Plan Marketingowy
Klubu Neo Spes

I. Plan marketingowy Klubu Neo Spes to program działań marketingowych, które zamierza
podjąć Neo Spes w celu rozwoju Klubu Neo Spes, opierający się na planie generacyjnym do 5
generacji.
II. Przez sformułowania użyte w niniejszym Planie, Regulaminie Klubu Neo Spes,
Regulaminie sklepu internetowego oraz umowie o współpracy należy rozumieć:
1.Bonus dla aktywnych – premia miesięczna przysługująca proporcjonalnie do obrotu
wszystkim dystrybutorom, po spełnieniu
warunków dodatkowych w danym miesiącu
rozliczeniowym
2.Dyrektor – Dystrybutor, którego łącznie:
a/ co najmniej jedna Grupa wypracowuje w miesiącu rozliczeniowym obrót 50.000 punktów
b/ w co najmniej jednej innej Grupie posiada Dystrybutora w Punkcie Marketingowym
spełniającego warunki awansu na Menadżera
3.Dystrybutor / Członek Klubu Neo Spes/ – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna,
która podpisała umowę współpracy, przyjęta do Klubu Neo Spes, aktywnie rozbudowująca
sprzedaż oraz własną grupę, w tym pomagająca nowym Członkom Klubu w swojej
strukturze
4.Dyrektor Krajowy – Dystrybutor, u którego łącznie:
a/ co najmniej cztery osobne Grupy posiadają łączny obrót po 50.000 punktów
b/ w co najmniej czterech osobnych grupach posiada Dystrybutora w Punkcie Marketingowy
spełniającego warunki awansu na Menadżera
5.Dyrektor Regionu – Dystrybutor, u którego łącznie:
a/ co najmniej dwie osobne Grupy Posiadają łączny obrót po 50.000 punktów oraz
b/ w co najmniej dwóch osobnych grupach posiada Dystrybutora w Punkcie Marketingowym
spełniającego warunki awansu na Menadżera
6.Grupa – struktura punktów menadżerskich powstałych u dystrybutorów bezpośrednio
zarejestrowanych przez nadrzędnego dystrybutora
7.Menadżer – Dystrybutor, który wraz ze swoimi Grupami wygenerował w danym miesiącu
rozliczeniowym obrót w wysokości co najmniej 5000 punktów
8.Kierownik Koordynatorów – Dystrybutor, który w trzech osobnych Grupach posiada
przynajmniej po jednym Dystrybutorze w Punkcie Marketingowym spełniającym warunki
awansu na Menadżera
9.Koordynator –Dystrybutor, który w dwóch osobnych Grupach w danym miesiącu
kalendarzowym posiada przynajmniej po jednym Dystrybutorze w Punkcie Marketingowym
spełniającym warunki awansu na Menadżera
10.
Kwalifikacja osobista– minimalna suma zamówień Towarów w kwocie większej niż
200zł netto / odpowiadającej punktom/, złożona przez Dystrybutora pomiędzy pierwszym a
ostatnim dniem miesiąca rozliczeniowego, która jest niezbędna do uzyskania premii.
Warunkiem jej uzyskania jest uregulowanie zapłaty przed upływem ostatniego dnia danego
miesiąca rozliczeniowego. Do kwalifikacji osobistej zaliczane są zakupy Towarów przez
klientów niebędących Dystrybutorami, a poleconych bezpośrednio przez Dystrybutora
11.Miesiąc rozliczeniowy – rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego i
kończy w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego

12.Obrót

miesięczny – suma zamówień złożonych przez Dystrybutora i jego grupę,
pomiędzy pierwszym, a ostatnim dniem pracy danego miesiąca rozliczeniowego, których
wartość zostanie uregulowana przed upływem terminu zamknięcia danego miesiąca,
stanowiąca podstawę do wyliczenia i wypłaty premii
13.Punkt Marketingowy – fizyczne miejsce wpisania Dystrybutora w strukturze generacyjnej
14.Premia generacyjna – premia przyznawana proporcjonalnie do zakupów Towarów
dokonanych przez Dystrybutorów
15.Wartość punktowa – wartość umowna każdego produktu stanowiąca
podstawę do
wyliczenia wielkość premii generacyjnej.
III. Warunki konieczne uprawniające do przystąpienia do Klubu Neo Spes oraz określające
status, jako aktywnego Dystrybutora:
1. Podpisanie umowy współpracy
2. Jednorazowy zakup produktów Neo Spes w cenie detalicznej co najmniej 199 zł
3. Trzy zakupy produktów Neo Spes w cenie detalicznej dokonane w ciągu 12 miesięcy
kalendarzowych na łączną kwotę większą niż 295 zł brutto.
IV. Kariera w planie marketingowym Neo Spes:
1. Struktura organizacyjna:
Dystrybutor
↓

Menadżer
↓
Koordynator
↓
Kierownik Koordynatorów
↓
Dyrektor
↓
Dyrektor Regionu
↓
Dyrektor Krajowy
2. Raz zakwalifikowana pozycja w planie marketingowym jest stała.
3. Zasady tworzenia struktury w planie generacyjnym oraz dokonywania sprzedaży :
1/ Dystrybutor ma prawo do wskazania punktu marketingowego, pod który będą wpisywane
bezpośrednio rejestrowane z jego polecenia osoby osoby.
2/ W przypadku osobistej sprzedaży Towaru klientowi niebędącemu Dystrybutorem, a
mającego zamiar przystąpić do klubu Neo Spes, Dystrybutor powinien współdziałać i
udzielać pomocy w rejestracji konta klienta w systemie informatycznym Neo Spes oraz do
momentu rejestracji klienta, przekazywania informacji o ilości sprzedanych produktów
klientowi, w celu dokumentowania procesu postępu klienta do stania się Dystrybutorem oraz
poprzez stworzenie w ten sposób możliwości dokonywania zakupu w cenach hurtowych.

3/ Punkty premiowe wypracowane z zakupów Dystrybutorów, którzy w danym miesiącu
rozliczeniowym nie osiągnęli kwalifikacji osobistej, przekazywane są do pierwszego
nadrzędnego nad nimi Dystrybutora, który spełnił warunki kwalifikacji osobistej w danym
miesiącu rozliczeniowym.
4/ W przypadku osiągnięcia pozycji Dyrektora Krajowego, ów Dystrybutor ma uprawnienie
do zarejestrowania swojego kolejnego Dystrybutora w dowolnie wskazanym Punkcie
Marketingowym w pierwszej strukturze lub bezpośrednio otworzyć nową strukturę.
V. Zasady naliczanie i wypłaty wynagrodzenia:
1.Rodzaje wynagrodzenia, które może otrzymać Dystrybutor:
1/ Marża od sprzedanych Towarów
2/ Premia genaracyjna od obrotu miesięcznego
3/ Bonus dla aktywnych
4/ Zamienne z wynagrodzeniem prawo do rabatów.
2. Zasady wypłacania premii:
1/ Warunkiem obligatoryjnym do wypłaty premii jest osiągnięcie kwalifikacji
osobistej w
danym miesiącu rozliczeniowym
2/
Dystrybutorowi przysługuje bonus dla aktywnych, jeżeli
w danym miesiącu
rozliczeniowym osiągnie warunki awansu na pozycję w strukturze Planu Marketingowego,
3/ Wynagrodzenie obliczane jest na podstawie wartości punktowych produktów, z
zastosowaniem następującego przelicznika punktowy : 1punkt = 1zł netto.
4/ Każdy produkt ma wartość punktową podawaną na stronie www.neospes.com
5/ Dystrybutor uzyskujący kwalifikację osobistą, naliczana ma jednocześnie na swoim koncie
odpowiednią wartość punktową wynikającą z zakupów Dystrybutorów w jego matrycy do 5tej generacji włącznie.
6/
Wielkość comiesięcznego bonusu dla aktywnych jest równa sumie punktów
przeznaczonych na premię dla aktywnych wynikających z zakupów produktów przez
wszystkich Dystrybutorów Klubu Neo Spes. Bonus dla aktywnych dzielony jest na równe
sześć części, a następnie każda z nich jest dzielona w równych częściach pośród wszystkich
na danej pozycji w Planie Marketingowym, którzy spełnili warunki konieczne otrzymania
bonusu w danym miesiącu rozliczeniowym.
7/ Wypłacana Dystrybutorowi marża równa jest różnicy między ceną detaliczną zakupu a
ceną sprzedaży danego produktu dla klienta.

