
Filozofi a fi rmy
Misją Flavon Group jest udostępnienie milionom ludzi
sposobu na zdrowsze, lepsze i pełne sukcesów życie.
W tym celu została stworzona koncepcja, która jest

ofertą dla każdego.

Naszym strategicznym celem jest rozbudowa Klubu
Flavon nie tylko w Europie, ale i na całym świecie,

aby jak najwięcej ludzi mogło osiągnąć sukces fi nansowy, 
ciesząc się dobrym zdrowiem i jednocześnie

pomagając innym.

Wrocław 
Adres: 51-618 Wrocław,

ul. Wystawowa 1
Telefon: 071 347 64 10

Fax: 071 347 64 11
E-mail: wroclaw@fl avongroup.pl

Warszawa
Adres: 02-593 Warszawa, ul. 

Chodkiewicza 8/ u4
Telefon: 022 370 23 33

Fax:022 370 23 34
E-mail: warszawa@fl avongroup.pl

Flavon Group Polska Sp. z o. o.

Nasze biura za granicą:

Stany Zjednoczone Ameryki
Florida: Flavon USA LLC.

(Ormond Beach)

Europa
Węgry: Flavon Group Kft.

(Debrecen, Budapest)
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Twój doradca:

Jesli jestes ambitny...

Kraków
Adres: 30-683 Kraków,
ul. Nowosadecka 68

Telefon: 012 655-0171
Fax: 012 655-0172

E-mail: biuro@fl avongroup.pl

www.flavonmax.pl



Strategia marketingowa

Szybki start:
Strategia ta umożliwia szybkie otrzymanie wynagrodzenia

za swoją pracę, co pozwala na odczucie pozytywnych efektów 
fi nansowych już od startu i podczas pierwszych paru miesięcy 

pracy. Oferowana wypłata prowizji 60 % za Szybki Start
wyliczana jest po zamknięciu danego miesiąca. Trzech
aktywnych sponsorów, znajdujących się w górnej linii

sponsorowania nowego Członka Klubu za obrót własny 
nowego klubowicza, w miesiącu jego wejścia i w następnym 

miesiącu, otrzymują zwrot po 20% wartości bazowej punktów.

Premia poziomowa: 
12 aktywnych sponsorów nad Członkiem Klubu, który ma już 
za sobą Szybki Start, otrzymuje po 5% zwrotu za ich obrót. W 
ten sposób otrzymują korzyści nie tylko z własnej pracy, ale i z 

obrotu zasponsorowanej przez siebie grupy.

4+1% bonusu dla liderów:
Osoby, które jako liderzy kierują budową sieci nagradzane

są przez system marketingowy dodatkowym bonusem dyfer-
encyjnym w wysokości 4+1%. W przeciwieństwie do zwrotu

podstawowego (60 %) bonus dyferencyjny może być
blokowany, a warunkiem wypłaty bonusu jest zdobycie

40 punktów za Szybki Start.

System Premiowania Szybkiego Startu:
Plan marketingowy konsekwentnie nagradza tych

Klubowiczów, którzy zasponsorują w danym
miesiącu najwięcej osób:

- 40 punktów za Szybki Start gwarantuje 1 karton gratisowy
- 80 punktów za Szybki Start gwarantuje 2 kartony gratisowe

- 120 punktów za Szybki Start gwarantuje 3 kartony gratisowe

Flavon Group nagradza pracę Klubowiczów wycieczkami, 
programami szkoleniowymi oraz konkursami, które dają wiele 

okazji na dodatkowe profi ty.

Obrót osobisty:
Jeżeli w danym miesiącu zakupicie Państwo więcej produktów 

niż jeden karton aktywności, to za każdy dodatkowy karton 
otrzymacie zwrot 20% wartości bazowej punktów.
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4+1% bonusu dla liderów (oprócz prowizji)
Dynamiczna kompresja

20% prowizji za każdy produkt nabyty ponad karton aktywności 

15 nowych klubowiczów = 15 x 100 zł = 1500 zł
+

15 x 3 punkty = 45 punkty = karton gratisowy (550 zł)

=2050 zł
Powyższa tabela przedstawia tylko symulację wypłaty premii poziomowej w postaci modelu
matematycznego. W rzeczywistości nigdy nie buduje się struktury w ten sposób. Rzeczywisty 
dochód, który można osiągnąć zależy w praktyce od rozbudowy sieci oraz aktywności Klubowiczów.

Szczegółowy plan marketingowy zawarty jest w Regulaminie Klubu Flavon.

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

2 x 25 PLN 
4 x 25 PLN 
8 x 25 PLN

16 x 25 PLN
32 x 25 PLN
64 x 25 PLN 

128 x 25 PLN 
256 x 25 PLN 
512 x 25 PLN 

1 024 x 25 PLN
2 048 x 25 PLN
4 096 x 25 PLN

50 PLN
100 PLN
200 PLN
400 PLN
800 PLN

1.600 PLN
3.200 PLN
6.400 PLN

12.800 PLN
25.600 PLN
51.200 PLN

102.400 PLN

Poziom
Liczba aktywnych

klubowiczów x prowizja (5%)
Dochód

Łącznie: 8 190 x 25 PLN 204.750 PLN
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