Os nossos escritórios:
Estados Unidos da América
Florida: Flavon USA LLC.
(Ormond Beach)
Europa
Polónia: Flavon Group Polska Sp. z o.o.
(Varsóvia, Cracóvia, Wroclaw)
Turquia: Flavon Express Ltd. Türkiye Ankara Şubesi
(Ancara)

Filosoﬁa da empresa
O Flavon Group Kft. tem por missão oferecer a milhões
de pessoas a oportunidade de terem uma vida mais
saudável e com mais sucesso. Foi nesse sentido que
desenvolvemos um conceito em que todos podem
concretizar todos os seus próprios ideais.
O nosso objetivo a longo prazo passa pela criação de uma
rede de consumidores espalhada pela Europa e em todo
o mundo, em que os seus milhares de membros consigam
alcançar o sucesso ﬁnanceiro e pessoal e que possam,
desta forma, contribuir para ajudar outras pessoas.

e-mail: info@ﬂavongroup.com

www.ﬂavonmax.com
Debrecen, Hungria – Sede
Morada: H-4033 Debrecen, 19 Veres Péter
Horário de funcionamento: 2ªF a 6ªF: 8:00-20:00
Telefone: +36-52-520-520
Fax: +36-52-520-521

O seu representante:
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Se deseja mais…

Estratégia de Marketing

Início Rápido

Início Rápido:

Este conceito oferece ao Membro do Clube Flavon max a
oportunidade de receber um reembolso em dinheiro de
imediato pelo esforço que investiu, pelo que obtém um
positivo retorno ﬁnanceiro logo nos primeiros meses. Durante
o início rápido, a comissão base de 60% será devolvida por
completo. Pela caixa de atividade de cada novo membro, no
mês em que se inscrevem e também no mês seguinte, cada
um dos 3 membros ativos da sua linha ascendente receberá
um reembolso de 20%, ou seja 20-20-20% respetivamente.
Para ter direito a receber esta comissão básica, não é
necessário alcançar níveis ou qualiﬁcar-se, apenas estar ativo.

Rendimento por linhas:

Quando os membros da sua equipa entram no terceiro mês após
a inscrição no Clube, por cada caixa de atividade
devolvemos 5% pelas 12 linhas ativas da sua linha ascendente.
Assim, consegue beneﬁciar não só do seu próprio trabalho como
também do trabalho desenvolvido pela sua própria equipa.

Bónus de liderança de 4+1%
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2a linha

a
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Volume de negócios pessoal - 20% de desconto em todas as compras acima da caixa de atividade
Linhas

O plano de marketing recompensa, em especial,
todos aqueles que recrutam o maior número de
novos membros para o clube.

Reembolso de vendas pessoais:

Se num determinado mês comprar mais do que uma
caixa de produtos (caixa de atividade), terá direito a um
reembolso de 20% sobre o preço base de cada caixa,
para além da caixa de atividade.

12a linha

Bónus de liderança de 4+1% (para além do reembolso base)

Programa de Incentivo ao Recrutamento:

O Flavon Group Kft. premeia igualmente o empenho e o
trabalho dos membros do clube com a oferta de viagens,
ações de formação e incentivos adicionais.

11a linha

Compressão dinâmica

O sistema de marketing recompensa todos os que participam
como líderes no desenvolvimento da rede com um bónus de
4+1%. Os bónus de liderança, ao contrário do reembolso base
de 60% pelos 3 membros ativos da linha ascendente, podem
ser bloqueados e a condição para receber o pagamento deste
bónus é conseguir obter 40 pontos de início rápido.

O membro que num determinado mês consegue
- 40 pontos de início rápido: recebe de oferta 1 caixa de produtos;
- 80 pontos de início rápido: recebe de oferta 2 caixas de produtos
- 120 pontos de início rápido: recebe de oferta 3 caixas de produtos.

Rendimento por linhas

REEMBOLSO BASE

15 novos membros = 15x 20 € = 300 €

+

15 x 3* pontos = 45 pontos
+ Caixa de produtos oferta (135 €)

435 €
*cada novo membro Flavon ativo equivale a 3 pontos
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Total:

O número de membros
ativos x comissão (5%)

Rendimento

2 x €6,35
4 x €6,35
8 x €6,35
16 x €6,35
32 x €6,35
64 x €6,35
128 x €6,35
256 x €6,35
512 x €6,35
1 024 x €6,35
2 048 x €6,35
4 096 x €6,35

€12,7
€25,4
€50,8
€101,6
€203,2
€406,4
€812,8
€1 625,6
€3 251,2
€6 502,4
€13 004,8
€26 009,6

8,190 x €6,35

€52 006,5

A tabela apresentada acima é uma simulação do rendimento por linhas; trata-se de um modelo
matemático, com carácter meramente ilustrativo. Na realidade, a estrutura em rede nunca se
constrói desta forma. A obtenção de qualquer tipo de rendimento em concreto depende, na prática,
do crescimento da estrutura em rede e da atividade desenvolvida por cada Membro do Clube.
Poderá obter mais pormenores sobre o plano de marketing no
Regulamento Organizacional e Operacional do Clube Flavon max.

