Sediile noastre în străinătate:
Statele Unite ale Americii
Florida: Flavon USA LLC.
(Ormond Beach)
Europa
Polonia: Flavon Group Polska Sp. z o.o.
(Varşovia, Cracovia, Wrocław)
Turcia: Flavon Express Ltd. Türkiye Ankara Şubesi
(Ankara)

Filozoﬁa ﬁrmei
Obiectivul societăţii Flavon Group Kft., este acela de a
oferi milioanelor de oameni posibilitatea unei vieţi mai
sănătoase şi de succes. De aceea a fost creată o concepţie
în care ﬁecare găseşte ceea ce îşi doreşte.
Ţelul nostru pe termen lung este construirea unui Club de
Consumatori pe întreg teritoriul Uniunii Europene, în care
sute de mii de membri pot atinge succesul material
şi moral ajutându-i pe alţii.

Flavon Group Kft.
e-mail: info@ﬂavongroup.com

www.ﬂavonmax.com
Debrecen – centru

Adresa: 4033 Debrecen,
str. Veres Péter nr. 19.
Orar: luni-vineri 8:00 – 17.30
Telefon: +36-52-520-520
Fax: +36-52-520-521

Budapesta – str. Tél

Adresa: 1043 Budapest,
str. Tél nr. 3-7.
Orar: luni-vineri 8:00 – 20.00
Telefon.: +36-1-785-3155
Fax: +36-1-785-6596

Consilierul Dvs.:

fmk_marketing_ro_2012_08

Dacă aspiraţi la mai mult...

Strategia de marketing

Pornire rapidă

Pornire rapidă:

Această concepţie vă oferă posibilitatea să transformaţi
imediat în bani munca depusă, primind astfel un feedback
pozitiv din punct de vedere ﬁnanciar încă din primele luni.
În faza de pornire rapidă, redistribuirea de bază de 60% se
face imediat. Cei 3 sponsori activi situaţi deasupra ﬁecărui
membru nou primesc 20-20-20% pe baza cartonului
de activitate al membrului nou, în luna aderării acestuia
şi în luna următoare. Pentru redistribuirea de bază nu
trebuie realizate şi atinse nivele.

nivel 1

nivel 2

Venit după nivele:

După ce colegii Dvs. au ajuns în luna a treia după aderare,
pentru 12 nivele active deasupra lor redistribuim 5% pe baza
cartonului lor de activitate. Astfel Dvs. veţi obţine bani nu doar
din munca proprie, ci şi din cea a echipei construite de Dvs.

4+1% Bonus pentru lideri:

Sistemul de marketing îi premiază cu un bonus diferenţial de
4+1% în plus pe cei care participă la construirea de reţea ca şi
lider. Spre deosebire de redistribuirea de bază de 60%,
bonusul pentru lideri se poate bloca, iar condiţia plăţii
bonusului ﬁind acumularea a 40 de puncte din start rapid.

nivel 3

REDISTRIBUIREA DE BAZĂ
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20%
20%

nivel 1
nivel 2
nivel 3
nivel 4
nivel 5
nivel 6
nivel 7
nivel 8
nivel 9
nivel 10

Rulaj personal

20% redistribuire după rulajul personal peste cartonul de activitate
Nivel

Membrul care acumulează într-o lună:
- 40 de puncte din start rapid,
va primi 1 carton cadou de produs Flavon.
- 80 de puncte din start rapid,
va primi 2 cartoane cadou de produs Flavon.
- 120 de puncte din start rapid,
va primi 3 cartoane cadou de produs Flavon.

Rulaj personal:

nivel 12

4+1% bonus pentru lideri (peste comisionul de bază)

Planul nostru de marketing îi premiază în mod deosebit pe cei
care atrag cei mai mulţi membri noi în Club.

Dacă într-o lună Dvs. cumpăraţi mai multe cartoane
de produs, atunci pentru ﬁecare carton în plus faţă de
cartonul de activitate primiţi câte 20% redistribuire din
preţul de bază a cartoanelor.

nivel 11

Compresie dinamică

Program de stimulare a recrutării:

Flavon Group Kft. onorează munca membrilor de club în
plus faţă de cele de mai sus cu excursii în străinătate,
traininguri şi extra concursuri!

Venit după nivele

15 noi aderenţi = 15 x 100 RON = 1.500 RON

+

15 x 3 puncte = 45 puncte = Carton cadou /550 RON/

=2.050 RON

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
În totalitate

Nr. colaboratorilor activi
x comision (5%)

Venit

2 x 25 RON
4 x 25 RON
8 x 25 RON
16 x 25 RON
32 x 25 RON
64 x 25 RON
128 x 25 RON
256 x 25 RON
512 x 25 RON
1 024 x 25 RON
2 048 x 25 RON
4 096 x 25 RON

50 RON
100 RON
200 RON
400 RON
800 RON
1.600 RON
3.200 RON
6.400 RON
12.800 RON
25.600 RON
51.200 RON
102.400 RON

8 190 x 25 RON

204.750 RON

Tabelul de mai sus este doar o implementare ipotetica de plată a Venitului pe nivele, demonstrând cu un model matematic.
In realitate, structura de reţea nu se construieşte niciodată aşa. În realitate venitul real depinde de structura de reţea şi de activitatea membrilor clubului.
Regulamentul de Organizare şi Functionare a Clubului Consumatorilor Flavon max conţine detaliat strategia de marketing.

