
ΣΧΕΔΙΟ 
ΚΑΡΙΕΡΑΣ

3 
ΛΕΣΧΕΣ

36%
#ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Λέσχη Εταίρων
Λέσχη Πρεσβευτών
Λέσχη Εκλεκτών Πρεσβευτών
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ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ 
ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ PROUVÉ;
Σε αυτό θα σας βοηθήσει το Σχέδιο Καριέρας - ένα πολύ σημαντικό βιβλιαράκι, 
το οποίο θα αλλάξει την προσέγγισή σας στην απόκτηση κερδών και θα σας 
εξηγήσει με απλό τρόπο πώς να αποκτήσετε από μόνοι σας τα χρήματα για 
αυτό που ονειρεύεστε.

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ  
– ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΙΣ  
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΑΣ – ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ  
ΧΡΗΜΑΤΑ, ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ . . . . . . . . . . . .  6.

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ  
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ – ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ . . . . . . 15.

ΕΝ 
ΣΥΝΤΟΜΙΑ
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ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΜΕΙΣ 

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ 

ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ;

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ;

Είναι αρεστός ο ένας τον άλλο και συνεργαζόμαστε τέλεια. Εμπιστευόμαστε ο 
ένας τον άλλον, αλληλοϋποστηριζόμαστε, απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε. Δεν 
θέλουμε κάποιος άλλος να θέτει τους στόχους μας, γι ‘αυτό τους θέτουμε οι ίδιοι 
και προσπαθούμε από κοινού να τους επιτύχουμε. Στην εργασία είναι για εμάς 
σημαντικοί οι ξεκάθαροι κανονισμοί, γι ‘αυτό δημιουργήσαμε ένα σαφές Σχέδιο 
Καριέρας, στο οποίο περιγράφουμε με ακρίβεια πώς μπορείτε να αρχίσετε να 
κερδίζετε χρήματα μαζί μας και πώς επιβραβεύουμε τα αποτελέσματά σας.

Πιστεύουμε ότι η ζωή αποτελείται από μικρές χαρές. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο τα προϊόντα που διαθέτουμε στην προσφορά μας έχουν ως στόχο να σας 
ευχαριστήσουν: στην φροντίδα του σώματος, στην περιποίηση των αισθήσεών 
σας, στο να αποκομίζετε ικανοποίηση από τις καλώς εκτελεσμένες εργασίες, στην 
εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου. Αυτά είναι προϊόντα τα οποία χρησιμοποιείτε 
κάθε μέρα και δεν μπορείτε να φανταστείτε την ζωή σας χωρίς αυτά. Αγαπάμε το 
smart shopping, γι’ αυτό και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε 
να μπορείτε πάντοτε να είστε σε θέση να αγοράσετε τα αγαπημένα σας προϊόντα. 
Έχουμε τα πάθη μας, τους φίλους μας, τις οικογένειές μας. 

Θέλουμε να έχουμε χρόνο για αυτούς. Καταλαβαίνουμε ότι κι εσείς επιθυμείτε 
να έχετε την ζωή σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε ένα σύστημα 
εργασίας που σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τον χρόνο εργασίας βάσει των 
ατομικών σας αναγκών. Μπορείτε να δημιουργήσετε μαζί μας την οικονομική σας 
ανεξαρτησία βάσει του δικού σας ρυθμού - ξεκινώντας από την εξοικονόμηση στις 
καθημερινές αγορές.

Επιτυχία για εμάς είναι η ικανοποίηση από την εργασία. Πρόκειται για μια καλή 
αμοιβή και δυνατότητα αυτοπραγμάτωσης. Είναι η δημιουργική ατμόσφαιρα και μία 
ομάδα, στην οποία μπορείτε πάντα να βασίζεστε. Σεβόμαστε την ατομικότητά σας, 
αλλά γνωρίζουμε ότι μαζί μπορούμε να πράξουμε περισσότερα. Είμαστε εδώ για να 
σας βοηθήσουμε να πετύχετε.

Η Ομάδα Prouvé

 #Τιμιότητα
 #Εμπιστοσύνη
 #Απλές λύσεις
 #Συνεργασία
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Οι δοθείσες τιμές των προϊόντων και των πόντων αποτελούν παραδείγματα και ενδέχεται να αποκλίνουν από τις πραγματικές τιμές.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ;
Όπως έλεγε η Marilyn: “Τα χρήματα δεν φέρνουν ευτυχία. Μονάχα τα ψώνια”. Συμφωνούμε 100%, γι’ αυτό και η 
εξοικονόμηση μαζί μας είναι απλή και ευχάριστη. Δεν παραιτούμαστε από το αγοράζειν, ώστε να αποταμιεύσουμε, αλλά 
ψωνίζουμε έξυπνα, εκμεταλευόμενοι εκπτώσεις και προσφορές. Και αυτό θέλουμε να σας διδάξουμε, γιατί κάτι τέτοιο 
αποτελεί μια πολύ χρήσιμη συνήθεια στην ζωή. Με εμάς μπορείτε επίσης να εξοικονομήσετε χρόνο: παραγγείλετε 
προϊόντα μέσω Διαδικτύου και η εταιρεία ταχυμεταφορών σας τα παραδίδει στον τόπο που θα υποδείξετε. Γρήγορα και 
αποτελεσματικά.

 Πως λειτουργεί αυτό:
Κάθε συνεργάτης λαμβάνει έκπτωση 25% σε προϊόντα που είναι στον κατάλογο. 

Ο κατάλογος αγορών σας Τιμή καταλόγου Εταιρική τιμή 
(κατόπιν έκπτωσης) Εξοικονόμηση

Αρώματα 18,00 EUR 12,60 EUR 5,40 EUR

Τζελ για πλύσιμο λευκών 
υφασμάτων 11,40 EUR 8,55 EUR 2,85 EUR

Αρωματικό μαλακτικό 
για υφάσματα  10,20 EUR 7,65 EUR 2,55 EUR

Μαζί: 39,60 EUR 28,80 EUR 10,80 EUR

Ετησίως: 129,60 EUR

Χάρη στις αγορές Prouvé έχω ήδη εξοικονομήσει για τον σκοπό αυτό

Αποταμιεύω ώστε να μπορώ να

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Η εξοικονόμηση, για να έχει νόημα και να είναι ευχάριστη, πρέπει να έχει έναν σκοπό. 
Σκεφτείτε, σε τι θα ξοδέψετε τα 100-150 ευρώ που θα εξοικονομήσετε;

Χρυσή συμβουλή:
Παρακολουθήστε τον ιστότοπο 
και τα προφίλ μας στα μέσα 
ενημέρωσης των κοινωνικών δικτύων. 
Εκεί θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με 
πρόσθετες ενέργειες και προσφορές που 
διοργανώνονται για τους Εταίρους μας. Θα 
εξοικονομήσετε ακόμα περισσότερα!
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Οι δοθείσες τιμές των προϊόντων και των πόντων αποτελούν παραδείγματα και ενδέχεται να αποκλίνουν από τις πραγματικές τιμές.

Ο κατάλογος αγορών σας Τιμή καταλόγου Εταιρική τιμή 
(κατόπιν έκπτωσης) Εξοικονόμηση

Αρώματα 18,00 EUR 12,60 EUR 5,40 EUR

Αρώματα 18,00 EUR 12,60 EUR 5,40 EUR

Τζελ γενικής χρήσης 9,60 EUR 7,20 EUR 2,40 EUR

Μαζί: 45,60 EUR 32,40 EUR 13,20 EUR

Ετησίως: 158,40 EUR

Το ποσό των ..................... ευρώ θα το διαθέσω για...

ΠΩΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ, ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ?
Στην αρχή, υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να μπορείτε πάντα να είστε σε θέση να αγοράσετε 
τα αγαπημένα σας προϊόντα της Prouvé. Φροντίζουμε για την καλή τιμή τους, ενώ επιπλέον σας επιτρέπουμε να 
κερδίσετε μέσω αυτών: μπορείτε να τα πουλάτε και να κερδίσετε χρήματα.

 Πως λειτουργεί αυτό:
Δείχνετε τον κατάλογο στους φίλους σας και τους ρωτάτε εάν θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα Prouvé από εσας.

Η διαφορά μεταξύ της Εταιρικής Τιμής και της τιμής με την οποία θα πουλήσετε το προϊόν είναι το άμεσο κέρδος σας. 
Τα χρήματα που κερδίζετε με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τα ξοδέψετε για την αγορά προϊόντων Prouvé για τον εαυτό 
σας και την οικογένειά σας ή για άλλους επιλεγμένους στόχους σας.

Χρυσή συμβουλή:
Ποτέ μην πιστώσετε τις αγορές των 
άλλων. Ο πελάτης θα πρέπει να σας 
πληρώσει για τα προϊόντα την στιγμή που 
του τα δίνετε. Αν κάποιος δεν πληρώσει 
άμεσα τα παραγγελθέντα προϊόντα, μην του 
τα δώσετε. Αναζητήστε άλλον πελάτη

Cyprian
Notatka
STr 4 usunąć info o 30% rabatu. Dodac info o ilustracyjnym charakterze.
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ΠΩΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ?
Συνεργαζόμενοι με την Prouvé, μπορείτε να αρχίσετε να κερδίζετε χρήματα με μία απλή κίνηση – την παραπομπή. 
Σίγουρα δεν είναι λίγες οι φορές που έχετε συστήσει σε κάποιον φίλο μια καλή παμπ, έναν δοκιμασμένο μηχανικό ή 
κάποιον γιατρό. Αυτό ακριβώς είναι και το δικτυακό μάρκετινγκ (MLM) – η σύσταση δοκιμασμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών.

 Πως λειτουργεί αυτό:

Ρωτάτε τους φίλους και τους υπάρχοντες πελάτες σας εάν επιθυμούν επίσης να γίνουν Εταίροι της Prouvé και 
να κάνουν τις δικές τους αγορές. Εάν το θέλουν, τους βοηθάτε να γίνουν Εταίροι και γίνεστε χορηγός τους. Αρχίζετε 
να χτίζετε την Δομή σας.

Κάθε προϊόν του καταλόγου έχει συγκεκριμένη αξία σε πόντους. Όταν αγοράζετε προϊόντα, ο Εταιρικός σας 
Λογαριασμός τροφοδοτείται από έναν ορισμένο αριθμό πόντων (μπορείτε να το δείτε αυτό στον Εταιρικό Λογαριασμό 
στην ιστοσελίδα του Prouvé, αφού συνδεθείτε).

Όταν τα προϊόντα αγοράζονται από Εταίρους από την Δομή, οι πόντοι πηγαίνουν σε αυτούς και σε εσάς. Κάθε μήνα, το 
άθροισμα των πόντων για τις δικές σας αγορές καθώς και τις αγορές των Εταίρων σας από την Δομή, σας δίνει κάποια 
από τις Θέσεις μας. Για κάποια Θέση στην Prouvé καθώς και για τον κύκλο εργασιών, τα δικά σας και της Δομής σας, 
μπορείτε να κερδίσετε μια μηνιαία αμοιβή ή έκπτωση.

Χρυσή συμβουλή:
Θυμηθείτε ότι η χορηγία είναι 
αποτελεσματική αν ακολουθείται 
από συγκεκριμένες αγορές. Διότι οι πόντοι, 
οι οποίοι τροφοδοτούν και τον δικό σας 
Εταιρικό Λογαριασμό προέρχονται από 
αγορές. Το ποσό της έκπτωσής σας ή της 
αμοιβής σας εξαρτάται μεταξύ άλλων από 
τους Πόντους που συλλέγει η Δομή σε έναν 
συγκεκριμένο μήνα

Να θυμάστε!
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση δικαιώματος για έκπτωση ή αμοιβή, για έναν δεδομένο ημερολογιακό 
μήνα είναι η πραγματοποίηση ενός ελάχιστου προσωπικού κύκλου εργασιών 50 μονάδων σε αυτόν τον μήνα.
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ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  
ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Το Σχέδιο Καριέρας της Prouvé χωρίζεται σε 3 τμήματα: 
Την Λέσχη Εταίρων της Μάρκας Prouvé
Την Λέσχη Πρεσβευτών της Μάρκας Prouvé
Την Λέσχη Εκλεκτών Πρεσβευτών της Μάρκας Prouvé.

ο ύψος της αμοιβής σας (ή της έκπτωσης) σχετίζεται με τον κύκλο εργασιών της Δομής και την διάταξή της. Στην 
Λέσχη Εταίρων της Μάρκας Prouvé, βασίζεται αυτή στην διαφορά μεταξύ της Θέσης σας και των Θέσεων των Εταίρων 
του πρώτου Επιπέδου βάθους στην Δομή.

Στις Λέσχες Πρεσβευτών και Εκλεκτών Πρεσβευτών της Μάρκας Prouvé, οι μισθοί σας εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, 
από τον κύκλο εργασιών της Δομής, αλλά σχετίζονται επίσης με το Συνολικό κύκλο εργασιών σε πόντους. Κάθε μήνα, 
στις οικονομικές εκθέσεις στην ιστοσελίδα www.cy.prouve.com, www.gr.prouve.com δημοσιεύουμε την έκθεση του 
προηγούμενου μήνα και παρουσιάζουμε το Συνολικό κύκλο εργασιών σε πόντους ενώ σε Εσάς, επιπλέον, δίνουμε το 
ύψος του ποσού του μισθού (ή της έκπτωσης) που σας αναλογεί.

Κάθε μήνας είναι μια νέα πρόκληση. Οι πόντοι συλλέγονται από το μηδέν, οπότε στον επόμενο ημερολογιακό μήνα 
μπορείτε να ανεβείτε στην επόμενη Θέση, να λάβετε τον επόμενο Τίτλο.

Έκπτωση και αμοιβή
Η έκπτωση χορηγείται στους Παραλήπτες και τους Συμβούλους του πελάτη αφού πρώτα πληρωθούν οι όροι που 
καθορίζονται στο Σχέδιο Καριέρας, στην Σύμβαση και στους Κανόνες Συνεργασίας. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε 
ήδη στον επόμενο ημερολογιακό μήνα, μόλις αυτή καταμετρηθεί (μπορείτε να την δείτε αφού συνδεθείτε στο 
www.cy.prouve.com, www.gr.prouve.com) – μπορεί να φτάσει σε ύψος ακόμη και στο 90% της αξίας της επόμενης 
παραγγελίας σας! Για την επιλογή της έχετε χρόνο το πολύ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που 
ακολουθεί το έτος στο οποίο υπολογίστηκε η έκπτωση.

Εάν επιλέξετε να συνεργαστείτε επιχειρηματικά με την Prouvé (συνεργασία ως Επιχειρηματίας), μετά την εκπλήρωση 
των όρων που καθορίζονται στο Σχέδιο Καριέρας, στην Σύμβαση, στην Συμφωνία Συνεργασίας και στους Κανόνες 
Συνεργασίας, λαμβάνετε από εμάς την αμοιβή σας - μετά την έκδοση τιμολογίου.

Χρυσή συμβουλή:
Οικοδομήστε την Δομή αναλογικά: 
και σε βάθος, και σε πλάτος. Το 
βάθος παρέχει σταθερότητα στην Δομή, 
ενώ το πλάτος φέρνει μεγαλύτερα κέρδη. 
Θυμηθείτε την ισορροπία!
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ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΑΣ
Όταν ξεκινάτε την περιπέτειά σας με την Prouvé, αγοράζετε και εξοικειώνεστε με τα προϊόντα, γίνεστε Συνεργάτης της 
Μάρκας Prouvé. Εάν προσκαλέσετε πολλούς ανθρώπους στην Λέσχη Prouvé, οι οποίοι, όπως και εσείς, γίνουν Εταίροι 
της Μάρκας, έχετε την ευκαιρία να γίνετε Πρεσβευτής της Μάρκας Prouvé. Εάν η Δομή σας αρχίσει να έχει κέρδη 
εκατομμυρίων, μπορείτε να γίνετε Εκλεκτός Πρεσβευτής της Μάρκας Prouvé.

Θέσεις στην ΛΕΣΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ της Μάρκας Prouvé
Καλώντας άλλους ανθρώπους σε συνεργασία, αρχίζετε να χτίζετε την Δομή και γίνεστε αυτόματα ο ηγέτης της. Το ύψος 
της αμοιβής σας (ή της έκπτωσής σας) εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τον κύκλο εργασιών της.

Μηνιαίος κύκλος εργασιών Δομής Η Θέση σας Ο ελάχιστος μηνιαίος 
κύκλος εργασιών σας Ο Τίτλος σας

300 – 1 199,99 πόντοι 3% 50 πόντοι Εταίρος της Μάρκας Prouvé

1 200 – 3 599,99 πόντοι 6% 50 πόντοι Εταίρος της Μάρκας Prouvé

3 600 – 7 199,99 πόντοι 9% 50 πόντοι Εταίρος της Μάρκας Prouvé

7 200- 11 999,99 πόντοι 12% 50 πόντοι Εταίρος της Μάρκας Prouvé

12 000 – 20 399,99 πόντοι 15% 50 πόντοι
Εταίρος της Μάρκας Prouvé
1 ασημένιο 

20 400 – 29 999,99 πόντοι 18% 50 πόντοι
Εταίρος της Μάρκας Prouvé
2 ασημένια 

od 30 000 πόντους και πάνω 21% 50 πόντοι
Εταίρος της Μάρκας Prouvé
3 ασημένια 
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ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ PROUVÉ
Ξεκινώντας από την θέση 15% (Εταίρος της Μάρκας Prouvé 1 ασημένιο ), σας περιμένει ένα πρόσθετο επίδομα: έως και 
το 0,4% του Συνολικού κύκλου εργασιών σε πόντους, το οποίο κατανέμεται μεταξύ όλων των συνεργατών που πληρούν 
τις προϋποθέσεις για αυτή την θέση σε έναν δεδομένο ημερολογιακό μήνα και πληρούν την προϋπόθεση της ισορροπίας 
60/40 (ποσοστό. Οι ομάδες με τον υψηλότερο αριθμό Πόντων δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% 
του κύκλου εργασιών της Δομής).

Το μπόνους απονέμεται επίσης στους Εταίρους των θέσεων 18% και 21%.

Μηνιαίος κύκλος 
εργασιών Δομές Η Θέση σας

Ο ελάχιστος 
μηνιαίος 
κύκλος 

εργασιών σας 

Προϋπόθεση 
ισορροπίας

Ποσοστό στο Συνολικό κύκλο εργασιών σε πόντους 
που κατανέμεται μεταξύ όλων των Εταίρων, οι οποίοι 

σε έναν δεδομένο ημερολογιακό μήνα πληρούν τα 
προσόντα που προβλέπονται για τον συγκεκριμένο 

τίτλο

12 000 – 
20 399,99 πόντοι

15% Εταίρος της 
Μάρκας Prouvé 
1 ασημένιο 

50 πόντοι 60/40 0,4%

20 400 – 
29 999,99 πόντοι

18% Εταίρος της 
Μάρκας Prouvé 
2 ασημένια 

50 πόντοι 60/40 0,4%

od 30 000 πόντους και 
πάνω

21% Εταίρος της 
Μάρκας Prouvé 
3 ασημένια 

50 πόντοι 60/40 0,4%

Θα λάβετε αυτό το επίδομα από την υψηλότερη Θέση/Τίτλο που θα επιτύχετε σε έναν δεδομένο ημερολογιακό μήνα, για 
παράδειγμα ως Εταίρος στην Θέση 21%, θα λάβετε το μπόνους σας από την θέση 21% (του Εταίρου της Μάρκας Prouvé 
3 ασημένια ).

Το μπόνους σας = 
Συνολικός κύκλος εργασιών σε πόντους x ο κύκλος εργασιών της Δομής σας x 0,4% 

το άθροισμα των Κύκλων Εργασιών των Δομών όλων των Εταίρων σε ένα δεδομένο Σημείο που 
πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας 

x AA 1

Cyprian
Pole tekstowe
1 - ΑΑ - αναλογία ανταμοιβής = 0,23
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Μηνιαίος Κύκλος 
εργασιών Δομής Η Θέση σας – Πρεσβειακή Κατάταξη Ο Τίτλος σας

τουλάχιστον 
50 000 πόντοι

1) Έχετε άμεσα από κάτω σας τουλάχιστον 1 Ομάδα στην 
Δομή, στην οποία βρίσκεται ένας Εταίρος, ο οποίος κατέχει
Θέση το λιγότερο του 21%.

2) Το υπόλοιπο τμήμα της Δομής μαζί με Εσάς έλαβε
συνολικά τουλάχιστον 20.000 πόντους.

3) Ο προσωπικός κύκλος εργασιών σας είναι τουλάχιστον
50 πόντοι 21% 20 000 πόντοι

Υπόλοιπες 
Ομάδες

Πρεσβευτής 
1 χρυσό 

τουλάχιστον 
80 000 πόντοι

1) Έχετε άμεσα από κάτω σας τουλάχιστον 2 Ομάδες στην 
Δομή, στις οποίες βρίσκεται ένας Εταίρος, ο οποίος κατέχει
Θέση το λιγότερο του 21%.

2) Το υπόλοιπο τμήμα της Δομής μαζί με Εσάς έλαβε
συνολικά τουλάχιστον 20.000 πόντους.

3) Ο προσωπικός κύκλος εργασιών σας είναι τουλάχιστον
50 πόντοι 21%21% 20 000 πόντοι

Υπόλοιπες 
Ομάδες

Πρεσβευτής 
2 χρυσά 

τουλάχιστον 
110 000 πόντοι

1) Έχετε άμεσα από κάτω σας τουλάχιστον 2 Ομάδες στην 
Δομή, στις οποίες βρίσκονται Εταίροι, οι οποίοι κατέχουν
Θέση το λιγότερο του 21% και επιπλέον μία Ομάδα 
με Εταίρο ο οποίος έχει τον τίτλο του Πρεσβευτή (σε 
οποιοδήποτε βάθος).

2) Ο προσωπικός κύκλος εργασιών σας είναι τουλάχιστον
50 πόντοι 21%21%

Πρεσβευτής 
3 χρυσά 

τουλάχιστον 
160 000 πόντοι

1) Έχετε άμεσα από κάτω σας τουλάχιστον 2 Ομάδες στην 
Δομή, στις οποίες βρίσκονται Εταίροι, οι οποίοι κατέχουν
Θέση το λιγότερο του 21% και επιπλέον δύο ξεχωριστές 
Ομάδες με Εταίρους οι οποίοι έχουν τον τίτλο του 
Πρεσβευτή (σε οποιοδήποτε βάθος).

2) Ο προσωπικός κύκλος εργασιών σας είναι τουλάχιστον
50 πόντοι. 21%21%

Πρεσβευτής 
4 χρυσά 

τουλάχιστον 
250 000 πόντοι

1) Έχετε από κάτω σας τουλάχιστον 5 Ομάδες στην Δομή, 
στην κάθε μία εκ των οποίων υπάρχει τουλάχιστον ένας 
Εταίρος ο οποίος έχει Τίτλο Πρεσβευτή (σε οποιοδήποτε
βάθος).

2) Ο προσωπικό κύκλος εργασιών σας είναι τουλάχιστον
50 πόντοι

Πρεσβευτής 
5 χρυσά 

Θέσεις στην ΛΕΣΧΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ της Μάρκας Prouvé
Αυτό είναι το επόμενο στάδιο της καριέρας σας στην Prouvé. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτό όταν έχετε στην Δομή σας 
τουλάχιστον έναν συνεργάτη στην Θέση 21% και τον απαιτούμενο Κύκλο εργασιών της Δομής. Η αμοιβή σας θα είναι το 
άθροισμα της αμοιβής που υπολογίζεται βάσει των κανόνων που έχουν καθοριστεί για την Λέσχη Εταίρων της Μάρκας 
και της αμοιβής που υπολογίζεται με βάση τους κανόνες που ισχύουν για όλες τις Θέσεις της Λέσχης Πρεσβευτών της 
Μάρκας Prouvé, στις οποίες θα καταταχτείτε σε έναν δεδομένο ημερολογιακό μήνα.
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Κανόνες υπολογισμού των ΑΜΟΙΒΩΝ  
για την ΛΕΣΧΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ της Μάρκας Prouvé
Οι εταίροι που έχουν τα προσόντα να ανήκουν στην Λέσχη Πρεσβευτών της Μάρκας Prouvé μοιράζονται μεταξύ τους 
το 10% του Συνολικού κύκλου εργασιών σε πόντους. Κοιτάξτε τον πίνακα που απεικονίζει την ακριβή κατανομή των 
ποσοστών σε συγκεκριμένες Θέσεις.

Τίτλος
Ποσοστό επί τοις εκατό στο Συνολικό κύκλο εργασιών που κατανέμεται μεταξύ 
όλων των Εταίρων οι οποίοι σε έναν δεδομένο ημερολογιακό μήνα πληρούν τα 

προσόντα που προβλέπονται για τον συγκεκριμένο Τίτλo

Πρεσβευτής 1 χρυσό  5%

Πρεσβευτής 2 χρυσά  1,25%

Πρεσβευτής 3 χρυσά  1,25%

Πρεσβευτής 4 χρυσά  1,25%

Πρεσβευτής 5 χρυσά  1,25%

Οι αμοιβές που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους Τίτλους στην Λέσχη Πρεσβευτών συνοψίζονται, έτσι ώστε ως 
Πρεσβευτής 5 χρυσών  θα λάβετε όχι μόνο την αμοιβή του Πρεσβευτή των 5 χρυσών , αλλά και αυτήν του Πρεσβευτή 
1 χρυσού , 2 χρυσών , 3 χρυσών  και 4 χρυσών .

 Πως λειτουργεί αυτό:
Φανταστείτε ένα κέικ, το οποίο πρέπει να χωρίσετε μεταξύ των καλεσμένων σας. Ωστόσο, δεν κάνετε την μοιρασιά 
στα ίσια. Δίνετε τα μεγαλύτερα κομμάτια στους επισκέπτες που έφεραν τα περισσότερα συστατικά, από αυτά που 
χρειάζονται για την προετοιμασία του. 
Έτσι λειτουργεί το σύστημα διανομής των αμοιβών: το μεγαλύτερο κομμάτι του κέικ πέφτει σε εκείνους που έχουν 
συνεισφέρει τα περισσότερα στην προετοιμασία ανά μήνα και αυτό γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:

x AA 1
Συνολικός κύκλος εργασιών σε πόντους x Οι αντισταθμιστικοί πόντοι σας x % προς διαίρεση σε μια δεδομένη Θέση το

Σύνολο των αντισταθμιστικών πόντων όλων των Εταίρων σε μια δεδομένη Θέση, οι οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας

Για να υπολογίσουμε το κομμάτι του „κέικ” σας θα χρειαστούμε τους αντισταθμιστικούς πόντους.

Cyprian
Pole tekstowe
1 - ΑΑ - αναλογία ανταμοιβής = 0,23
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ:

Η Θέση σας

Πόντοι των άμεσα 
χορηγούμενων 

Ομάδων έως 
και 21% για τους 
υπολογισμούς
(δεν υπάρχει 
Πρεσβευτής  
στην ομάδα)

Προσωπικοί 
πόντοι  για τους 
υπολογισμούς

Συμβατικοί πόντοι 
για την κατοχή 

στην ομάδα το πολύ 
ενός Πρεσβευτή 

1 χρυσού 
(βλέπε δικαίωμα 

αρχαιότητας)

Συμβατικοί πόντοι 
για την κατοχή 

στην ομάδα το πολύ 
ενός Πρεσβευτή 

2 χρυσών 
(βλέπε δικαίωμα 

αρχαιότητας)

Συμβατικοί πόντοι 
για την κατοχή 

στην ομάδα το πολύ 
ενός Πρεσβευτή 

3 χρυσών 
(βλέπε δικαίωμα 

αρχαιότητας)

Συμβατικοί πόντοι 
για την κατοχή 

στην ομάδα το πολύ 
ενός Πρεσβευτή 

4 χρυσών 
(βλέπε δικαίωμα 

αρχαιότητας)

Συμβατικοί πόντοι 
για την κατοχή 

στην ομάδα ενός 
Πρεσβευτή 5 

χρυσών  είτε 
οποιουδήποτε 

Εκλεκτού 
Πρεσβευτή

(βλέπε δικαίωμα 
αρχαιότητας)

Πρεσβευτής 
1 χρυσό 

όλοι όλοι 30 000 πόντοι 30 000 πόντοι 30 000 πόντοι 30 000 πόντοι 30 000 πόντοι

Πρεσβευτής 
2 χρυσά 

όλοι όλοι

ανάλογα με τον 
κύκλο εργασιών της 

Ομάδας:

50 000 
για κύκλο εργασιών 

ύψους 50 000–
64 999,99 πόντοι

60 000  
για κύκλο εργασιών 

ύψους 65 000–
79 999,99 πόντοι

70 000  
για κύκλο εργασιών 
ύψους τουλάχιστον 

80 000 πόντοι 

80 000 πόντοι 80 000 πόντοι 80 000 πόντοι 80 000 πόντοι

Πρεσβευτής 
3 χρυσά 

όλοι όλοι

ανάλογα με τον 
κύκλο εργασιών της 

Ομάδας:

50 000 
για κύκλο εργασιών 

ύψους 50 000–
64 999,99 πόντοι

60 000 
για κύκλο εργασιών 

ύψους 65 000–
79 999,99 πόντοι

70 000 
για κύκλο εργασιών 
ύψους τουλάχιστον 

80 000 πόντοι

ανάλογα με τον 
κύκλο εργασιών της 

Ομάδας:

80 000 
για κύκλο εργασιών 

ύψους 80 000–
99 999,99 πόντοι

90 000 
για κύκλο εργασιών 
ύψους 100 000–
119 999,99 πόντοι

100 000 
για κύκλο εργασιών 
ύψους τουλάχιστον 

120 000 πόντοι

110 000 πόντοι 110 000 πόντοι 110 000 πόντοι
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Η Θέση σας

Πόντοι των άμεσα 
χορηγούμενων 

Ομάδων έως 
και 21% για τους 
υπολογισμούς
(δεν υπάρχει 
Πρεσβευτής  
στην ομάδα)

Προσωπικοί 
πόντοι  για τους 
υπολογισμούς

Συμβατικοί πόντοι 
για την κατοχή 

στην ομάδα το πολύ 
ενός Πρεσβευτή 

1 χρυσού 
(βλέπε δικαίωμα 

αρχαιότητας)

Συμβατικοί πόντοι 
για την κατοχή 

στην ομάδα το πολύ 
ενός Πρεσβευτή 

2 χρυσών 
(βλέπε δικαίωμα 

αρχαιότητας)

Συμβατικοί πόντοι 
για την κατοχή 

στην ομάδα το πολύ 
ενός Πρεσβευτή 

3 χρυσών 
(βλέπε δικαίωμα 

αρχαιότητας)

Συμβατικοί πόντοι 
για την κατοχή 

στην ομάδα το πολύ 
ενός Πρεσβευτή 

4 χρυσών 
(βλέπε δικαίωμα 

αρχαιότητας)

Συμβατικοί πόντοι 
για την κατοχή 

στην ομάδα ενός 
Πρεσβευτή 5 

χρυσών  είτε 
οποιουδήποτε 

Εκλεκτού 
Πρεσβευτή

(βλέπε δικαίωμα 
αρχαιότητας)

Πρεσβευτής 
4 χρυσά 

όλοι όλοι

ανάλογα με τον 
κύκλο εργασιών 

της Ομάδας:

50 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 50 000-
64 999,99 πόντοι

60 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 65 000-
79 999,99 πόντοι

70 000 
για κύκλο 

εργασιών ύψους 
τουλάχιστον 

80 000 πόντοι

ανάλογα με τον 
κύκλο εργασιών 

της Ομάδας:

80 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 80 000-
99 999,99 πόντοι

90 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 100 000-
119 999,99 πόντοι

100 000 
για κύκλο 

εργασιών ύψους 
τουλάχιστον 

120 000 πόντοι

ανάλογα με τον 
κύκλο εργασιών 

της Ομάδας:

110 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 110 000-
139 999,99 πόντοι

125 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 140 000-
169 999,99 πόντοι

140 000 
για κύκλο 

εργασιών ύψους 
τουλάχιστον 

170 000 πόντοι

160 000 πόντοι 160 000 πόντοι

Πρεσβευτής 
5 χρυσά 

όλοι όλοι

ανάλογα με τον 
κύκλο εργασιών 

της Ομάδας:

50 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 50 000-
64 999,99 πόντοι

60 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 65 000-
79 999,99 πόντοι

70 000 
για κύκλο 

εργασιών ύψους 
τουλάχιστον 

80 000 πόντοι

ανάλογα με τον 
κύκλο εργασιών 

της Ομάδας:

80 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 80 000-
99 999,99 πόντοι

90 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 100 000-
119 999,99 πόντοι

100 000 
για κύκλο 

εργασιών ύψους 
τουλάχιστον 

120 000 πόντοι

ανάλογα με τον 
κύκλο εργασιών 

της Ομάδας:

110 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 110 000-
139999,99 πόντοι

125 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 140 000-
169 999,99 πόντοι

140 000 
για κύκλο 

εργασιών ύψους 
τουλάχιστον 

170 000 πόντοι

ανάλογα με τον 
κύκλο εργασιών 

της Ομάδας:

160 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 160 000-
219 999,99 πόντοι

180 000 
για κύκλο 
εργασιών 

ύψους 220 000-
279 999,99 πόντοι

200 000 
για κύκλο 

εργασιών ύψους 
τουλάχιστον 

280 000 πόντοι

250 000 πόντοι



14  | 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΑΣ?
Μόλις φτάσετε στην Θέση του Πρεσβευτή 5 χρυσών  και την κρατήσετε για έξι συνεχόμενους μήνες, θα σας δοθεί η 
ευκαιρία να δραστηριοποιηθείτε στον Δεύτερο Αριθμό. Αυτό είναι ένα προνόμιο που έχουμε δεσμεύσει αποκλειστικά 
για τους πιο δυναμικώς αναπτυσσόμενους Πρεσβευτές με σταθεροποιημένη Θέση. Χάρη σε αυτή τη λύση, μπορείτε 
να δημιουργήσετε μια επόμενη δική σας Ομάδα, εντός της Δομής σας, να επεξεργαστείτε έναν δεύτερο μισθό από 
τα Επίσημα Πρεσβευτικά και ταυτόχρονα να χτίζετε την απαραίτητη ισορροπία, ώστε να συμμετάσχετε στην ομάδα 
των Εκλεκτών Πρεσβευτών. Ο Δεύτερος Αριθμός μπορεί να ενεργοποιηθεί σε μία θέση που υποδεικνύεται από εσάς, 
αποκλειστικά σε μία Δομή την οποία έχετε εσείς ξεκινήσει.

ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ 
ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ PROUVÉ
Ήδη από τον Τίτλο του Πρεσβευτή 1 χρυσού  σας περιμένει ένα ειδικό επίδομα: έως και το 0,4% του Συνολικού κύκλου 
εργασιών σε πόντους, το οποίο προορίζεται για διανομή μεταξύ όλων των προσώπων, τα οποία κατέχουν την Θέση αυτή 
σε έναν συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα.

Το επίδομα απονέμεται επίσης στους Εταίρους οι οποίοι έχουν Τίτλους Πρεσβευτών: 2 χρυσών , 3 χρυσών  
και 4 χρυσών .

Μηνιαίος 
κύκλος 

εργασιών 
Δομής

Twoja Θέση

Ο ελάχιστος 
μηνιαίος 

προσωπικός σας 
κύκλος εργασιών 

Ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό κύκλο εργασιών σε πόντους 
που διανέμεται σε όλους τους Εταίρους οι οποίοι σε έναν 

δεδομένο ημερολογιακό μήνα θα πληρούν τα προσόντα που 
προβλέπονται για τον συγκεκριμένο Τίτλο

τουλάχιστον 
50 000 πόντοι 

Πρεσβευτής 1 
χρυσό  50 πόντοι 0,4%

τουλάχιστον 
80 000 πόντοι

Πρεσβευτής 
2 χρυσά  50 πόντοι 0,4%

τουλάχιστον 
110 000 πόντοι

Πρεσβευτής 
3 χρυσά  50 πόντοι 0,4%

τουλάχιστον 
160 000 πόντοι

Πρεσβευτής 
4 χρυσά  50 πόντοι 0,4%

Θα λάβετε αυτό το επίδομα από την υψηλότερη Θέση/Τίτλο που θα επιτύχετε σε έναν δεδομένο ημερολογιακό μήνα, για 
παράδειγμα ως Εταίρος στην θέση του Πρεσβευτή 3 χρυσών  θα πάρετε λόγω του αποκτημένου Τίτλου του Πρεσβευτή 
3 χρυσά . Θα λάβετε το μπόνους της θέσης του Πρεσβευτή, δεν λαμβάνετε πλέον το μπόνους από την Λέσχη των 
Εταίρων της Μάρκας Prouvé.

Το μπόνους σας = 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών x οι αντισταθμιστικοί πόντοι x 0,4%

το σύνολο των αντισταθμιστικών πόντων όλων των Εταίρων σε μία συγκεκριμένη Θέση που 
πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας

x AA 1

Cyprian
Pole tekstowe
1 - ΑΑ - αναλογία ανταμοιβής = 0,23
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Μηνιαίος κύκλος 
εργασιών Δομής Η Θέση σας – Ελίτ προεπιλογ Ο Τίτλος σας

τουλάχιστον 
2 500 000 πόντοι

1) Έχετε τον Τίτλο του Πρεσβευτή, 5 χρυσών 
2) Ο προσωπικός σας κύκλος εργασιών είναι τουλάχιστον 

50 πόντοι.
3) Ο κύκλος εργασιών της Δομής είναι τουλάχιστον 2.500.000 

πόντοι (στις ακόλουθες αναλογίες: η ισχυρότερη Ομάδα της 
Δομής υπολογίζεται ως έχουσα το πολύ 1.250.000 πόντους,
ενώ το υπόλοιπο τμήμα της Δομής συλλέγει τουλάχιστον 
1.250.000 πόντους· εάν στην ισχυρότερη Ομάδα υπάρχουν 
λιγότεροι από 1.250.000 πόντοι, τότε λαμβάνονται υπ’όψιν 
στους υπολογισμούς όλοι οι αποκτηθέντες από αυτήν 
πόντοι, ενώ το υπόλοιπο της Δομής πρέπει να συλλέξει 
τους υπολείποντες, μέχρι τους 2.500.000 πόντους).

 1 250 000 πόντοι 1 250 000 πόντοι

Εκλεκτός 
Πρεσβευτής 

1 αδαμάντινο 

τουλάχιστον 
5 000 000 πόντοι

1) Έχετε τον Τίτλο του Πρεσβευτή, 5 χρυσών 
2) Ο προσωπικός σας κύκλος εργασιών είναι τουλάχιστον 

50 πόντοι.
3) Ο κύκλος εργασιών της Δομής είναι τουλάχιστον 5.000.000 

πόντοι (στις ακόλουθες αναλογίες: η ισχυρότερη Ομάδα της 
Δομής υπολογίζεται ως έχουσα το πολύ 2.500.000 πόντους,
ενώ το υπόλοιπο τμήμα της Δομής συλλέγει τουλάχιστον 
2.500.000 πόντους· εάν στην ισχυρότερη Ομάδα υπάρχουν 
λιγότεροι από 2.500.000 πόντοι, τότε λαμβάνονται υπ’όψιν 
στους υπολογισμούς όλοι οι αποκτηθέντες από αυτήν 
πόντοι, ενώ το υπόλοιπο της Δομής πρέπει να συλλέξει 
τους υπολείποντες, μέχρι τους 5.000.000 πόντους).

 2 500 000 πόντοι 2 500 000 πόντοι

Εκλεκτός 
Πρεσβευτής 

2 αδαμάντινα 

τουλάχιστον 
10 000 000 πόντοι

1) Έχετε τον Τίτλο του Πρεσβευτή, 5 χρυσών 
2) Ο προσωπικός σας κύκλος εργασιών είναι τουλάχιστον 

50 πόντοι.
3) Ο κύκλος εργασιών της Δομής είναι τουλάχιστον 

10.000.000 πόντοι (στις ακόλουθες αναλογίες: η 
ισχυρότερη Ομάδα της Δομής υπολογίζεται ως έχουσα 
το πολύ 5.000.000 πόντους, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της 
Δομής συλλέγει τουλάχιστον 5.000.000 πόντους· εάν στην
ισχυρότερη Ομάδα υπάρχουν λιγότεροι από 2.500.000 
πόντοι, τότε λαμβάνονται υπ’όψιν στους υπολογισμούς 
όλοι οι αποκτηθέντες από αυτήν πόντοι, ενώ το υπόλοιπο 
της Δομής πρέπει να συλλέξει τους υπολείποντες, μέχρι 
τους 10.000.000 πόντους).

 5 000 000 πόντοι 5 000 000 πόντοι

Εκλεκτός 
Πρεσβευτής 

3 αδαμάντινα 

Προσόντα στην ΛΕΣΧΗ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ της Μάρκας Prouvé
Όταν η Δομή σας αρχίζει να φτάνει σε κύκλο εργασιών εκατομμυρίων, προχωράτε στο επόμενο στάδιο της καριέρας 
σας: έχετε την ευκαιρία να γίνετε Εκλεκτός Πρεσβευτής της Μάρκας Prouvé. Σε αυτή την φάση, η αμοιβή Σας θα είναι 
το άθροισμα της αμοιβής που υπολογίζεται με βάση τους κανόνες που ισχύουν για την Λέσχη των Εταίρων της Μάρκας, 
για την Λέσχη Πρεσβευτών της Μάρκας Prouvé και την αμοιβή που υπολογίζεται με βάση τους κανόνες που ισχύουν 
για όλες τις Θέσεις της Λέσχης Εκλεκτών Πρεσβευτών της Μάρκας Prouve, για τις οποίες τηρείτε τις προϋποθέσεις σε 
έναν συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα.
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Κανόνες υπολογισμού ΑΜΟΙΒΗΣ για την ΛΕΣΧΗ ΕΚΛΕΚΤΩΝ 
ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ Μάρκας Prouvé
Οι Εταίροι που τηρούν τις προϋποθέσεις για την Λέσχη Εκλεκτών Πρεσβευτών της Μάρκας Prouvé μοιράζονται 
μεταξύ τους επιπροσθέτως μέχρι και το 2,2% του Συνολικού Ο κύκλου εργασιών σε πόντους. Κοιτάξτε τον πίνακα που 
απεικονίζει την ακριβή κατανομή των ποσοστών σε συγκεκριμένες θέσεις.

Οι μισθοί που προβλέπονται για συγκεκριμένους Τίτλους στην Λέσχη Εκλακτών Πρεσβευτών προστίθενται, έτσι ώστε 
ως Εκλεκτός Πρεσβευτής  3 διαμαντιών θα λάβετε όχι μόνο τον μισθό ως Εκλεκτός Πρεσβευτής  3 διαμαντιών, αλλά 
και ως Πρεσβευτής 1 χρυσού , 2 χρυσών , 3 χρυσών , 4 χρυσών  5 χρυσών  και Elite Ambassador 1 διαμάντι  
καθώς και Εκλεκτός Πρεσβευτής  1 διαμαντιού και Πρεσβευτής  2 διαμαντιών .

Τίτλος
Ποσοστό του Συνολικού κύκλου εργασιών που κατανέμεται μεταξύ όλων των 

Εταίρων, οι οποίοι σε έναν δεδομένο ημερολογιακό μήνα πληρούν τα προσόντα 
που προβλέπονται για τον συγκεκριμένο Τίτλο

Εκλεκτός Πρεσβευτής 
1 αδαμάντινο  0,6%

Εκλεκτός Πρεσβευτής 
2 αδαμάντινα  0,6%

Εκλεκτός Πρεσβευτής 
3 αδαμάντινα  1%
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ:

Τίτλος Συμβατικοί πόντοι για την 
ισχυρότερη Ομάδα

Πόντοι για την υπόλοιπη Δομή, 
συμπεριλαμβανομένων των 

προσωπικών Πόντων για 
υπολογισμούς

Εκλεκτός Πρεσβευτής 
1 αδαμάντινο  

ανάλογα με τον κύκλο εργασιών: 

όλοι για τον κύκλο εργασιών της Ομάδος μέχρι 
τους 1 250 000 πόντοι 

1 250 000 πόντοι για τον κύκλο εργασιών της 
Ομάδας ύψους τουλάχιστον 1 250 000 πόντοι

όλοι

Εκλεκτός Πρεσβευτής 
2 αδαμάντινα 

ανάλογα με τον κύκλο εργασιών: 

όλοι για τον κύκλο εργασιών της Ομάδος μέχρι 
τους 2 500 000 πόντοι 

2 500 000 πόντοι για τον κύκλο εργασιών της 
Ομάδας ύψους τουλάχιστον 2 500 000 πόντοι

όλοι

Εκλεκτός Πρεσβευτής 
3 αδαμάντινα 

ανάλογα με τον κύκλο εργασιών: 

όλοι για τον κύκλο εργασιών της Ομάδος μέχρι 
τους 5 000 000 πόντοι 

5 000 000 πόντοι για τον κύκλο εργασιών της 
Ομάδας ύψους τουλάχιστον 5 000 000 πόντοι

όλοι

Η αμοιβή σας υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Λέσχη Πρεσβευτών, χρησιμοποιώντας τον τύπο:

x AA 1
Συνολικός κύκλος εργασιών σε πόντους x οι αντισταθμιστικοί σας πόντοι x % για μοίρασμα σε μια δεδομένη Θέση

το σύνολο των αντισταθμιστικών πόντων όλων των Εταίρων σε μια συγκεκριμένη Θέση που πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αντισταθμιστικών πόντων για τους Εκλεκτούς Πρεσβευτές.

Cyprian
Pole tekstowe
1 - ΑΑ - αναλογία ανταμοιβής = 0,23
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Παραδείγματα υπολογισμού της αμοιβής/έκπτωσης για την 
ΛΕΣΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ της Μάρκας Prouvé
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ/ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΘΕΣΗΣ 3%

Ας υποθέσουμε ότι η Δομή που ξεκινήσατε έχει συλλέξει στην διάρκεια του μήνα 920 πόντους. Εσείς, με την σειρά 
σας, έχετε 100 προσωπικούς πόντους. Το άθροισμα των δικών σας πόντων και αυτών της Δομής σας είναι 1020 πόντοι, 
πράγμα το οποίο σας τοποθετεί στην Θέση 3%. Τώρα δείτε πώς υπολογίζουμε την έκπτωση/αμοιβή σας:

Πρόσωπο Πόντοι Θέση Η διαφορά της Θέσης σας και της Θέσης του Εταίρου 
που βρίσκεται ακριβώς από κάτω σας στην Δομή Υπολογισμοί Άθροισμα

Εσείς 100 3% — 100 x 3% x AA 1 = 0,69

4,62 EUR

Ομάδα της
Μπάσια 100 0% 3%-0%=3% 100 x 3% x AA 1 = 0,69

Ομάδα της
Κίνγκα 150 0% 3%-0%=3% 150 x 3% x AA 1 = 1,035

Ομάδα του
Τόμεκ 170 0% 3%-0%=3% 170 x 3% x AA 1 = 1,173

Ομάδα της
Γιαγκόντα 350 3% 3%-3%=0% 350 x 0% x AA 1 = 0,00 

Ομάδα του
Κρύσιεκ 150 0% 3%-0%=3% 150 x 3% x AA 1 = 1,035

Χρυσή συμβουλή:
Θέλετε να αυξήσετε τον κύκλο εργασιών σας; 
Μην περιγράφετε στην Δομή σας τον τρόπο 
που εργάζεστε, αλλά δείξτε τους το. Μην μιλάτε για 
προϊόντα, αλλά δείξτε τα, αφήστε τους άλλους να τα 
δοκιμάσουν.

Κρύσιεκ
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 150 πόντοι

0%Τόμεκ
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 170 πόντοι

0%

Κίνγκα
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 150 πόντοι

0%

Γιαγκόντα
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 350 πόντοι

3%

Μπάσια
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 100 πόντοι

0%

Εσείς
Εταίρος της Μάρκας

Κύκλος εργασιών Δομής: 1 020 πόντοι

3%

Προσωπικοί πόντοι: 100 πόντοι

Δείτε:
Για αυτόν τον ημερολογιακό μήνα, η έκπτωση/ αμοιβή 
σας είναι 4,62 EUR. Εκτός από εσάς, η Γιαγκόντα
έλαβε την πρώτη έκπτωση/αμοιβή της - χάρη στην 
δραστηριότητά της έχει στον λογαριασμό της περίπου 
2,41 EUR.

Cyprian
Pole tekstowe
1 - ΑΑ - αναλογία ανταμοιβής = 0,23
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Πρόσωπο Πόντοι Θέση Η διαφορά της Θέσης σας και της Θέσης του Εταίρου 
που βρίσκεται ακριβώς από κάτω σας στην Δομή Υπολογισμοί Άθροισμα

Εσείς 150 9% — 150 x 9% x AA 1 = 3,105

54,37 EUR

Ομάδα της
Μπάσια 340 3% 9%-3%=6% 340 x 6% x AA 1 = 4,692

Ομάδα της
Κίνγκα 250 0% 9%-0%=9% 250 x 9% x AA 1 = 5,175

Ομάδα του
Τόμεκ 1 050 3% 9%-3%=6% 1 050 x 6% x AA 1 = 14,490

Ομάδα της
Γιαγκόντα 2 000 6% 9%-6%=3% 2 000 x 3% x AA 1 = 13,800 

Ομάδα του
Κρύσιεκ 950 3% 9%-3%=6% 950 x 6% x  AA 1 = 13,110

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ/ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΘΕΣΗΣ 9%
Στον επόμενο ημερολογιακό μήνα η Δομή σας αρχίζει να μεγαλώνει, αυξάνεται επίσης και ο κύκλος εργασιών της:

Μαζί, έχετε ήδη 4740 πόντους και βρίσκεστε στην Θέση 9%. 
Δείτε πώς υπολογίζουμε την αμοιβή/την έκπτωσή σας: 

Κρύσιεκ
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 950 πόντοι

3%Τόμεκ
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 1 050 πόντοι

3%

Κίνγκα
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 250 πόντοι

0%

Γιαγκόντα
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 2 000 πόντοι

6%

Μπάσια
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 340 πόντοι

3%

Εσείς
Εταίρος της Μάρκας

Κύκλος εργασιών Δομής: 4 740 πόντοι

9%

Προσωπικοί πόντοι: 150 πόντοι

Δείτε:
Σε αυτόν τον ημερολογιακό μήνα, η έκπτωση/ αμοιβή 
σας είναι 54,37 EUR. Το σημαντικό όμως είναι πως οι 
υφιστάμενοί σας Εταίροι έχουν κι εκείνοι τις αμοιβές 
και τις εκπτώσεις τους!

Cyprian
Pole tekstowe
1 - ΑΑ - αναλογία ανταμοιβής = 0,23
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΘΕΣΗΣ 15%
Συμμετέχετε όλο και περισσότερο στο έργο σας και κάθε μήνα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα. Αυτή τη φορά, 
η Δομή σας έχει κάνει αγορές ύψους έως και 18.500 πόντων.

Δείτε πώς υπολογίζουμε την αμοιβή σας βάσει της Θέσεως 15%:

Πρόσωπο Πόντοι Θέση Η διαφορά της Θέσης σας και της Θέσης του Εταίρου 
που βρίσκεται ακριβώς από κάτω σας στην Δομή Υπολογισμοί Άθροισμα

Εσείς 200 15% — 200 x 15% x AA 1 = 6,900

282,90 EUR

Ομάδα της
Μπάσια 3 150 6% 15%-6%=9% 3 150 x 9% x AA 1 = 65,205

Ομάδα της
Κίνγκα 1 250 6% 15%-6%=9% 1 250 x 9% x AA 1 = 25,875

Ομάδα του
Τόμεκ 7 450 12% 15%-12%=3% 7 450 x 3% x AA 1 = 51,405

Ομάδα της
Γιαγκόντα 3 500 6% 15%-6%=9% 3 500 x 9% x AA 1 = 72,450 

Ομάδα του
Κρύσιεκ 2 950 6% 15%-6%=9% 2 950 x 9% x AA 1 = 61,065

Κρύσιεκ
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 2 950 πόντοι

6%Τόμεκ
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 7 450 πόντοι

12%

Κίνγκα
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 1 250 πόντοι

6%

Γιαγκόντα
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 3 500 πόντοι

6%

Μπάσια
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 3 150 πόντοι

6%

Εσείς
Εταίρος της Μάρκας

Κύκλος εργασιών Δομής: 18 500 πόντοι

15%

Προσωπικοί πόντοι: 200 πόντοι

Δείτε:
Ο μισθός σας έχει αυξηθεί σημαντικά 
και ανέρχεται σε 282,90 EUR. Ας 
προσθέσουμε σε αυτό μπόνους 
αποδοτικότητας. Έχετε Επίτευξη της 
θέσης 15% και η δομής σας πληροί την 
προϋπόθεση ισορροπίας 60/40.

Υπολογίζουμε το επίδομα:
o συνολικός κύκλος εργασιών σε πόντους x 0,4% x ο 

κύκλος εργασιών Δομής σας

Σύνολο των κύκλων εργασιών των Δομών των Εταίρων στην 
Θέση του 15%, οι οποίοι τηρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης

Το επίδομά σας = x AA 1

Cyprian
Pole tekstowe
1 - ΑΑ - αναλογία ανταμοιβής = 0,23
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Δείτε:
Η αμοιβή σας είναι 773,90 EUR. Συγχαρητήρια!
Να θυμάστε πως οι Εταίροι από την Δομή σας
έχουν επίσης τις αμοινές και τις εκπτώσεις
τους. Προσθέτουμε σε αυτό και το επίδομα 
αποτελσματικότητας. Έχετε φτάσει στην Θέση του 
21% και η Δομή σας πληρεί την προϋπόθεση της 
ισορροπίας 60/40

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΘΕΣΗΣ 21%
Στον επόμενο ημερολογιακό μήνα η Δομή σας αρχίζει να επεκτείνεται ακόμη δυναμικότερα – έχετε δραστήριους 
Εταίρους, καταφέρνετε να εγκαινιάσετε μία καινούργια Ομάδα:

Το σύνολο των πόντων σας μαζί με αυτούς της Δομής σας είναι 44 630 πόντοι, άρα για πρώτη φορά προσεγγίζετε την 
Θέση 21%. Πρόκειται για πολύ μεγάλη επιτυχία! Δείτε πώς υπολογίζουμε την αμοιβή σας βάσει της Θέσεως 21%.

Πρόσωπο Πόντοι Θέση Η διαφορά της Θέσης σας και της Θέσης του Εταίρου 
που βρίσκεται ακριβώς από κάτω σας στην Δομή Υπολογισμοί Άθροισμα

Εσείς 230 21% — 230 x 21% x AA 1= 11,109

773,90 EUR

Ομάδα της
Μπάσια 1 400 6% 21%-6%=15% 1 400 x 15% x AA 1 = 48,300

Ομάδα της
Κίνγκα 6 750 9% 21%-9%=12% 6 750 x 12% x AA 1 = 186,300

Ομάδα του
Τόμεκ 21 000 18% 21%-18%=3% 21 000 x 3% x AA 1 = 144,900

Ομάδα της
Γιαγκόντα 10 350 12% 21%-12%=9% 10 350 x 9% x AA 1 = 214,245 

Ομάδα του
Κρύσιεκ 2 500 6% 21%-6%=15% 2 500 x 15% x AA 1 = 86,250 

Ομάδα της
Σύλβια 2 400 6% 21%-6%=15% 2400 x 15% x AA 1 = 82,800

Σύλβια
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 2 400 πόντοι

6%Τόμεκ
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 21 000 πόντοι

18%

Κίνγκα
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 6 750 πόντοι

9%

Γιαγκόντα
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 10 350 πόντοι

12%

Κρύσιεκ
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 2 500 πόντοι

6%

Μπάσια
Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 1 400 πόντοι

6%

Εσείς
Εταίρος της Μάρκας

Κύκλος εργασιών Δομής: 44 630 πόντοι

21%

Προσωπικοί πόντοι: 230 πόντοι

Υπολογίζουμε το επίδομα:
το επίδομά σας Ο συνολικός κύκλος εργασιών σε 
πόντους x 0,4% x ο κύκλος εργασιών Δομής σας

το σύνολο των κύκλων εργασιών των Δομών των 
Εταίρων στην Θέση του 121%, οι οποίοι τηρούν τις 

προϋποθέσεις κατάταξης

Το επίδομά σας = x AA 1

Cyprian
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1 - ΑΑ - αναλογία ανταμοιβής = 0,23
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Για να υπολογίσουμε την αμοιβή σας από την Θέση του Πρεσβευτή 1 χρυσού , πρέπει να μετρήσουμε τους 
αντισταθμιστικούς πόντους σας:
1) Πόντοι της Ομάδας έως του 21% = 34.000 + 15.000 + 10.000 = 59.000 πόντοι
2) Προσωπικοί Πόντοι = 130 πόντοι
Οι αντισταθμιστικοί πόντοι σας ανέρχονται σε: 59 130 πόντους

Η συμμετοχή σας % = x 100%
Οι αντισταθμιστικοί πόντοι σας

Οι αντισταθμιστικοί πόντοι όλων των Εταίρων με τίτλο Πρεσβευτή 1 χρυσού 

Η αμοιβή σας = Η συνεισφορά σας % x Συνολικός κύκλος εργασιών σε πόντους x 5% x AA 1

Ωστόσο, αυτό δεν είναι όλο! Θυμηθείτε ότι η απόκτηση του τίτλου Πρεσβευτή 1 χρυσού  σας δίνει επίσης δικαίωμα σε 
ένα μπόνους απόδοσης.

Παραδείγματα υπολογισμού της αμοιβής για την 
ΛΕΣΧΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ της μάρκας Prouvé
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ 1 ΧΡΥΣΟΥ 
Συγχαρητήρια! Γίνατε για πρώτη φορά Πρεσβευτής 1 Χρυσού , είστε προϊστάμενος 3 τέλεια λειτουργούντων Ομάδων. 
Η αμοιβή σας είναι το άθροισμα τριών συνιστωσών: τα ποσά από την Λέσχη Εταίρων της Μάρκας Prouvé, τα ποσά από 
την Λέσχη Πρεσβευτών της Μάρκας Prouvé για Πρεσβευτή 1 χρυσού  καθώς και ενός ειδικού μπόνους απόδοσης!

Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 10 000 πόντοι

12%

Εσείς
Πρεσβευτής Μάρκας

Κύκλος εργασιών Δομής: 59 130 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 1 χρυσό 

Προσωπικοί πόντοι: 130 πόντοι

Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 15 000 πόντοι

15%

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 34 000 πόντοι

21%

Να θυμάστε...
Θυμηθείτε ότι στα παραπάνω πρέπει 
επίσης να προσθέσετε την αμοιβή σας από 
την Λέσχη Εταίρων της Μάρκας Prouvé.

Υπολογίζουμε το επίδομα:
Συνολικός κύκλος εργασιών σε πόντους  
x 0,4% x οι αντισταθμιστικοί πόντοι σας

το άθροισμα των αντισταθμιστικών πόντων των 
Εταίρων με Τίτλο Πρεσβευτή 1 χρυσού , οι οποίοι 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσόντων

Το επίδομά σας = x AA 1

Cyprian
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ 3 ΧΡΥΣΩΝ 
Η δομή σας αναπτύσσεται πολύ δυναμικά! Δείτε πώς ο μισθός σας θα αυξηθεί αφού φτάσετε στον Τίτλο του Πρεσβευτή 
3 χρυσών .

Για να υπολογίσουμε την αμοιβή σας από την Θέση του Πρεσβευτή 3 χρυσών , πρέπει να μετρήσουμε τους 
αντισταθμιστικούς πόντους σας:
1) Πόντοι των Ομάδων έως του 21% = 32.000 + 31.000 + 9.000 = 72.000 πόντοι
2) Προσωπικοί Πόντοι = 230 πόντοι
3) Συμβατικοί πόντοι για Πρεσβευτή 1 χρυσού  = 50.000 πόντοι
Οι αντισταθμιστικοί πόντοι σας ανέρχονται σε: 122 230 πόντους

Η συμμετοχή σας % = x 100%
Οι αντισταθμιστικοί πόντοι σας

Οι αντισταθμιστικοί πόντοι όλων των Εταίρων με τίτλο Πρεσβευτή 3 χρυσών 

Η αμοιβή σας = Η συνεισφορά σας % x Συνολικός κύκλος εργασιών σε πόντους x 1,25% x AA 1

Ωστόσο, αυτό δεν είναι όλο! Θυμηθείτε ότι η απόκτηση του τίτλου Πρεσβευτή 3 χρυσών  σας δίνει επίσης δικαίωμα σε 
ένα μπόνους απόδοσης.

Κύκλος εργασιών Δομής: 139 230 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 3 χρυσά 

Προσωπικοί πόντοι: 230 πόντοι

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 9 000 πόντοι

12%

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 31 000 πόντοι

21%

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 32 000 πόντοι

21%

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 67 000 πόντοι

21%

Πρεσβευτής Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 62 000 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 1 χρυσό 

Εσείς
Πρεσβευτής Μάρκας

Να θυμάστε...
Θυμηθείτε ότι στα παραπάνω πρέπει 
επίσης να προσθέσετε την αμοινή σας 
από την Λέσχη Εταίρων της Μάρκας 
Prouvé και σας αναλογεί αμοιβή για Τίτλο 
Πρεσβευτή 1 χρυσού  και 2 χρυσών !

Υπολογίζουμε το επίδομα:
Συνολικός κύκλος εργασιών σε πόντους  
x 0,4% x οι αντισταθμιστικοί πόντοι σας

το άθροισμα των αντισταθμιστικών πόντων των 
Εταίρων με Τίτλο Πρεσβευτή 3 χρυσών , οι 

οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσόντων

Το επίδομά σας = x AA 1

Cyprian
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ 5 ΧΡΥΣΩΝ 
Συγχαρητήρια! Ο Τίτλος Πρεσβευτής 5 Χρυσών  αποτελεί μεγάλο επίτευγμα!

Η αμοιβή σας = Η συνεισφορά σας % x Συνολικός κύκλος εργασιών 
σε πόντους x 1,25% x AA 1

Για να υπολογίσουμε την αμοιβή σας από την Θέση του Πρεσβευτή , 
πρέπει να μετρήσουμε τους αντισταθμιστικούς πόντους σας:
1)  Πόντοι της Ομάδας έως του 21%

= 32.000 + 35.000 = 67.000 πόντοι
2)  Προσωπικοί Πόντοι = 420 πόντοι
3)  Συμβατικοί πόντοι για Πρεσβευτές 1 χρυσού 

= 60.000 + 50.000 + 60.000 + 60.000 = 230.000 πόντοι
4)  Συμβατικοί πόντοι για Πρεσβευτή 2 χρυσών 

= 90.000
Οι αντισταθμιστικοί πόντοι σας ανέρχονται σε: 387 420 πόντους

Να θυμάστε...
Στα παραπάνω πρέπει επίσης να 
προσθέσετε την αμοινή σας από την 
Λέσχη Εταίρων της Μάρκας Prouvé 
καθώς επίσης σας αναλογεί αμοιβή για 
Τίτλο Πρεσβευτή 1 χρυσού , 2 χρυσών , 
3 χρυσών , και 4 χρυσών .

Η συμμετοχή σας % = x 100%
Οι αντισταθμιστικοί πόντοι σας

Οι αντισταθμιστικοί πόντοι όλων των Εταίρων 
με τίτλο Πρεσβευτή 5 χρυσών 

Εσείς
Πρεσβευτής Μάρκας

Κύκλος εργασιών Δομής: 448 420 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 5 χρυσά 

Προσωπικοί πόντοι: 420 πόντοι

Πρεσβευτής 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 55 000 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 1 χρυσό 

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 67 000 πόντοι

21%

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 32 000 πόντοι

21%

Πόντοι Ομάδας: 105 000 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 2 χρυσά 

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 32 000 πόντοι

21%

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 72 000 πόντοι

21%

Πρεσβευτής 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 60 000 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 1 χρυσό 

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 30 000 πόντοι

21%

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 36 000 πόντοι

21%

Πρεσβευτής 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 60 000 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 1 χρυσό 

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 79 000 πόντοι

21%

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 35 000 πόντοι

21%

Πρεσβευτής 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 75 000 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 1 χρυσό 

Πρεσβευτής 
Μάρκας

Cyprian
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Για να υπολογίσουμε την αμοιβή σας από την Θέση του Εκλεκτού Πρεσβευτή 1 αδαμάντινου , πρέπει να μετρήσουμε 
τους αντισταθμιστικούς πόντους σας:
1) Πόντοι της ισχυρότερης Ομάδας 2.000.000 πόντοι = 1.250.000 συμβατικοί πόντοι
2) Πόντοι υπολοίπων Ομάδων = 100.000 πόντοι + 1.000.000 πόντοι + 500.000 πόντοι + 750.000 πόντοι = 2.350.000 πόντοι
3) Προσωπικοί πόντοι = 650 πόντοι
Οι αντισταθμιστικοί πόντοι σας ανέρχονται σε: 3.600 650 πόντους

Οι αντισταθμιστικοί πόντοι σας

Οι αντισταθμιστικοί πόντοι όλων των Εταίρων με Τίτλο 
Εκλεκτού Πρεσβευτή 1 αδαμάντινου 

Η συνεισφορά σας % = x 100%

Η αμοιβή σας = Η συνεισφορά σας % x Συνολικός κύκλος εργασιών σε πόντους x 0,6% x AA 1

Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής  
για ΛΕΣΧΗ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ της Μάρκας Prouvé
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ 1 ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΥ 
Επιτυγχάνετε ολοένα και περισσότερς! Ο κύκλος εργασιών της Δομής σας ανέρχονται σε 4 350 650 πόντοι. Για πρώτη 
φορά λαμβάνετε τον Τίτλο του Εκλεκτού Πρεσβευτή 1 διαμαντιού . Αυτό αντικατοπτρίζεται στις αποδοχές σας!

Να θυμάστε...
Λαμβάνετε επίσης αμοιβή από την Λέσχη 
Εταίρων της Μάρκας και από όλες τις 
Θέσεις του Πρεσβευτή της Μάρκας.

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 750 000 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 2 χρυσά 

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 1 000 000 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 3 χρυσά 

Εταίρος της 
Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 2 000 000 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 3 χρυσά 

Πρεσβευτής Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 100 000 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 1 χρυσό 

Εσείς
Εκλεκτός Πρεσβευτής

Κύκλος εργασιών Δομής: 4 350 650 πόντοι

Εκλεκτός Πρεσβευτής

Προσωπικοί πόντοι: 650 πόντοι

Εταίρος της Μάρκας

Πόντοι Ομάδας: 500 000 πόντοι

Πρεσβευτής Μάρκας 1 χρυσό 

Cyprian
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Το Prouvé είναι λέξη Γαλλική, η οποία σημαίνει 
”αποδεδειγμένος”. Προφέρεται πολύ εύκολα: ”ΠΡΟΥΒΕ”.

Μπόνους απόδοσης:
2.8% του συνολικού κύκλου εργασιών σε πόντους, το οποίο 
συνίσταται από τις αμοιβές (εκπτώσεις) για τους Εταίρους 
που έχουν επιτύχει την θέση του 15%, 18% ή 21% ή τον Τίτλο 
Πρεσβευτή 1 χρυσούά , 2 χρυσώνά , 3 χρυσώνά  και 
4 χρυσώνά  (από 0,4% για κάθε Εταίρο σε μια δεδομένη Θέση 
ή που έχει τον αναφερόμενο τίτλο). Την λήψη του επιδόματος 
την δικαιούνται οι Εταίροι που έχουν λάβει μία από τις 
προαναφερθείσες Θέσεις ή έναν από τους αναφερόμενους 
τίτλους, έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο προσωπικό κύκλο 
εργασιών και η Δομή τους πληροί την προϋπόθεση της 
ισορροπίας 60/40 (η οποία απαιτείται μόνο για τα Επίπεδα 15%-
21%). Ανεξάρτητα από την θέση ή τον τίτλο που επιτυγχάνεται, 
μπορεί κάποιος να αποκτήσει επίσης και ένα μπόνους 
απόδοσης για την υψηλότερη Θέση/Τίτλο (τα ποσά για τις 
μεμονωμένες Θέσεις/τίτλους δεν προστίθενται).

Συνολικός κύκλος εργασιών σε πόντους:
το άθροισμα των πόντων σε έναν ημερολογιακό μήνα 
που χορηγείται σε όλους τους Εταίρους για προϊόντα που 
αγοράστηκαν από την Prouvé.

Βάθος:
ο αριθμός που προσδιορίζει την απόσταση του Εταίρου που 
είναι Χορηγός από τους υπόλοιπους Εταίρους στην Δομή. Κάθε 
Δομή μπορεί να έχει έναν απροσδιόριστο αριθμό Επιπέδων 
βάθους. Το Βάθος εγγυάται την σταθερότητα της Δομής.

Ομάδα:
η ομάδα των Εταίρων μέσα στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης 
Δομής, ξεκινώντας με τον Εταίρο που βρίσκεται στο πρώτο 
επίπεδο Βάθους (απευθείας υπό του Χορηγού). Ο αριθμός των 
Ομάδων προσδιορίζει το πλάτος της Δομής. Κάθε Δομή μπορεί 
να έχει έναν απροσδιόριστο αριθμό Ομάδων.

Ελάχιστος μηνιαίος προσωπικός κύκλος εργασιών:
ο ελάχιστος αριθμός πόντων που χορηγούνται από την Ρrouve 
στους Εταίρους για αγορές που πραγματοποιούνται σε έναν 
δεδομένο ημερολογιακό μήνα σε έναν Αριθμό τον οποίο 
υποδεικνύει ο Εταίρος, η οποία είναι μία από τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την θεμελίωση του δικαιώματος σε 
έκπτωση ή αμοιβή. Εάν ο Εταίρος δεν έχει προσωπικό κύκλο 
εργασιών, τότε η μη καταβληθείσα έκπτωση ή αμοιβή θα 
συνεισφέρει στην αντισταθμιστική δεξαμενή. 

Κύκλος εργασιών της δομής:
το άθροισμα των πόντων που απονεμήθηκαν για προϊόντα 

που αγοράστηκαν από την Prouvé σε έναν ημερολογιακό 
μήνα από όλους τους Εταίρους σε μια συγκεκριμένη Δομή 
(συμπεριλαμβανομένου του Χορηγού της). Ο κύκλος εργασιών 
της δομής δίνει την δυνατότητα στον Εταίρο να λάβει μια 
συγκεκριμένη Θέση/Τίτλο.

Προσωπικός κύκλος εργασιών (Προσωπικοί πόντοι):
πόντοι που απονέμονται στον Εταίρο για την αγορά των 
Προϊόντων από την Prouvé στον αριθμό Εταίρου του.

Θέση και Τίτλος:
συμβατικός προσδιορισμός του επιπέδου που ορίζεται στο 
Σχέδιο Σταδιοδρομίας, στο οποίο ο βρίσκεται ο Εταίρος σε έναν 
δεδομένο ημερολογιακό μήνα χάρη στον κύκλο εργασιών της 
Δομής και της διάρθρωσης της Δομής.

Δικαίωμα αρχαιότητας:
κατά τον υπολογισμό των συμβατικών Πόντων κάθε 
Ομάδας, αναζητούμε τον Συνεργάτη με τον υψηλότερο Τίτλο 
σε έναν δεδομένο ημερολογιακό μήνα. Για παράδειγμα: 
εάν μία ομάδα έχει έναν πρεσβευτή 1 χρυσού  και 
έναν πρεσβευτή 5 χρυσών  οι συμβατικοί πόντοι θα 
υπολογίζονται βάσει του Εταίρου με τον υψηλότερο 
Τίτλο του Πρεσβευτή 5 χρυσών , ακόμη και αν βρίσκεται 
σε βαθύτερο επίπεδο στην Δομή από κάποιον άλλο, 
χαμηλοτέρου τίτλου πρεσβευτή.

Αντισταθμιστική δεξαμενή:
το άθροισμα των εκπτώσεων ή των μισθών που δεν 
έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί λόγω μη εκπλήρωσης του 
απαιτούμενου ελάχιστου μηνιαίου προσωπικού κύκλου 
εργασιών. Η Prouvé αποφασίζει έκαστη φορά για την απόδοση 
της Αντισταθμιστικής δεξαμενής κατόπιν ακροάσεως της 
γνωμοδότησης του Συμβουλίου των Πρεσβευτών. 

Πόντοι ομάδας:
το άθροισμα των πόντων που απονεμήθηκαν για Προϊόντα 
αγορασμένα από την Prouvé σε έναν ημερολογιακό μήνα από 
όλους τους Εταίρους μιας συγκεκριμένης Ομάδας.

Αντισταθμιστικοί πόντοι:
οι πόντοι ενός ημερολογιακού μήνα που προκύπτουν από 
το συγκεκριμένο κύκλο εργασιών μίας Δομής και της 
διάρθρωσης (αρχιτεκτονικής) της Δομής.
Περιλαμβάνουν τους συμβατικούς Πόντους, τους 
προσωπικούς Πόντους καθώς και τους υπόλοιπους πόντους 
που προκύπτουν από τους κανόνες κατάταξης. Ο αριθμός 
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των Αντισταθμιστικών πόντων επηρρεάζει το ποσό της 
αμοιβής του Εταίρου στην Λέσχη Πρεσβευτών και Εκλεκτών 
Πρεσβευτών της Μάρκας Prouvé.

Συμβατικοί πόντοι:
πόντοι που απονέμονται στην διάρκεια ενός δεδομένου 
ημερολογιακό μήνα στον Εταίρο στην Λέσχη Πρεσβευτών 
της Μάρκας Prouvé για τις Ομάδες, στις οποίες υπάρχει 
τουλάχιστον ένας Εταίρος με τον Τίτλο του Πρεσβευτή (στην 
περίπτωση αυτή κατά την απονομή των Συμβατικών Πόντων 
εφαρμόζουμε τον Κανονισμό περί αρχαιότητας) ή πόντοι που 
απονέμονται στην διάρκεια ενός δεδομένου ημερολογιακό 
μήνα στον Εταίρο στην Λέσχη Εκλεκτών Πρεσβευτώ της 
Μάρκας Prouvé για την ισχυρότερη Ομάδα της Δομής.

Χορηγός:
Εταίρος, ο οποίος αναφέρεται στην Σύμβαση ως Χορηγός 
(συνέστησε την συνεργασία με την Prouvé σε κάποιον νέο 
Εταίρο). 

Δομή:
ομάδα Εταίρων που βρίσκονται στην Prouvé υπό έναν Εταίρο 
Χορηγό.

Προϋπόθεση ισορροπίας 60/40:
υποδεικνύει την σωστή κατεύθυνση της κατασκευής 
της Δομής, στην οποία ο κύκλος εργασιών Δομής, η οποία 
έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό πόντων σε έναν δεδομένο 
ημερολογιακό μήνα δεν υπερβαίνει το 60% του κύκλου 
εργασιών ολόκληρης της Δομής.

Ποιος λαμβάνει έκπτωση και ποιος αμοιβή;
Οι Εταίροι του Παραλήπτη στα πλαίσια της συνεργασίας με 
την Prouvé δικαιούνται να λάβουν μόνο Έκπτωση.
Οι Πελατειακοί Σύμβουλοι στα πλαίσια της συνεργασίας με 
την Prouvé έχουν δικαίωμα μόνο για Έκπτωση.
Οι επιχειρηματίες στα πλαίσια της συνεργασίας με την 
Prouvé έχουν δικαίωμα μόνο για Αμοιβή.

Τι άλλο αξίζει να γνωρίζετε για τις αμοιβές;
Ο Επιχειρηματίας βάσει της άμεσης πωλήσεως Προϊόντων και 
υπηρεσιών μάρκετινγκ έχει το δικαίωμα στην λήψη Αμοιβής, 
όμως οι λεπτομερείς κανονισμοί ως προς το δικαίωμα στην 
λήψη Αμοιβής και ως προς το ύψος της περιέχονται στο 
Σχέδιο Καριέρας.
Η αμοιβή καταβάλλεται εντός 14 ημερών μετά την λήξη του 
ημερολογιακού μήνα, για τον οποίο ισχύει η Αμοιβή, βάσει 
τιμολογίου.
Εάν η αμοιβή υπολογίζεται με βάση τους πόντους που 
χορηγούνται για Προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια 
επιστρέψανε στην Ρrouve, όπου η εν λόγω επιστροφή 
οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του Επιχειρηματία, 
ειδικότερα, λόγω αδικαιολόγητης άρνησης να παραλάβει τα 
προϊόντα, η Ρrouve δικαιούται να ξαναμετρήσει το ύψος της 
Αμοιβής την οποία δικαιούται ο Επιχειρηματίας, και στην 
περίπτωση που η Αμοιβή έχει ήδη καταβληθεί - δικαιούται 
όπως απορροφήσει το ποσόν που αναλογεί στην Ρrouve μαζί 
με τα αναλογούμενα ποσά, τα οποία οφείλει η Prouve στον 
Επιχειρηματία ή να απαιτήσει την επιστροφή των μη ορθώς 
καταβλειθέντων παροχών. 
Το ποσό της αμοιβής είναι καθαρό ποσό.

Τι άλλο αξίζει να γνωρίζετε σχετικά με τις εκπτώσεις;
Η έκπτωση χορηγείται από την Prouvé εντός 14 ημερών μετά 
τον ημερολογιακό μήνα για τον οποίο χρεώθηκε.

Η Έκπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος 
Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτος μετά το ημερολογιακό 
έτος κατά το οποίο χορηγήθηκε.
Η έκπτωση μπορεί να ανέλθει μέχρι το 90% της επόμενης 
παραγγελίας.
Εάν η έκπτωση έχει υπολογιστεί βάσει των αναλογούντων 
για προϊόντα τα οποία έχουν επιστραφεί στην Prouve πόντων, 
ακόμη και σε περίπτωση μη παραλαβής της αποστολής των 
παραγγελθέντων Προϊόντων, η Ρrouve έχει το δικαίωμα 
να υπολογίσει εκ νέου - με βάση το Σχέδιο Καριέρας – την 
Έκπτωση που αναλογεί στον Εταίρο, ο οποίος διέπραξε την 
παράβαση. Όταν, λόγω της επαναμέτρησης, αποδεικνύεται ότι 
στον Εταίρο έχει χορηγηθεί αδικαιολόγητη έκπτωση, εκείνος 
είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ισότιμο των μη ορθώς 
αποκτηθέντων παροχών.
Σε αυτή την περίπτωση, η Prouvé θα έχει επίσης το δικαίωμα 
να χρεώνει τον Εταίρο τους λεγόμενους αρνητικούς πόντους 
σε αριθμό που αντιστοιχεί στους πόντους που απονεμήθηκαν 
για Προϊόντα, τα οποία επιστράφηκαν στην Prouvé.
Το ποσό έκπτωσης είναι ακαθάριστο. 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση αγορών στο εξωτερικό;
Σε περίπτωση που ο Εταίρος αγοράσει προϊόντα της Μάρκας 
Prouvé από οποιοδήποτε Ξένο Κατάστημα, το οποίο για 
την εν λόγω αγορά θα απονείμει Πόντους στον Εταίρο, 
τότε θα συνιστούν αυτοί - σε αριθμό που δεν υπερβαίνει 
τους 500 πόντους σε έναν ημερολογιακό μήνα - την βάση 
για την καταβολή στον Εταίρο Έκπτωσης ή Αμοιβής από 
την Prouvé με βάση το Σχέδιο Καριέρας. Σε περίπτωση 
που το συγκεκριμένο Κατάστημα χορήσει στον Εταίρο 
περισσότερπους από 500 πόντους συνολικά στην διάρκεια 
ενός ημερολογιακού μήνα, θα είναι εκείνο αποκλειστικά 
υπεύθυνο για την χορήγηση στον Εταίρο της Έκπτωσης 
ή της Αμοιβής στο ποσό που προκύπτει από την απονομή 
περισσότερων από 500 πόντων σε έναν ημερολογιακό μήνα.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ:
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Πού μπορείτε να μας βρείτε;

 

 

© Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2018

www.cy.prouve.com

Prouve Cyprus - JCE (CY) LTD

Kyrakou Matsi 21

2373 Agios Dometios, Nicosia

τηλ:  +357 22 353 301

fax.  +357 22 353 302

Mobile (viber) +357 9778 9559

email: prouve.cy@prouve.global

Cyprian
Pole tekstowe
Ισχύει από 01/07/2022




