Consumatorii şi Consilierii Clienţi, care colaborează Prouvé, au
dreptul să primească Comisionul doar sub forma unui Discount.
Partenerii care colaborează cu Prouvé ca Antreprenori, pot primi
Comisionul doar ca plată efectuată în contul bancar indicat de
către aceştia pe facturile emise în conformitate cu prevederile din
Contractul de Prestări Servicii şi Comision.

Ce ar trebui să ştim în plus despre Comisioane?
Pentru vânzarea directă a produselor și furnizarea de servicii de
marketing, Antreprenorul are dreptul la Comision; normele detaliate
care reglementează dreptul la Comision și valoarea acestuia sunt
stabilite în Planul de Carieră. Comisionul va fi acordat după încheierea
lunii calendaristice pentru care este acordat Comisionul respectiv şi
va fi plătit în baza unei facturi întocmite corect de către Antreprenor,
în conformitate cu prevederile din Contractul de Prestări Servicii
şi Comision, în termen de maxim 14 zile de la data primirii facturii.
În cazul în care Comisionul a fost calculat în baza punctajului
acordat pentru produsele care au fost ulterior returnate către
Prouvé, iar returnarea s-a făcut datorită unor acțiuni sau omisiuni
ale Antreprenorului, în special datorită refuzului nejustificat al
Antreprenorului de a primi coletele cu produsele comandate, Prouvé
are dreptul să recalculeze Comisionul datorat Antreprenorului și, dacă
respectivul Comision a fost deja plătit – se pot compensa sumele
plătite de către Prouvé către Antreprenor cu sumele datorate de
către Antreprenor către Prouvé sau se va solicita returnarea sumelor
primite şi necuvenite. Comisionul este reprezentat ca valoare netă.

Ce ar trebui să ştim în plus despre Discount?
Un Comision sub formă de Discount este acordat de către

Prouvé în termen în termen de 14 zile de la data încheierii lunii
calendaristice pentru care este acordat Comisionul respectiv. Un
Comision sub formă de Discount poate fi utilizat până la sfârșitul
lunii ianuarie a anului care urmează anului în care a fost acordat
Comisionul respectiv. Discountul poate reprezenta până la 90% din
următoarea comandă. În cazul în care Discountul a fost calculat
în baza punctajului acordat pentru produsele care au fost ulterior
returnate către Prouvé, inclusiv datorită neprimirii coletului cu
produsele comandate, Prouvé are dreptul să recalculeze - în
conformitate cu Planul de Carieră - Discountul datorat. Dacă,
după recalculare, se dovedeşte că Partenerul în cauză a primit
un Discount necuvenit, atunci Partenerul respectiv va trebui să
restituie echivalentul beneficiilor obţinute în mod nejustificat. Întrun astfel de caz, Prouvé va avea dreptul să acorde puncte negative
Partenerului, într-o valoare echivalentă cu punctele acordate
pentru Produsele returnate către Prouvé. Discountul este exprimat
ca o sumă brută.

Ce se întâmplă când cumperi produse din
străinătate?
Dacă Partenerul cumpără produse Prouvé de la o sucursală din
altă ţară, care atribuie puncte acestui Partener, punctele respective
- dar nu mai mult de 500 într-o singură lună calendaristică – se
vor lua în calcul pentru acordarea unui Comision Partenerului
respectiv, în conformitate cu Planul de Carieră. În cazul în care o
sucursală străină acordă, în total, mai mult decât 500 de puncte
într-o singură lună calendaristică, sucursala respectivă va fi singura
responsabilă pentru acordarea Comisionului datorat pentru mai
mult de 500 de puncte într-o lună calendaristică.
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Veți cunoaște și mai bine Planul de Carieră datorită:

Unde ne găsiți:
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