Wzmocnienie planu kompensacyjnego
Ponieważ LifeWave wciąż rozrasta się na całym świecie, szukamy nowych i
innowacyjnych sposobów na zmaksymalizowanie i wzmocnienie Twoich
możliwości finansowych. Wprowadzamy cotygodniowe maksymalne
wypłaty według rangi maximum payouts oraz nowe kwalifikacje
podstawowe w zakresie matching bonus, aby zachęcić Twój
zespół do rozwoju i postawić Cię na miejscu kierowcy, jeśli
chodzi o Twój potencjał zarobkowy.

TYGODNIOWE PROWIZJE
BINARNE MAXIMUM WYPŁAT
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KWALIFIKACJE DO PRACY NA STANOWISKACH PŁATNYCH
Aktywność 55 PV

2 Aktywne PS
(bezpośrednio
sponsorowane)
Bronze na każdej
nodze

Aktywność 110 PV
2 aktywnych
Srebrnych członków
w każdej linii

Kwalifikacje spełniające wymóg opłacanego Dyrektora

3 aktywnych
Srebrnych członków
w każdej linii

1 sponsorowany
opłacany Manager
w każdej linii

2 Osobiście sponsorowanych (PS - bezpośrednio) opłacany Dyrektor

10,000 GVC*

50,000 GVC*

100,000 GVC*

200,000 GVC*

*Spełnia te wymagania dotyczące objętości w ciągu 31 dni poprzez linię sponsorowania

Masz więcej wolumenu, niż możesz zdobyć w ciągu tygodnia? Bez obaw, tak
długo, jak długo jesteś aktywny/a, punkty te pozostaną jako objętość
przeniesiona z tygodnia na tydzień i będą dostępne dla prowizji, gdy będziesz
aktywny/a ponownie.

Członek musi być "binarnie kwalifikowany", aby móc zarobić wszelkie komisje binarne. Aby zostać
zakwalifikowanym binarnie, członek musi spełniać aktywne i strukturalne wymagania tytułu rejestracyjnego
(patrz wyżej) i mieć co najmniej 660 BV punktów (linia sponsorska) i 330 BV punktów (linia prowizyjna).

NIEOGRANICZONE BONUSY UZUPEŁNIAJĄCE
Jako opłacany manager lub powyżej możesz zakwalifikować się do zarabiania 20-25% tygodniowych prowizji
binarnych swojego osobiście sponsorowanego (PS) dystrybutora(-ów), gdy spełniasz powyższe wymagania. Nie
ma maksymalnych wypłat na Matching Bonus, a potencjał zarobkowy jest nieograniczony!

POZIOMY

DOPASOWANIE
PROCENTOWE

1st

25%

Aktywność
110 PV

Opłacany jako manager lub powyżej

2nd

20%

Aktywność
110 PV

Opłacany jako manager lub powyżej

Minimum 6 cykli w płatnych
prowizjach tygodniowo

3rd

20%

Aktywność
110 PV

3 aktywnych Srebrnych członków w każdej linii.
1 Dystrybutor PS (bezpośrednio zarejestrowany)
zarabiający na poziomie 2 Matching Bonus w każdej linii

Minimum 10 cykli w płatnych
prowizjach tygodniowo

QUALIFICATIONS

Oto kilka określeń, które są pomocne w nauce o tygodniowych maksymalnych wypłatach na binarnych
prowizji i Matching Bonus:
1. Tytuł Enrollment (rejestracji):
Jeden ze statusów, jakie może
posiadać dystrybutor, opiera się
na zestawie, do którego się
zapisał/zaktualizował w
momencie przystąpienia do
LifeWave. Tytuły rejestracyjne
będą zawierały: Starter, Bronze,
Silver, Gold, Platinum i Diamond.

2. Ranking płatny (paid-as):
Tygodniowy status
dystrybutora zarabiony w
oparciu o strukturę, wielkość i
aktywny status zespołu
członka. Ten tygodniowy status
określa maksymalną wysokość
prowizji wypłacanych w danym
tygodniu.

3. Ranking dożywotni:
Status lub najwyższa
ranga, jaką
dystrybutor uzyskał
w swojej karierze w
LifeWave.

4. Przeniesiony wolumen:
Objętość przeniesiona z
tygodnia na tydzień po
wypłaceniu maksymalnej
wysokości prowizji
binarnej określonej na
podstawie wypłacanej
rangi lub tytułu
rejestracyjnego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
P: Kiedy kupiłem/łam zestaw rekrutacyjny (pomiędzy Starter - Diamond), wydawało mi się, że osiągnąłem/łam rangę z tym samym
tytułem. Jak mogę osiągnąć płatną rangę pomiędzy Starter - Diamond?
O: Kiedy kupiłeś/łaś zestaw startowy, otrzymałeś/łaś tytuł startowy, a nie rangę. Tytuł ten decyduje o tym, ile możesz zarobić na
PIB podczas rejestracji dystrybutorów. Przy zakupie zestawu Diamond, możesz zarabiać PIB na najwyższym poziomie przez
pierwsze 14 tygodni. Po tych 14 tygodniach otrzymujesz wynagrodzenie PIB w oparciu o tytuł zawodowy LUB najwyższą
opłacaną rangę.
P: Jeśli mam tytuł pomiędzy Bronze - Diamond, ale nie uzyskałem/łam jeszcze oficjalnej rangi, czy jestem uprawniony do
otrzymywania binarnej prowizji?
O: Jeśli nie osiągnąłeś/łaś jeszcze oficjalnej rangi i/lub nie osiągasz obecnie płatnej rangi managera lub wyższej, jesteś
uprawniony/a do otrzymywania binarnej prowizji. Jednakże, najwięcej, ile możesz zarobić w tygodniu to 100 USD (lub dwa
cykle).
P: Jeśli ktoś zapisze się jako Diamond, a następnie kwalifikuje się do otrzymywania wynagrodzenia jako Sr. Director for PIB przez 14
tygodni, czy będzie również wypłacane jako Sr. Director dla binarnych prowizji?
A. Nie, 14-tygodniowy status Sr. Director, do którego nowy członek ma dostęp przy zapisywaniu się z zakupem pakietu
Diamentowego nie kwalifikuje go jako płatnego Sr. Director dla binarnych prowizji lub Matching Bonus.
P: Wraz z tymi ulepszeniami mówiono mi, że muszę być wypłacany/a - jako ranga każdego tygodnia. Jak mogę być wypłacany/a
jako pomiędzy Bronze - Diamond? Czy mogę zdobyć tę rangę co tydzień?
A. Tytuł zawodowy to coś, co może się zdarzyć tylko raz (po zapisaniu się lub gdy członek awansuje). Niemniej jednak, każdego
tygodnia nie będziesz musiał/a lub nie będziesz w stanie zakwalifikować się do płatnej Rangi Enrollment (Rejertracji). Dopóki nie
zostaniesz opłacony/a jako Manager lub powyżej, jesteś ograniczony do dwóch cykli i będziesz opłacany jako dystrybutor tytułu
rejestracyjnego (Enrollment Title Rank).
P: Najwyższą rangą, jaką zdobyłem/łam, jest Dyrektor, ale zazwyczaj co tydzień kwalifikuję się jako Manager. Czy moje
cotygodniowe prowizje binarne są sprawdzane na podstawie najwyższej rangi, jaką zarobiłem/łam lub tego, co kwalifikuje się w
każdym tygodniu?
O: Twoja tygodniowa maksymalna wypłata binarna jest uzależniona od rangi, do której się kwalifikujesz, lub Twojej rangi "paid-as"
(opłacanej) w każdym tygodniu.
P: Czy w przypadku matching bonuses, jedynym wymogiem jest zarobienie 1, 2 i 3 poziomu teraz, gdy jestem Managerem lub
wyższym?
A. Nie, podczas gdy my dodajemy wymóg Managera lub wyższej rangi jako kwalifikację do zarabiania pasujących premii, wszystkie
inne ustalone kwalifikacje dla każdego poziomu matching bonus są nadal aktualne.
P: Co się dzieje z BV, które nie jest cykliczne z powodu płatnego limitu rangi?
O: Każda niecykliczna objętość będzie przechowywana jako objętość przeniesiona i będzie opłacana, gdy dystrybutor znów będzie
cyklicznie aktywny. Jeśli dystrybutor jest nieaktywny/a, jego/jej punkty zostaną automatycznie usunięte.
P: Co dzieje się z wolumenem, przez który nie mogę przejść ze względu na ograniczenia rankingu?
O: Każdego tygodnia jesteś w stanie przejść z objętością w prawego lub lewego etapu, ponieważ spełniają one wymagane
poziomy. Po osiągnięciu maksymalnej kwoty prowizji lub maksymalnej liczby cykli, pozostały wolumen zostanie utracony lub
zatrzymany do następnego tygodnia. Jeśli wolumen z tego następnego tygodnia i wolumen przechowywany/składany nadal
przekracza maksymalną liczbę cykli, pozostanie on ponownie do następnego tygodnia. Jeśli osiągniesz wyższą rangę pay-as,
będziesz mógł wykonać więcej cykli i wykorzystać ten wolumen do zarabiania prowizji. Ten zablokowany wolumen pozostanie
tak długo, jak długo będziesz aktywny/a.
P: Czy przy tej zmianie do matching bonuses zostanie dodana jakaś dynamiczna kompresja?
O: Nie, nie dokonuje się żadnych zmian w matching bonuses, z wyjątkiem dodania kwalifikacji Menedżera do poziomów 1, 2 lub 3.
P: Dlaczego LifeWave dodało limity do binarnej prowizji w oparciu o rangi płatne?
O: Naszym celem jest nagradzanie tych, którzy koncentrują się na zachowaniach budujących biznes i którzy aktywnie działają na
rzecz LifeWave. Zmiana ta pozwala członkom na większą kontrolę nad ich potencjałem zarobkowym i pozwala firmie LifeWave
na bardziej odpowiedni podział prowizji.
P: Skąd mam wiedzieć, jaka jest moja płatna ranga w każdym tygodniu?
O: W back office mamy wiele narzędzi, które mogą być użyte, aby pomóc członkowi zrozumieć jego płatną rangę jako tygodniową.
P: Jak mogę sprawdzić, ile pieniędzy wpłaciłem/łam na konto w każdym tygodniu?
O: W back office znajduje się sekcja, w której możesz zobaczyć swój wolumen w każdym tygodniu. Znajduje się tam lista, który z
wolumenów jest cykliczny, a który pozostał.
P: Ciągle słyszę o przerwie i widzę, że czasem zmniejsza ona moje prowizje. Jaki jest limit i dlaczego jest on częścią planu
kompensacyjnego?
O: Prowizje binarne są wypłacane na podstawie wolumenu utworzonego w twojej kolejce do nieskończonej głębokości. Możesz
zarabiać binarne prowizje od zakupów członków lub wolumenu detalicznego stworzonego z tysięcy poziomów poniżej Ciebie w
Twojej sieci. Całkowite binarne prowizje wypłacane w ciągu tygodnia są ograniczone do kwoty w dolarach, równej 60%
całkowitego BV wygenerowanego w tym tygodniu, w całej firmie. Jeśli całkowita kwota binarnych prowizji wypłacanych przez
firmę przekracza 60% BV, to binarna wypłata prowizji jest zwykle proporcjonalnie zmniejszona w całej firmie, aby sprowadzić
całość do 60%. Limit nie jest stosowany do PIB, zysków detalicznych lub pierwszych 4 cykli binarnych prowizji dystrybutora w
danym tygodniu prowizji.
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