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ŚWIAT LIVIOON
Witamy w świecie LIVIOON!

Serdecznie gratulujemy podjęcia decyzji o współpracy z nami.

W niniejszej publikacji przedstawiamy nasz wyjątkowy 
i niepowtarzalny Plan Marketingowy wraz z instrukcją jak 
krok po kroku budować swoją strukturę sprzedaży aby stała 
się maksymalnie dochodowa.
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KROK 1
FAZA WEJŚCIA

1.1 Umowa dystrybucji

Warunkiem przystąpienia do Sieci Sprzedaży Livioon jest 
podpisanie Umowy Dystrybutorskiej oraz zakup Zestawu 
Startowego.

1.2 Zestaw startowy

Zestaw Startowy jest podstawowym narzędziem pracy każdego 
Dystrybutora, przy pomocy którego prezentuje On ofertę firmy. 
W pakiecie tym znajdują się próbki wybranych produktów 
Livioon wraz z materiałami szkoleniowymi i reklamowymi. 

Dystrybutor ma możliwość wyboru jednego spośród trzech 
aktualnych Pakietów Startowych.

KROK 2
ZOSTAŃ SWOIM PIERWSZYM KLIENTEM

Zostań swoim pierwszym klientem i oszczędzaj przy każdym 
zakupie.
Każdy Dystrybutor ma możliwość zakupu produktów Livioon
w atrakcyjnych cenach.

PRZYKŁAD

Cena katalogowa:                55,00 zł
Jako dystrybutor płacisz:            38,00 zł
 

Oszczędzasz	 	 	 											17,00	zł
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KROK 3
SPRZEDAWAJ I ZARABIAJ NA MARŻY

Teraz nadszedł czas, aby uznaniem dla naszych 
produktów podzielić się z przyjaciółmi i znajomymi.

Marża zarobiona na każdym sprzedanym produkcie 
jest twoim zyskiem. 

KAŻDEMU SPOŚRÓD 3 KLIENTÓW SPRZEDAJESZ 1 BUTELKĘ 
PERFUM ZA 77,90 ZŁ

Cena katalogowa:                         77,90 zł
Ty kupujesz produkt za:                                                            54,00 zł 
                
 
Twój	zysk:	różnica	23,90	zł	x	3	klientów																										=	71,70	zł
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KROK 4
ZOSTAŃ DYSTRYBUTOREM WIODĄCYM!
ZBUDUJ WŁASNĄ STRUKTURĘ SPRZEDAŻY

Gdy już podzieliłaś się uznaniem dla produktów Livioon z 
przyjaciółmi i znajomymi i zarobiłaś na pierwszych sprzedażach, 
czas rozpocząć budowanie własnej struktury sprzedaży. Jest to 
łatwiejsze, niż myślisz. Na następnych stronach postaramy się 
wyjaśnić to na przykładach.
Aby twoja struktura sprzedaży funkcjonowała efektywnie a twoje 
zyski stale się zwiększały, ważne jest prawidłowe zbudowanie 
struktury sprzedaży.

STRUKTURA LINIOWA TO STRUKTURA NIEPRAWIDŁOWA!
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KROK 4 
PIERWSZA CZĘŚĆ PLANU MARKETINGOWEGO 

Cały plan marketingowy jest podzielony na 3 części. W części 
pierwszej twoja prowizja obliczana jest na podstawie różnicy 
między wielkością prowizji uzyskanej przez ciebie a wielkością 
prowizji osoby bezpośrednio sponsorowanej różnica ta jest 
mnożona przez całkowity obrót grupy sponsorowanej przez 
ciebie. Na następnych stronach wyjaśniamy te obliczenia za 
pomocą przykładów.

SUPERVISOR

SUPERVISORSUPERVISORSUPERVISOR

MANAGERJUNIOR MANAGER

J.MANAGER J.MANAGER J.MANAGER MANAGER
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PRZYKŁAD SUPERVISORA NA 
POZIOMIE 7%
Przyjmujemy, że uzyskałaś w swojej grupie obrót 
całkowity w wysokości 2981 punktów. Tym samym 
zakwalifikowałaś się do tytułu Supervisora na 
poziomie 7%.

Twoją prowizję oblicza się następująco:

Podstawa to różnica między twoją wielkością 
prowizji a wielkością prowizji osoby bezpośrednio 
przez ciebie sponsorowanej. Różnica ta jest 
mnożona przez całkowitą liczbę punktów danej 
grupy.

ŁĄCZNIE ZARABIASZ ZE SWOJEJ STRUKTURY 105,47 ZŁ.

Twoja prowizja z grupy Leny: 190 pkt. x 7%                            = 13,30 zł
Twoja prowizja z grupy Dawida: 180 pkt. x 7%                       = 12,60 zł
Twoja prowizja z grupy Pawła: 820 pkt. x 3%                          = 24,60 zł
Twoja prowizja z grupy Eli: 870 pkt. x 3%                                 = 26,10 zł
Twoja prowizja z grupy Anny: 890 pkt. x 3%                           = 26,70 zł
Twoja prowizja z własnej konsumpcji: 31 pkt. x 7%              = 2,17 zł
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PRZYKŁAD JUNIOR MANAGERA NA 
POZIOMIE 16%
Przyjmujemy, że uzyskałaś w swojej grupie obrót 
całkowity w wysokości 20551 punktów. Tym samym 
zakwalifikowałaś się do tytułu Junior Managera na 
poziomie procentowym 16%.

Twoją prowizję oblicza się następująco:

Podstawa to różnica między twoją wielkością 
prowizji a wielkością prowizji osoby bezpośrednio 
przez ciebie sponsorowanej. Różnica ta jest 
mnożona przez całkowitą liczbę punktów danej 
grupy.

ŁĄCZNIE ZARABIASZ ZE SWOJEJ STRUKTURY 1.378,96 ZŁ

Twoja prowizja z grupy Leny: 920 pkt. x 12%                       = 110,40 zł
Twoja prowizja z grupy Dawida: 2920 pkt. x 9%                  = 262,80 zł
Twoja prowizja z grupy Pawła: 6890 pkt. x 6%                     = 413,40 zł
Twoja prowizja z grupy Eli: 4030 pkt. x 6%                            = 241,80 zł
Twoja prowizja z grupy Anny: 5760 pkt. x 6%                      = 345,60 zł
Twoja prowizja z własnej konsumpcji: 31 pkt. x 16%          = 4,96 zł
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PRZYKŁAD MANAGERA NA 
POZIOMIE 22%
Przyjmujemy, że uzyskałaś w swojej grupie obrót 
całkowity w wysokości 48201 punktów. Tym 
samym zakwalifikowałaś się do tytułu Managera na 
poziomie 22%.

Twoją prowizję oblicza się następująco:

Podstawa to różnica między twoją wielkością 
prowizji a wielkością prowizji osoby bezpośrednio 
przez ciebie sponsorowanej. Różnica ta jest 
mnożona przez całkowitą liczbę punktów danej 
grupy.

ŁĄCZNIE ZARABIASZ ZE SWOJEJ STRUKTURY 4.291,12 ZŁ

Twoja prowizja z grupy Leny: 2920 pkt. x 15%                        = 438,00 zł
Twoja prowizja z grupy Dawida: 6470 pkt. x 12%                   = 776,40 zł
Twoja prowizja z grupy Pawła: 10.950 pkt. x 9%                     = 985,50 zł
Twoja prowizja z grupy Eli: 20.920 pkt. x 6%                            = 1,255,20 zł
Twoja prowizja z grupy Anny: 6910 pkt. x 12%                       = 829,20 zł
Twoja prowizja z własnej konsumpcji: 31 pkt. x 22%             = 6,82 zł
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   LIVIOON ELITE CLUB 

Livioon Elite Club to twój następny krok. Ten międzynarodowy 
elitarny klub jest przeznaczony dla naszych liderów, którzy 
dzięki swojej pracy osiągnęli szczególną pozycję.

W DRUGIEJ CZĘŚCI PLANU MARKETINGOWEGO
do podziału pomiędzy Liderów przeznaczamy do 12% całego 
obrotu punktowego.

Na następnych stronach wyjaśnimy na przykładach, jak 
obliczana jest twoja prowizja w naszym wyjątkowym planie 
marketingowym.
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LIVIOON ELITE CLUB
ZASADY KWALIFIKACJI DO ELITE CLUB 

GOLD MANAGER, + 4%:
Tytuł Gold Managera uzyskasz wtedy, gdy 
będziesz bezpośrednim sponsorem co najmniej 
jednego Managera (22%) oraz łączna suma 
punktów z Twoich kolejnych struktur będzie 
wynosić min. 20 000 punktów.

DIAMOND MANAGER, +5%:
Tytuł Diamond Managera uzyskasz wtedy, gdy 
będziesz bezpośrednim sponsorem co najmniej 
3 Managerów (22%) lub bezpośrednim 
sponsorem 2 Managerów (22%) o łącznej 
wartości sprzedaży wynoszącej co najmniej 
150.000 punktów.

VICE DIRECTOR, +6%:
Tytuł Vice Directora uzyskasz wtedy, gdy 
będziesz bezpośrednim sponsorem co najmniej 
2 Managerów (22%) oraz 2 Gold Managerów 
(+4%) lub bezpośrednim sponsorem 1 
Managera (22%) oraz 2 Gold Managerów (+4%) 
o łącznej wartości sprzedaży co najmniej 
350 000 punktów.
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PRZYKŁAD: GOLD MANAGER NA
POZIOMIE + 4%
Informacja: Co oznacza określenie + 4%?
Jako Gold Manager nadal znajdujesz się na poziomie 22%, 
jednak otrzymujesz dalsze 4% od obrotu grupy każdego 
bezpośrednio przez ciebie sponsorowanego Managera.

Przyjmujemy, że zbudowałaś strukturę, w której działa 1 
Manager (22%) oraz  suma punktów z Twoich pozostałych 
struktur wynosi min 20 000 punktów.

Twoja prowizja z grupy Supervisora (7%) 
X	pkt.	x	15%	=	twoja	prowizja

Twoja prowizja z grupy Dawida (0%):  
X	pkt.	x	22%	=	twoja	prowizja

Twoja prowizja z grupy J. Managera (13%) :  
X	pkt.	x	9%	=	twoja	prowizja

Twoja prowizja z grupy Managera (22%):  
X	pkt.	x	4%	=	twoja	prowizja

Twoja prowizja z grupy Supervisora (10%) 
X	pkt.	x	12%	=	twoja	prowizja

TWOJĄ PROWIZJĘ OBLICZA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
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PRZYKŁAD: DIAMOND MANAGER
 NA POZIOMIE + 5%
Informacja: Co oznacza określenie + 5%?
Jako Diamond Manager nadal znajdujesz się na poziomie 
22%, jednak otrzymujesz dalsze 5% od obrotu grupy każdego 
bezpośrednio przez ciebie sponsorowanego Managera.

Przyjmujemy, że zbudowałaś strukturę, w której działa 
trzech Managerów (22%). Tym samym z powodzeniem 
zakwalifikowałaś się do tytułu Diamond Managera.

Twoja prowizja z grupy Managera A:
X pkt. x 5% = twoja prowizja

Twoja prowizja z grupy Managera B:
X pkt. x 5% = twoja prowizja

Twoja prowizja z grupy Managera C: 
X	pkt.	x	5%	x	=	twoja	prowizja

Twoja prowizja z grupy J. Managera:
X pkt. x 6% = twoja prowizja

Twoja prowizja z grupy Supervisora:
X pkt. x 12% = twoja prowizja

TWOJĄ PROWIZJĘ OBLICZA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
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PRZYKŁAD: VICE DIRECTOR 
NA POZIOMIE +6%

Informacja: Co oznacza określenie + 6%?
Jako Vice Director nadal znajdujesz się na poziomie 22%, jednak 
otrzymujesz dalsze 6% od obrotu grupy każdego bezpośrednio 
przez ciebie sponsorowanego Managera.

Twoja prowizja z grupy Managera A:
X pkt. x 6% = twoja prowizja

Twoja prowizja z grupy Managera B: 
X pkt. x 6% = twoja prowizja

Twoja prowizja z grupy G.Managera C: 
(+6%/2)x X pkt. = twoja prowizja
6%/x X pkt. = twoja prowizja

Twoja prowizja z grupy G.Managera D: 
(+6%/2)x X pkt. = twoja prowizja
6%/x X pkt. = twoja prowizja

TWOJĄ PROWIZJĘ OBLICZA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
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Livioon Founders Club to twój kolejny krok. Ten międzynarodowy 
elitarny klub jest przeznaczony dla naszych liderów, którzy 
dzięki swojej pracy osiągnęli szczególną pozycję w gronie Elite 
Club. 

W TRZECIEJ CZĘŚCI PLANU MARKETINGOWEGO
do podziału pomiędzy Liderów przeznaczamy do 6% całego 
obrotu punktowego.

 

LIVIOON FOUNDERS CLUB
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LIVIOON FOUNDERS CLUB
ZASADY KWALIFIKACJI DO FOUNDERS CLUB

DIRECTOR, + 7%:
Tytuł Directora uzyskasz wtedy, gdy będziesz bezpośrednim 
sponsorem co najmniej czterech Gold Managerów o łącznej 
wartości sprzedaży wynoszącej 750.000 punktów.

PRESIDENT, + 8%:
Tytuł Presidenta uzyskasz wtedy, gdy będziesz bezpośrednim 
sponsorem co najmniej sześciu Diamond Managerów  
o łącznej wartości sprzedaży wynoszącej 2.000.000 punktów.

 SENIOR PRESIDENT, + 9%:
Tytuł Senior Presidenta uzyskasz wtedy, gdy będziesz 
bezpośrednim sponsorem co najmniej ośmiu Diamond 
Managerów o łącznej wartości sprzedaży wynoszącej 
5.000.000 punktów.

LIVIOON FOUNDERS CLUB
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