
Bedrijfsfi losofi e
Het doel van Flavon Group Kft. dat de producten

distribueert is om miljoenen mensen te voorzien van de 
mogelijkheid om een gezonder en meer succesvol leven 

te leiden. Hiervoor heeft het bedrijf een concept opgezet, 
waarbij iedereen er goed garen bij kan spinnen.

Ons doel op de lange termijn is de opbouw van een
consumentennetwerk in Europa en in de hele wereld
waarin honderdduizenden leden fi nancieel en moreel
succesvol zijn terwijl ze ondertussen anderen helpen.
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Uw consultant:

Indien u naar meer verlangt…



Marketingstrategie

Snelstart:
Dit concept biedt u de mogelijkheid om uw geïnvesteerde 

moeite onmiddellijk in geld om te zetten, zodat u reeds
in de eerste maanden een positieve fi nanciële feedback krijgt. 

Tijdens de snelstart wordt de 60% basisprovisie volledig 
uitgedeeld. Voor het activiteitspak van ieder nieuw clublid, 
krijgen de 3 actieve sponsoren elk 20% in de maand van

toetreding en de daarop volgende maand. Voor de
basisprovisie hoeven er geen levels bereikt te worden

en hoeft men zich niet te kwalifi ceren.

Betaling per level:
Wanneer uw medewerkers de 3e maand, volgend op de toe-
treding bereiken, dan verdelen we voor hun activiteitspak 5% 
over de 12 actieve levels boven hen. Hierdoor profi teert u niet 

alleen van uw eigen, maar ook van het werk
van het door u opgezette team.

4+1% leidinggevende bonus:
Het marketingsysteem beloont met een extra differentiatie-

bonus van 4+1 % voor degenen die als leidinggevende
aan de opbouw van het netwerk deelnemen. De leidinggev-
ende bonus kan – in tegenstelling tot de 60 % basisprovisie – 

geblokkeerd worden, en de uitbetaling ervan is gebonden
aan 40 snelstartpunten.

Programma ter stimulatie van de werving:
Het marketingplan beloont in het bijzonder de clubleden

die de meeste nieuwe clubleden werven. 

De werknemer die in de betreffende maand 
- 40 snelstart-punten bereikt, krijgt 1 pak Flavon cadeau;

- 80 snelstart-punten bereikt, krijgt 2 pakken Flavon cadeau;
- 120 snelstart-punten bereikt, krijgt 3 pakken Flavon cadeau;

De Flavon Group Kft. honoreert het werk van zijn clubleden tevens 
met gratis reisjes, opleidingsprogramma’s en extra beloningen.

De persoonlijke omzet: 
Mocht u in een gegeven maand meer dan een pak van het 
product kopen, dan krijgt u een restitutie van 20% van de 
basisprijs per pak voor het deel boven het activiteitspak.
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4+1% leidinggevende bonus (boven de basisprovisie)
Dynamische compressie

 De persoonlijke omzet - 20% restitutie op alle verkoop boven het activiteitspak

15 nieuwe toetredende clubleden
= 15 x €25,40  = €381 

+
15 x 3 punten = 45 punten = cadeau pak  (€135)

=€516
Het Reglement van de Consumentenclub Flavon Max bevat het gedetailleerde marketingplan.
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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

€12,70
€25,40
€50,80

€101,60
€203,20
€406,40
€812,80

€1625,60
€3251,20
€6502,40

€13004,80
€26009,60

Level
Het aantal van nieuwe

collega’s x provisie (5%) Inkomen

12.
Totaal: 8 190 x €6,35 €52006,50
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