
MARKETINGTERV  

KLIENS (K) 

     

   A honlapon való beregisztrálás pillanatától bárki tanulmányozhatja a 

személyes irodában elhelyezett információkat, megismerkedhet a SkyWay 

technológiájával, kérdéseket tehet fel és válaszokat kaphat a technikai és az 

információs háttér-támogatási szolgálat (IHSZ) szakembereitől és a saját 

meghívójától. Ezek után van lehetősége  döntést hoznia a projektbe való 

befektetésről és a céggel megvalósuló partneri viszonyáról.    

 

1. PARTNER (P) 

 

A minősítés feltételei: 
 

Beregisztrált, a partneri megállapodást aláírt kliens. 

      Az a kliens aki beregisztrált és aláírta a partneri megállapodást a 

személyes irodájában, az Partneri minősítést kap. Ettől kezdve lehetősége van 

a partneri struktúra  4 mélységéből jövedelemhez jutni. 

 

Jövedelmi tételek: 

 

1. az első szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 15%-ot kap 

2. a második szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 4%-ot kap 

3. a harmadik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 2%-ot kap 

4. a negyedik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 1%-ot 

 

A jövedelem számlák szerinti eloszlása: 

100%-ban a bónusz számlára  

 

 

 

                                   



2. KONZULTÁNS (K) 

 

A minősítés feltételei  

 
 

Konzultáns – olyan partner akinek a személyes befektetése nem 

kevesebb mint 100 USD.  Az első mélységében minimum 2 embere van, 

mindegyik nem kevesebbb mint 100 USD-os befektetéssel. Az első szint 

befektetési forgalma a személyes befektetésével együtt nem kevesebb mint 

300 USD. 

 

 

Jövedelmi tételek:  

1. az első szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 15%-ot  

2. a második szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 5%-ot 

    3. a harmadik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 3%-ot 

4. a negyedik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 2%-ot 

5. az ötödik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 1%-ot 

 

A jövedelem számlák szerinti eloszlása: 

100%-ban  a bónusz számlára  

 

  

                                     

3. VEZETŐ (V) 

 

A minősítés feltételei  

 

Vezető – olyan partner akinek a személyes befektetése nem kevesebb 

mint 200 USD.  Az első mélységében minimum 3 embere van, mindegyik  

nem kevesebb mint 200 USD-os befektetéssel. Az első szint befektetési 



forgalma a személyes befektetésével együtt nem kevesebb mint 2000 USD. 

 

Jövedelmi tételek  

 

1. az első szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 15%-ot  

2. a második szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 7%-ot 

    3. a harmadik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 5%-ot 

4. a negyedik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 3%-ot 

5. az ötödik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 2%-ot 

6. A hatodik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 1%-ot 

 

     A jövedelem számlák szerinti eloszlása: 

100% a bónusz számlára,15% az akciós számlára 

 

 

 

                                       4. MESTER (M) 

A minősítés feltételei  
 

 

Mester – olyan partner akinek a személyes befektetése nem kevesebb 

mint 1000 USD.  Az első mélységében minimum 3 Vezetője van, nem 

kevesebbb mint 200 USD-os befektetéssel mindegyik. Az első szint 

befektetési forgalma a személyes befektetésével együtt nem kevesebb 

mint 5000 USD. 

 

Jövedelmi tételek  

 

1. az első szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 15%-ot  

2. a második szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 7%-ot 

    3. a harmadik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 5%-ot 

4. a negyedik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 3%-ot 



5. az ötödik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 2%-ot 

6. A hatodik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 1%-ot 

7.0,5% a 7,8,9 mélységben lévő partnerek befektetései után  

    

   A jövedelem számlák szerinti eloszlása: 

100% a bónusz számlára, 30% az akciós számlára 

 
 

 

 

5. SZAKÉRTŐ  (SZ) 

 

 A minősítés feltételei 

 
 
 

Szakértő – olyan partner akinek a személyes befektetése nem kevesebb 

mint 5000 USD.  Az hálózatában minimum 3 Mestere van, amelyből 2 

kötelezően az első mélységben.A harmadik Mestere bármelyik mélységben 

lehet, de egy másik ágban. Az első szint befektetési forgalma a személyes 

befektetésével együtt nem kevesebb mint 10000 USD. 

 

Jövedelmi tételek 

 

1. az első szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 16%-ot  

2. a második szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 7%-ot 

    3. a harmadik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 5%-ot 

4. a negyedik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 3%-ot 

5. az ötödik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 2%-ot 

6. A hatodik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 1%-ot 

7.0,5% a 7,8,9 mélységben lévő partnerek befektetései után  

8. 0,3% a 10.-től 20. mélységig lévő partnerek befektetéseiből 



    

A jövedelem számlák szerinti eloszlása: 

100% a bónusz számlára 40% az akciós számlára 

 

 

 

 

6. TOP SZAKÉRTŐ (TSZ) 

 

A minősítés feltételei 
 
 
 

Top Szakértő – olyan partner akinek a személyes befektetése nem kevesebb 

mint 10000 USD. Az hálózatában minimum 3 Szakértője van, amelyből 2 

kötelezően az első mélységben. A harmadik Szakértő bármelyik mélységben lehet, 

de egy másik ágban.  Az első szint befektetési forgalma a személyes 

befektetésével együtt nem kevesebb mint 30000 USD. 

 
 
 

Jövedelmi tételek 

 

1. az első szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 15%-ot  
2. a második szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 7%-ot 

    3. a harmadik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 5%-ot 

4. a negyedik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 3%-ot 

5. az ötödik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 3%-ot 

6. A hatodik szintű mélységben lévő partnerek befektetései után 1%-ot 

7.0,5% a 7,8,9 mélységben lévő partnerek befektetései után  

8. 0,3% a 10.-től 20. mélységig lévő partnerek befektetéseiből 

9. 0,1% a 20.-től 24. mélységig lévő partnerek befektetéseiből 

      A jövedelem számlák szerinti eloszlása: 

100% a bónusz számlára  

50% az akciós számlára 



 

TOP Bonus   

 

TOP Bonus  minden Top  Szakértő és a legsikeresebb regionális vezető között 

kerül  kiosztásra  - egyenlő arányban.  A Top Bónusz összegének pénzbeli értéke 

az adott  naptári hónapban az SWC által bevont befektetési összegek  1%-a. 

 

 

 

BÓNUSZ PROGRAM (AZON PARTNEREK SZÁMÁRA, AKIK AKTÍVAN 

FEJLESZTIK AZ ELSŐ MÉLYSÉGÜKET)  



 

A bónusz program rendelkezései: 
 
 

 Ha egy naptári hónap folyamán az Ön hálózata  első mélységében 5 

részvénycsomagot vásárolnak, akkor az első 4 csomag 15%-os jutalékához a 

marketing terv szerint +1%-ot számolnak el ezen 4  csomag teljes értéke után és 

16%-ot az 5. után. Ami megfelel az 5 részvénycsomag teljes értéke 16%-ának.  

 Ha egy naptári hónap folyamán az Ön hálózata  első mélységében 10 

részvénycsomagot vásárolnak, akkor a korábban kifizetett 16%-os jutalékához  

+1%-ot számolnak el a 9  csomag teljes értéke után, és 17%-ot az 10. után.  

Ami így megfelel a 10 részvénycsomag teljes értéke 17%-ának.  

 Ha egy naptári hónap folyamán az Ön hálózata  első mélységében 20 

részvénycsomagot vásárolnak, akkor a 17%-os jutalékához még +1%-ot számolnak  

19  csomag teljes értéke után és 18%-ot az 20. után. Ami megfelel a 20 

részvénycsomag teljes értéke 18%-ának.  

 Ha ugyanazon naptári hónap folyamán az Ön hálózata  első mélységében több 

mint 20 részvénycsomagot vásárolnak, akkor a 21. részvénycsomaggal kezdődően 

18%-ot  számolnak el minden, a 20.  felett megvásárolt csomag után.  

 

A bónusz megszerzésének feltételei: 

  

1. Minden csomag a naptári hónapban kell legyen megvásárolva.  

2. Egy ember több csomagot is vásárolhat. 

3. A bónusz megszerzésében a  részletfizetéses részvénycsomagok megvásárlása 

is számít. 

4. A csomagokat új vagy korábbi befektetők is megvásárolhatják. 

5. A javadalmazás jóváírása 100%-ban a bónusz-, illetve – az elért minősítésnek 

megfelelően - az akciós számlára történik.  

 

Megjegyzés: A Szakértők és Top Szakértők első mélységben kapott 16% és 17%-os 

jutalékához ugyancsak hozzáadódik a forgalom után járó +1% - amennyiben 

teljesültek a bónusz program feltételei. 

 

 

 



  

PÉLDA   

(a Mesterig szintig bezárólag tartó partneri minősítésre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 MEGJEGYZÉS: 

 

A marketingterv feltételei szerint jövedelemforrásként f elépülő  partneri üzleti 

hálózat és annak  növekvő minősülési szintjei, az Ön személyes irodájában 

megvalósuló  ALAP és a BÓNUSZ számlákon befektetésre kerülő 

pénzeszközöket veszi alapul.  

Az AKCIÓS számlán szereplő eszközök nem kerülnek beszámításra  és nem 

vehetők ki sem, azok csak részvénycsomagok vásárlására használhatók fel 

(gyakorlatilag a cég adott fejlődési fázisában azok a cég ajándékaként 

minősíthetők).  

 

BÓNUSZ . Kifizetési jutalmazási rendszer az első mélységbeli 

befizetések száma után.

Kiegészítő összeg jóváírása 1%

18%+15%

Kiegészítő összeg jóváírása 1%

Ön

21 3 12 13 141110 15 16 17 18 19 20 2184 5 6 7 9

A bónusz megszerzésének feltételei:

1.Minden egyes csomag egy naptári hónapon belül  kell, hogy legyen megvásárolva.

2.Egy ember több csomagot is megvásárolhat.

3 A bónusz megszerzéséhez a részletfizetésben megvásárolt csomagok is számításba vannak véve.

4.A csomagokat úgy az új mint a már korábban akciós csomagokat vásárlók is megvehetik. 

5.A javadalmazás 100%ban a bónusz illetve az elért minősítésnek megfelelően  az akciós számlán történik.

Kiegészítő összeg jóváírása 1%

+16% +17%

Példa: (minden megvásárolt 

csomag 50USD)

1. 50$ х 4=200 $; 15% x 200$=30$;16% x 50$=8$.  BÓNUSZ 200$ х 1%=2$ ∑= 40$

2. 50$ х 4=200 $; 16% x 200$=32$;17% x 50$=8,5$ BÓNUSZ (450$ х 1%) =4,5$ ∑= 45$

3. 50$ х 9 = 450 $;17% x 450$=76,5$ 18% x 50$=9$ BÓNUSZ (950$ х 1%) =9,5$ ∑= 95$

4. 50$ х 2 = 100$   18% x 100$ = 18$. Az Ön első mélységében a 21. csomagtól kezdődően 

vásárolt csomagok összértékének 18%-a jár önnek.

5. 22 megvásárolt  csomagért járó teljes bónusz javadalmazás  198USD, ami a 22 első 

mélységben megvásárolt csomag értékének 18%.

A MESTERnél kisebb minősítések példája

 


