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Brand Partner Overview

& Compensation Plan

SHARE + EARN

Welcome to B-Epic! Congratulations on your decision to become a B-Epic Brand Partner. It costs 
nothing to start, and no prior experience is needed. Plus, you can work when and where you want, so 
you can build a business that fits your lifestyle and needs. To maximize our Brand Partners’ earning 
potential, we have one of the most consistently highest paying compensation plans in the industry. 
What’s more, you get to be part of something truly epic by representing a brand that is committed 
to helping people everywhere improve the quality of their lives.

Don’t miss your chance to be part of one of the most exciting cloud-based business opportunities 
today. Start now by signing up as a Brand Partner at bepic.com or by contacting the person who 
introduced you to B-Epic. We are excited for you to join our team and look forward to your success! 

As an Independent B-Epic Brand Partner, you can earn money plus get lots of perks.  

You also get everything you need to start building your successful B-Epic business,

including tools, training, and support.

• Commissions and bonuses for product sales and new member sign-ups.

• Discounted prices on all products, packs, and programs. 

• Exclusive access to special deals and limited time offers.

• Professionally designed personal B-Epic website to promote your business. 

• B-Epic ecommerce store, dedicated customer support, and fulfillment services.

• Complete online business and customer/order management system.

• Easy-to-use cloud-based tools for ordering, sales tracking, and payouts.

•  Marketing and business building resources, training, and support.

 הרוויחו שתפו
 סקירה של תוכנית השותפים והתגמולים 

ברוכים הבאים ל-B-Epic! אנו מברכים אתכם על החלטתכם להצטרף למותג B-Epic כשותפים עצמאיים. 
לצרכים  שמתאים  עסק  לבנות  לכם  שיאפשר  מה  שנוח לכם,  מקום  ומכל  זמן  בכל  לעבוד  באפשרותכם 
ולאורח החיים שלכם, אין צורך בנסיון קודם. כדי למקסם את פוטנציאל הרווחים של השותפים שלנו, אנו 
מציעים את אחת מתוכניות התגמולים המשתלמות ביותר בתעשייה. יתר על כן, הינכם מקבלים הזדמנות 
להפוך לחלק ממותג אדיר וייחודי, שמציב בראש מעייניו את המחויבות לעזור לאנשים בכל מקום לשפר 

את איכות חייהם. 

בתור שותפים עצמאיים של המותג B-Epic, תוכלו להרוויח כסף וגם ליהנות ממגוון הטבות. 
עמלות ובונוסים בתמורה לשיווק מוצרים וגיוס שותפים עצמאיים חדשים. •
מחירים מוזלים על כל המוצרים, החבילות והתוכניות. •
גישה בלעדית למבצעים מיוחדים והצעות לזמן מוגבל. •

 אתם מקבלים גם את כל מה שתצטרכו כדי להתחיל לבנות את העסק שלכם עם B-Epic ולהובילו 
להצלחה, כולל כלים, הדרכות ותמיכה. 

אתר B-Epic אישי בעיצוב מקצועי לקידום העסק שלכם. •
חנות אינטרנטית של B-Epic, תמיכת לקוחות ייעודית ושירותי לוגיסטיקה. •
עסק  מקוון מלא וניהול לקוחות/הזמנות. •
כלים עסקיים מבוססי ענן נוחים לשימוש לביצוע הזמנות, מעקב אחר מכירות ותשלומים. •
כלים שיווקיים ועסקיים לבניית העסק, הדרכה ותמיכה. •

קבלו את ההזדמנות שלכם לקחת חלק במיזם העסקי, הייחודי מבוסס ענן. הירשמו כבר עכשיו 
כשותפים דרך האתר bepic.com או באמצעות האדם שהכיר לכם את B-Epic. אנחנו שמחים לראות 

אתכם איתנו ומתרגשים לקראת ההצלחה שלכם!!
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Start Making Money Right Away
When you join B-Epic as an Independent Brand Partner, you can start making money
right away simply for introducing others to the products and business opportunity. 

It’s fast and easy to sign up! Then with one product order, you’re in business! 

As your business and team continue to grow, so do your opportunities to make even more. 
You can earn additional income through substantial commissions and bonuses

as well as qualify for a percentage of your team’s volume.

As you move up in the ranks, you earn more and more! These bonuses can create a significant 
amount of additional income in your B-Epic business as your organization continues to grow.

50%
CUSTOMER BONUS

On All Customer Orders
Every time a customer buys from your

B-Epic website, you get paid 50% of the
retail price on their purchase.

50%
FAST START BONUS

On 1st Order of New Sign-Ups 
Every time you sign-up a new Brand Partner,
they become part of your team, and you get 

paid 50% of the CV of their first order.

up to 20%
TWO TEAM PAY

Weekly Commission on Your
Smaller Team’s Volume

Every week you get paid 10%-20% (based on 
your rank) of the Commissionable Volume (CV) 

generated by all the Brand Partners in 
the smaller (lesser volume) of your two teams*.

20%
SPONSORING MATCHING BONUS

Weekly Check Match
On Your Team’s Pay 

Every week you get paid a 20% check match 
on all the Two Team Pay earned by all your 

personally sponsored Brand Partners.  

10%
GENERATION MATCHING BONUS

Weekly Check Match on
Up to 4 Generations of Golds
As a Gold Qualified Brand Partner or higher rank

(and for as long as you maintain the rank or higher), 
every week you get paid a 10% check match on

the Two Team Pay earned by up to four generations
of Golds or higher rank in your organization
(binary qualified based on Two Team Pay).

2%
GLOBAL BONUS POOL

Weekly Share in the
Company-Wide Volume
As a Diamond Qualified Brand Partner, 
every week you get paid a share of a 

2% Global Bonus Pool of the total company-wide 
Commissionable Volume (CV) generated that week.

התחילו להרוויח כסף כבר היום
לאחר הצטרפותכם ל-B-Epic בתור שותפים, תוכלו מיד להתחיל להרוויח כסף, 

 פשוט על ידי זה שתכירו לאנשים נוספים את המוצרים שלנו ואת ההזדמנות העסקית. 
ההרשמה היא פשוטה ומהירה! מזמינים את אחד המוצרים, ואתם בעסק! 

CUSTOMER BONUS                בונוס עבור לקוח

על כל הזמנות הלקוח 
בכל פעם שלקוח מבצע רכישה באתר B-Epic שלכם,

תקבלו תשלום של 50% מהמחיר הקמעונאי על רכישתו. 

FAST START BONUS        בונוס התחלה מהירה

בכל פעם כשאתם מגייסים שותף חדש, הוא הופך לחלק 
מהצוות שלכם ואתם מקבלים תשלום של 50% מנפח 
 Commissionable Volume (CV) נקודות לחישוב העמלה

על הזמנתו הראשונה. 

על הזמנה ראשונה של הנרשמים החדשים 

ככל שהעסק והקבוצה שלכם ממשיכים לצמוח, כך גם מתרבות ההזדמנויות שלכם להרוויח 
יותר. באפשרותכם להרוויח הכנסה נוספת באמצעות עמלות ובונוסים משמעותיים, מפעילות 

שלכם ושל הקבוצה שלכם. 

SPONSORING MATCHING BONUS
בונוס מיוחד על דורות ראשונים

על בונוס שתי הקבוצות 
 של הדורות הראשונים שלכם 

מדי שבוע תקבלו בונוס מיוחד של 20% על הבונוסים של 
הראשונים שלכם. הדורות כל שהרוויחו שתי הקבוצות

TWO TEAM PAY          בונוס  שתי הקבוצות

עמלה שבועית עבור הנפח 
 של הקבוצה הקטנה יותר  שלכם 

מדי שבוע תקבלו תשלום של עד 20%-10% (תלוי בדרגה 
שלכם) מנפח נקודות לחישוב העמלה (CV) שהתקבל 
מכל השותפים  בקבוצה הקטנה יותר (בעלת נפח 
הנקודות הנמוך יותר) מבין שתי הקבוצות שלכם*. 

ככל שתעלו בדרגות, תרוויחו יותר ויותר! בונוסים אלה יכולים ליצור הכנסה נוספת 
משמעותית בעסק שלכם עם B-Epic, ככל שהארגון שלכם ממשיך לצמוח. 

GLOBAL BONUS POOL
בונוס  מאגר מכירות גלובלי 

השתתפות שבועית בנפח מכירות 
 של כלל החברה 

בתור שותפים בעלי הסמכה לדרגת Diamond, מדי 
שבוע תקבלו את החלק היחסי שלכם מתוך 2% 
 Commissionable (CV) מהמאגר המכירות הגלובלי

Volume של כלל החברה באותו השבוע.

GENERATION MATCHING BONUS
בונוס מיוחד על דורות

על בונוס שתי הקבוצות של הדורות
!Gold עד 4 דורות של שותפים בדרגת

בתור שותף בעל הסמכה לדרגת Gold או דרגה גבוהה יותר  !
(וכל עוד תשמרו על דרגה זו או תעלו לדרגה גבוהה יותר), 
מדי שבוע תקבלו בונוס מיוחד של 10% על תשלום עבור 

בונוס שתי הקבוצות שהרוויחו עד ארבעה דורות של שותפים 
בדרגת Gold או גבוהה יותר בארגון שלכם (ההסמכה היא 

בינארית על סמך בונוסים של שתי הקבוצות). 
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You can earn great commissions as an Independent B-Epic Brand Partner.
Plus, there are lots of opportunities for substantial bonuses …all just for sharing B-Epic.

As you acquire a retail customer base and build your team, your earning potential skyrockets! 

8 Ways to Earn with B-Epic

Customer Bonus

Earn 50% of the PV (or dollar amount / purchase price) on all your Retail 
Customers’ purchases. (Also, 20% of the CV goes into the Two Team Pay.)

Fast Start Bonus

Earn 50% of the CV (assigned commissionable value) on the first order of every 
Brand Partner that you personally sponsor.

Two Team Pay

As a Qualified Brand Partner or higher rank, earn up 20% on the CV of your 
lesser-volume team every week*. (Volume is calculated to infinity and with no 
cycles.) The maximum Two Team Pay is $20,000 USD per week.

Sponsoring Matching Bonus

Earn a 20% weekly check match on all your personally sponsored Brand Partners. 
(Match is based on the Two Team Pay only.)

Generation Matching Bonus

As a Gold Qualified Brand Partner or higher rank (and for as long as you maintain 
the rank or higher), earn a 10% weekly check match paid on up to four generations 
of Gold or higher rank in your organization (binary qualified based on Two Team 
Pay). (Match is based on the Two Team Pay only.)

Global Bonus Pool

As a Diamond Qualified Brand Partner, earn a share in a 2% Global Bonus Pool of 
the total company-wide CV every week.

Monthly Lifestyle Bonus

Earn up to a $700 USD monthly bonus by purchasing a 70 CV ($89.95 USD) or 
higher qualifying product pack AND sponsoring other Brand Partners who each do 
the same (i.e., purchase and sponsor – each with a qualifying pack or higher). This 
bonus pays every month that you are qualified for it.

• (2x2) 2 who get 2 on $89.95 USD or higher pack = $100 USD bonus/month

• (3x3) 3 who get 3 on $89.95 USD or higher pack = $300 USD bonus/month

• (4x4) 4 who get 4 on $89.95 USD or higher pack = $500 USD bonus/month

• (5x5) 5 who get 5 on $89.95 USD or higher pack = $700 USD bonus/month

1

2

3

4

5

6

8

Diamond+ Levels One-Time Bonuses

Starting at the Blue Diamond Qualified Brand Partner level, you receive a one-time 
cash bonus when you first attain each higher rank: Blue Diamond = $10,000 USD, 
Double Blue Diamond = $20,000 USD, Black Diamond = $40,000 USD, Double 
Black Diamond = $75,000 USD, and Green Diamond = $150,000 USD.

7

B-Epic 8 דרכים להרוויח עם
בתור שותפים עצמאיים של B-Epic תוכלו להרוויח עמלות נהדרות.  בנוסף, ישנן הזדמנויות רבות 
לקבל בונוסים משמעותיים… הכול רק באמצעות שיתוף ההזדמנות של B-Epic. ככל שאתם 
צוברים בסיס של לקוחות קמעונאיים ובונים את האירגון שלכם, פוטנציאל הרווח שלכם מזנק!!

בונוס עבור לקוחות
הרוויחו 50% מה-PV (או הסכום בדולרים / עלות רכישה) על כל הרכישות של הלקוחות 
הקבוצות  שתי  בונוס  עבור  בתשלום  נכלל   CV-הקמעוניים שלכם. (כמו כן, 20% מ

שלכם).!
בונוס התחלה מהירה 

הרוויחו 50% מה-CV (נפח נקודות לחישוב עמלה) עבור ההזמנה החדשה של כל שותף 
 שצורף על ידכם באופן אישי (דור ראשון שלכם). 

בונוס שתי הקבוצות 
בתור שותף בעל  הסמכה או דרגה גבוהה יותר, תוכלו להרוויח על בסיס שבועי עד 20% 
על ה-CV של  הקבוצה בעלת הנפח השבועי הקטן יותר* (הנפח מחושב עד אינסוף וללא 

מחזורים). התשלום המרבי עבור  שתי הקבוצות הוא 20,000$ בשבוע. 

בונוס מיוחד על דורות ראשונים   
הרוויחו 20% מהבונוס של שתי הקבוצות ששולם לדורות הרשונים שלכם באותו שבוע. 

(הבונוס מבוסס על תשלום עבור  בונוס שתי הקבוצות בלבד.)!
בונוס מיוחד על דורות 

בתור שותפים בעלי הסמכה לדרגת Gold או דרגה גבוהה יותר (וכל עוד תשמרו  על דרגה 
שתי  הבונוס   על  של 10%  תשלום  תקבלו  שבוע  מדי  גבוהה יותר),  לדרגה  תעלו  או  זו 
הקבוצות עבור ארבעה דורות של דרגת Gold או גבוהה יותר בארגון שלכם (הסמכה היא 
בינארית על סמך תשלום עבור בונוס שתי   הקבוצות). (ההתאמה מבוססת על תשלום 

עבור בונוס שתי הקבוצות בלבד). 
בונוס מאגר מכירות גלובלי 

בתור שותפים בעלי הסמכה לדרגת Diamond תוכלו להרוויח בונוס שבועי שהוא חלק יחסי 
מ 2% מהמאגר המכירות הגלובלי של כלל החברה.!
 +Diamond בונוסים חד-פעמיים לדרגות

החל מהסמכה לדרגת Blue Diamond, תקבלו בונוס מזומן חד-פעמי כאשר תגיעו בפעם 
 ,Blue Diamond = $10,000 :הראשונה לכל אחת מהדרגות הגבוהות יותר

 Double Blue Diamond = $20,000, Black Diamond = $40,000, Double Black Diamond = 
Green Diamond = $150,000 ,$75,000 (נפח המשמש לבונוסים מבוסס רק על נפח חדש 

בשתי הרגליים; נפח נקודות שהועבר מהתקופה הקודמת לא נחשב.)
בונוס Lifestyle חודשי 

תוכלו להרוויח בונוס חודשי של עד 700$ על ידי רכישת ערכת הסמכה של PV 70 (סכום 
הדבר (כלומר,  אותו  את  ומעלה שעושים  שני שותפים  של  וכן צירוף  יותר  או  של $89.95) 
הזמנת מוצר וצירוף - כל אחד עם ערכת הסמכה או יותר). בונוס זה משולם מדי חודש שבו 

הינכם מוסמכים לקבלו.!
!(2x2)  שניים שמצרפים  2 על הערכה של  $89.95 או יותר =  בונוס של $100 לחודש!•
!(3x3)  שלושה שמצרפים 3 על הערכה של $89.95 או יותר  = בונוס של $300 לחודש!•
!(4x4)  ארבעה שמצרפים 4 על הערכה של  $89.95 או יותר = בונוס של $500 לחודש!•
!(5x5)  חמישה  שמצרפים 5 על הערכה של $89.95 או יותר = בונוס של $700 לחודש        •
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One of the quickest, simplest, and most fun ways to make money with B-Epic and build a
great team is with the B-Epic Lifestyle Bonus. In just three simple steps, you can earn 

up to a $700 USD bonus! Plus, you get paid this bonus every month that you qualify for it.

Monthly Lifestyle Bonus

$100 
2X2 LIFESTYLE BONUS

Bonus Each Month
Every month get paid a 

$100 bonus when you have 
2 Brand Partners who each 

get 2 Brand Partners all on a 
qualifying product pack. 

$300 
3X3 LIFESTYLE BONUS

Bonus Each Month
Every month get paid a 

$300 bonus when you have 
3 Brand Partners who each 

get 3 Brand Partners all on a 
qualifying product pack. 

$500 
4X4 LIFESTYLE BONUS

Bonus Each Month
Every month get paid a 

$500 bonus when you have 
4 Brand Partners who each 

get 4 Brand Partners all on a 
qualifying product pack. 

$700 
5X5 LIFESTYLE BONUS

Bonus Each Month
Every month get paid a 

$700 bonus when you have 
5 Brand Partners who each 

get 5 Brand Partners all on a 
qualifying product pack. 

1
3 Simple Steps:

Purchase a $89.95 USD (70 CV) or higher qualifying pack.

2 Sponsor other Brand Partners…2, 3, 4, or 5.
(The bonus amount is tied to the number you sponsor.)

3 Teach them each to do the same (i.e., purchase and
sponsor – each with a qualifying pack or higher). 

בונוס Lifestyle חודשי
אחת מהדרכים המהירות, הפשוטות והמהנות ביותר להרוויח ב-B-Epic ולבנות אירגון נהדר היא 
בונוס Lifestyle של B-Epic. בשלושה צעדים פשוטים, תוכלו להרוויח בונוס שעשוי להגיע לסכום 
 של עד 700 דולר! בנוסף, הבונוס הזה ישולם לכם בכל חודש שבו תרוויחו הסמכה לקבלו.!

3 צעדים פשוטים:

רכישה של ערכת הסמכה בסכום של $89.95  
(70 נקודות נפח אישי - PV) או יותר. 

 צרפו 2, 3, 4 או 5 שותפים נוספים 
 (סכום הבונוס קשור למספר השותפים  בדורות הראשונים שלכם). 

הדריכו את הקבוצה שלכם לעשות את אותו הדבר (כלומר,  
הזמנת מוצר וחונכות - כל אחד עם ערכת הסמכה או יותר). 

בונוס חודשי בונוס חודשי בונוס חודשי בונוס חודשי
בכל חודש תרוויחו תשלום של 
100$ בונוס כאשר יש לכם  2
שותפים שכל אחד מהם  צירף 
עוד 2 שותפים - כולם על 
ערכת מוצר הסמכה 

בכל חודש תרוויחו תשלום של 
300$ בונוס כאשר יש לכם 3 
שותפים שכל אחד מהם  צירף 
עוד 3 שותפים -  כולם על 
ערכת מוצר הסמכה. 

בכל חודש תרוויחו תשלום של 
500$ בונוס כאשר יש לכם 4 
שותפים שכל אחד מהם צירף 
עוד 4 שותפים - כולם על 
ערכת מוצר הסמכה. 

בכל חודש תרוויחו תשלום של 
700$ בונוס כאשר יש לכם 5 
שותפים שכל אחד מהם  צירף 
עוד 5 שותפים - כולם על 
ערכת מוצר הסמכה. 
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The Power of Teams

Making money with your B-Epic business is 
simple due to the power of our Two Team plan.  
The key to success is building a team of dedicated 
Brand Partners who share a common vision. To 
start just focus on one thing: Be a Qualified 
Brand Partner yourself and sign up other 
Qualified Brand Partners (placing half in each of 
your two teams). Then teach them each to do the 
same thing. It doesn't get any easier than that.

For the Two Team Pay, B-Epic pays each of our 
Brand Partners a very generous percentage of 
the CV (Commissionable Volume) generated by 
all the Brand Partners in the smaller of their two 
teams, with volume calculated to infinity and with 
no cycles. For details on payout percentages 
according to rank, refer to the Rank Qualifications 
& Compensation chart on the previous page. (Note: 
The maximum Two Team Pay is $20,000 per week.*)

In our simple but powerful Two Team plan, you 
have a team on your left side and a team on your 
right side. As you personally sign up other Brand 
Partners, you can place them in either of your 
two teams. New members can also be placed on 
your teams for you by your Sponsor (or others 
above you) in addition to the efforts of the Brand 
Partners below you in your organization.

Once you reach the rank of Qualified Brand 
Partner or higher, you earn up to 10%-20% 
(based on your rank) of the CV in your 
lesser-volume team every week. These pay
periods are calculated and paid to you weekly. 
And the extra volume that you are not paid on 
from your larger team carries over to the next 
week as long as you maintain the rank of 
Qualified Brand Partner or higher. So, it pays to 
stay Qualified…and to teach your team members 
to stay Qualified too.  It’s really that simple.

Even better, the leveraging power of our Two 
Team plan doesn’t end there.  Not only are you 
rewarded for introducing others to B-Epic and 
helping them succeed, but it also applies to 
everyone on your team. So, the more Brand 
Partners you help sign up and get qualified, the 
more potential you all have to grow your incomes.

The example below shows how powerful 
B-Epic’s Two Team plan can be. It is based on the 
Brand Partners each having a 70 CV ($89.95 
USD) qualified monthly order.  In this example, 
the lesser-volume team (on the right) collectively 
generated 280 CV.  So, at a 20% payout, you would 
earn $56 USD this week just in Two Team Pay.  

Personally
Sponsored

Downline
Sponsored

Spillover

70 CV carryover on your Left Team

Lesser Volume = 280 CV x 20% = $56 Earnings

You

70 CV

70CV 70CV

70CV 70CV

70 CV

70CV 70CV

70CV

EXPLANATION OF TWO TEAM PAY

כוחן של הקבוצות 
הסבר מפורט של בונוס  שתי הקבוצות   

בעסק של B-Epic קל להרוויח הודות לתוכנית הבינארית של שתי הקבוצות. המפתח להצלחה הוא לבנות אירגון של 
שותפים מסורים החולקים חזון משותף. בתור התחלה יש להתמקד בדבר אחד בלבד: להיות בעצמכם שותפים בעלי 
הסמכה ולגייס שותפים נוספים בעלי הסמכה (עם שיבוץ של חצי מהם בכל אחד משתי הקבוצות שלכם). לאחר מכן 

למדו אותם לעשות את אותו הדבר. אין יותר פשוט מזה! 

בתשלום עבור שתי הקבוצות, B-Epic משלמת לכל אחד מהשותפים אחוז נדיב מאוד של CV (נפח נקודות לחישוב 
עמלה) שמתקבל על ידי כל השותפים בקבוצה היותר קטנה מהשתיים, עם נפח שמחושב עד אינסוף וללא מחזורים. 
לפרטים אודות תשלום אחוזים בהתאם לדרגה, עיין בתרשים הסמכה לדרגה ותגמול בעמוד הקודם. (הערה: תשלום 

מרבי עבור שתי הקבוצות הוא 20,000 דולר בשבוע*). 

בתוכנית הבינארית של שתי הקבוצות הפשוטה אך העוצמתית שלנו, יש לכם קבוצה בצד שמאל וקבוצה בצד ימין. 
החונך (או  הקבוצות שלכם.  משתי  באחד  אותם  לשבץ  תוכלו  שותפים נוספים,  אישי  באופן  מגייסים  שאתם  ככל 
שותפים אחרים הנמצאים מעליכם) יכולים גם הם לשבץ חברים חדשים בקבוצות שלכם, בנוסף לפעילות העסקית 

של השותפים אחרים הנמצאים תחתיכם בארגון שלכם. 

של   CV-בדרגה שלכם) מה בין 10%-20% (תלוי  תרוויחו  גבוהה יותר,  או  מוסמך  שותף  של  לדרגה  שתגיעו  לאחר 
הקבוצה שלכם בעלת הנפח הנמוך יותר מדי שבוע. תקופות תשלום אלו מחושבות ומשולמות לכם מדי שבוע. הנפח 
הנוסף שאינו שולם לכם מהקבוצה הגדולה יותר שלכם עובר לשבוע הבא, כל עוד הינכם מחזיקים בדרגת שותף בעל 
הסמכה או גבוהה יותר. אז... משתלם להישאר שותף בעל הסמכה וללמד את חברי האירגון שלכם לעשות את אותו 

הדבר. זה באמת כל כך פשוט. 

מקבלים  שאתם  רק  לא  נגמר בזה.  אינו  שלנו  הקבוצות  שתי  של  הבינארית  התוכנית  של  המינוף  כוח  על כן,  יתר 
ואחד  אחת  לכל  גם  רלוונטי  זה  להם להצליח,  ועוזרים  נוספים  לאנשים   B-Epic את מציגים  שאתם  כך  על  תגמול 
באירגון שלכם. ככל שתעזרו ליותר שותפים להצטרף ולעבור הסמכה, כך יגדל הפוטנציאל שלכם לרווח גדול יותר. 

   .B-Epic בדוגמה שלהלן תוכלו לראות עד כמה עוצמתית יכולה להיות תוכנית של שתי הקבוצות של
 .70 CV ($89.95)-הסמכה של בעלת  מתחדשת  חודשית  הזמנה  יש  מהם  אחד  שלכל  שותפים  על  מבוססת  היא 
בדוגמה הזאת, הקבוצה עם הנפח הקטן יותר (מימין) צברה ביחד CV 280. אז, בתשלום של 10%, תרוויח $28 השבוע 

בתשלום עבור  שתי הקבוצות בלבד. 

קבוצה ימנית: נפח נמוך יותר = CV x 10% 280 = רווח של 28$ 
קבוצה שמאלית: העברה של CV 70  לשבוע עמלות הבא!

צירוף אישי שותפים 
 של שותפים

צירוף זליגה 
Spilover אתם

  WWW.BEPIC.COM   |  5 עמוד 

http://WWW.BEPIC.COM


PAGE 7  |   B-EPIC BRAND PARTNER OVERVIEW AND COMPENSATION PLAN  |   WWW.BEPIC.COM 

B-Epic’s Matching Bonus rewards you for helping others succeed.
Every week you can earn two matching bonuses based on the performance of your team. 

As a Brand Partner, you get paid a 20% 
weekly check match on the collective Two 
Team Pay earned weekly by all your 
personally sponsored Brand Partners.  As 
shown in the example to the right, as you 
build your team, the dollar amount of this 
weekly bonus rapidly skyrockets.  What’s 
more, you can qualify for this bonus as 
soon as become a Brand Partner; no other 
qualifications are needed.

As a Gold Qualified Brand Partner or higher rank (and for as long as you maintain the rank or 
higher), you also get paid a 10% weekly check match on the collective Two Team Pay earned 
weekly paid on up to four generations of Golds or higher rank in your Sponsorship 
Organization (binary qualified based on Two Team Pay). This bonus can create a significant 
amount of additional income each week in your B-Epic business since each generation can 
represent a large number of Brand Partners as shown in the example below.

Example in USD amounts.

5 $1,000 $200

$2,000

$5,000

$10,000

$25,000

25

50

Two Matching Bonuses

L
E
V
E
L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1st

Generation

2nd

Generation

3rd

Generation

4th

Generation

Represents a Gold Qualified Brand Partner EXPLANATION OF GENERATIONS
AND SPONSORSHIP ORGANIZATION

Your “Sponsorship Organization” comprises all 
the Brand Partners that you personally 
sponsored as well as all the Brand Partners they 
each sponsored.    

In your Sponsorship Organization, all the Brand 
Partners that you personally sponsor are placed 
on your first level (with unlimited horizontal 
expansion potential) …and all the Brand 
Partners they personally sponsor are placed on 
your second level…and so on. 

A “generation” starts when a Brand Partner in
your Sponsorship Organization has reached the 
rank of Gold Qualified Brand Partner or higher 
during a weekly pay period. 

The Generation Matching Bonus includes all 
Brand Partners below them in that team leg of 
your Sponsorship Organization until the 
tracking system encounters another Brand 
Partner in the same team leg who is also at the 
Gold Qualified Brand Partner rank or higher. 
Then that Brand Partner would then start your 
next generation. 

Sponsoring Matching Bonus

Generation Matching Bonus

# of Personally

Sponsored Brand

Partners

Their Total

Combined

Two Team Pay

Your 20% Weekly

Check Match

1

2

שני בונוסים של דורות אישיים 
בונוס דורות אישיים של B-Epic מעניק לכם תגמול על כך שאתם עוזרים לאחרים להצליח.  
בכל שבוע תוכלו להרוויח שני בונוסים מיוחדים  המבוססים על ביצועי האירגון שלכם.!

מס' שותפים הנמצאים 
תחת חונכות אישית

תשלום משולב עבור 
שתי הקבוצות

20% ההתאמה 
השבועית שלך

51,000 $200 $

51,000 $200 $

51,000 $200 $

 בונוס מיוחד על דורות ראשונים

על  של 20%  מיוחד  בונוס  תקבלו  שבוע  מדי 
כל  שהרוויחו  הקבוצות  שתי  של  הבונוסים 
 הדורות הראשונים שלכם בשתי הקבוצות. 

כפי שנראה בדוגמה משמאל, ככל שתבנו את 
הקבוצות שלכם, סכום הבונוס השבועי הזה 
יזנק במהירות. כמו כן, תוכלו לקבל הסמכה 
לבונוס זה ברגע שתהפכו לשותף; לא נדרשות 

כל הסמכות אחרות. 
! 

בונוס מיוחד על דורות
בתור שותפים בעלי הסמכה לדרגת Gold או דרגה גבוהה יותר (וכל עוד תשמרו על דרגה זו או תעלו 
לדרגה גבוהה יותר), תקבלו גם תשלום של 10% על  בונוס  שתי קבוצות שהרוויחו קולקטיבית עד 
ארבעה דורות של שותפים בדרגת Gold או גבוהה יותר בארגון  הדורות שלכם (הסמכה בינארית על 
סמך בונוס  לשתי  הקבוצות). בונוס זה יכול ליצור הכנסה נוספת שבועית משמעותית בעסק של 

B-Epic שלכם, מכיוון שכל דור יכול לייצג מספר גדול של שותפים, כמוצג בדוגמה להלן. 

 דוגמה בדולר ארה"ב

 הסבר אודות דורות וארגון האישי שלכם
השותפים  כל  את  כולל  האישי שלכם"  ”הארגון 
השותפים  כל  את  וכן  הראשון שלכם,  בדור  שנמצאים  

שנמצאים תחת הדורות האישיים שלהם. 

בדור  שנמצאים   השותפים  כל  האישי שלכם,  בארגון  
הראשון שלכם נמצאים ברמה הראשונה (עם פוטנציאל 
השותפים  וכל  להרחבה אופקית)...  מוגבל  בלתי 
שנמצאים בדור ראשון  שלהם ממוקמים ברמה השנייה, 

וכן הלאה.  

מגיע  שלכם  האישי  בארגון  שותף  כאשר  מתחיל  "דור" 
גבוהה  או   Gold לדרגת הסמכה  בעל  שותף  של  לדרגה 

יותר במהלך תקופת תשלום שבועית. 

בונוס  מיוחד על דורות כולל את כל השותפים תחתיהם 
באותו עץ הדורות של ארגון האישי שלכם, עד שמערכת 
המעקב  מזהה בשותף  הבא באותו עץ הדורות שהוא 
גם מוסמך לדרגת Gold או יותר. השותף הזה יתחיל את 

הדור הבא שלכם.!
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B-Epic’s Matching Bonus rewards you for helping others succeed.
Every week you can earn two matching bonuses based on the performance of your team. 

As a Brand Partner, you get paid a 20% 
weekly check match on the collective Two
Team Pay earned weekly by all your
personally sponsored Brand Partners. As 
shown in the example to the right, as you 
build your team, the dollar amount of this 
weekly bonus rapidly skyrockets. What’s
more, you can qualify for this bonus as 
soon as become a Brand Partner; no other 
qualifications are needed.

As a Gold Qualified Brand Partner or higher rank (and for as long as you maintain the rank or 
higher), you also get paid a 10% weekly check match on the collective Two Team Pay earned 
weekly paid on up to four generations of Golds or higher rank in your Sponsorship
Organization (binary qualified based on Two Team Pay). This bonus can create a significant 
amount of additional income each week in your B-Epic business since each generation can 
represent a large number of Brand Partners as shown in the example below.

Example in USD amounts.
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Two Matching Bonuses

L
E
V
E
L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1st

Generation

2nd

Generation

3rd

Generation

4th

Generation

Represents a Gold Qualified Brand Partner EXPLANATION OF GENERATIONS
AND SPONSORSHIP ORGANIZATION

Your “Sponsorship Organization” comprises all 
the Brand Partners that you personally 
sponsored as well as all the Brand Partners they 
each sponsored.    

In your Sponsorship Organization, all the Brand 
Partners that you personally sponsor are placed 
on your first level (with unlimited horizontal 
expansion potential) …and all the Brand 
Partners they personally sponsor are placed on 
your second level…and so on. 

A “generation” starts when a Brand Partner in 
your Sponsorship Organization has reached the 
rank of Gold Qualified Brand Partner or higher 
during a weekly pay period. 

The Generation Matching Bonus includes all 
Brand Partners below them in that team leg of 
your Sponsorship Organization until the 
tracking system encounters another Brand 
Partner in the same team leg who is also at the 
Gold Qualified Brand Partner rank or higher. 
Then that Brand Partner would then start your 
next generation. 

Sponsoring Matching Bonus

Generation Matching Bonus

# of Personally

Sponsored Brand

Partners

Their Total

Combined

Two Team Pay

Your 20% Weekly

Check Match

1

2

Gold מייצג שותף בעל הסמכה לדרגת

דור 
ראשון!

דור 
שני!

דור
שלישי!

דור 
רביעי!

ר
מ
ה
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Once you reach the Diamond levels, you receive a significant bonus when
you attain each higher Diamond rank. This includes a rank achievement certificate, 

rank recognition award (see below), and substantial cash bonus** (USD) (see below).

**As a Diamond Qualified Brand Partner, every week you get paid a share of a 2% Global Bonus Pool of the total company-wide CV generated that week. 
This bonus is only for the Diamond Qualified Brand Partner rank; the higher-level Diamond ranks have a different cash bonus structure (see below). 
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Diamond Level Bonuses

$10,000
BLUE DIAMOND

One-Time Bonus 

$20,000
DOUBLE BLUE DIAMOND

One-Time Bonus 

$40,000
BLACK DIAMOND

One-Time Bonus 

$75,000
DOUBLE BLACK DIAMOND

One-Time Bonus 

$150,000
GREEN DIAMOND

One-Time Bonus 

Diamond בונוסים לדרגת
כשתגיעו לדרגות Diamond, תקבלו בונוס משמעותי עם קבלת כל דרגה של Diamond. זה כולל תעודה 
של השגת הדרגה, פרס הכרה בדרגה (ראה להלן) ובונוס מזומן משמעותי*** (בדולרים) (ראה להלן).!

***בתור שותפים בעלי הסמכה לדרגת Diamond, מדי שבוע תקבלו תשלום יחסי מ 2% ממאגר הבונוס הגלובלי של כלל החברה באותו השבוע. 
הבונוס מיועד רק עבור שותפים מוסמכים לדרגת Diamond; לדרגות Diamond גבוהות יותר יש מבנה שונה של בונוס מזומן (ראה להלן). 

בונוס חד-פעמי

בונוס חד-פעמי

בונוס חד-פעמי

בונוס חד-פעמי

בונוס חד-פעמי

  WWW.BEPIC.COM    |  7 עמוד 

http://WWW.BEPIC.COM


בונוסהסמכותדרגה
לקוח

 בונוס
  התחלה
מהירה

בונוס שתי 
 הקבוצות

בונוס מיוחד 
 על דורות 
ראשונים

בונוס מיוחד 
 על דורות

בונוסים לדרגת 
Diamond

לא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטיאיןלקוח קמעונאי

50% מה-50%CV מה-PVבעל הזמנה פעילהשותף
לא רלוונטילא רלוונטי20% על כל האישייםלא רלוונטיבהזמנה ראשונה

שותף בעל הסמכה
בעל הזמנה פעילה עם צירוף  אישי 
של  פעיל אחד לפחות בקבוצה 
השמאלית שלכם וצירוף אישי פעיל 
אחד לפחות בקבוצה הימנית שלכם.

PV-50% מהCV-50% של ה
לא רלוונטילא רלוונטי20% על כל האישייםעד 10%בהזמנה ראשונה

שותף בעל הסמכה 
Silver לדרגת 

בעל הזמנה פעילה, שומר על דרגה 
של שותף בעל הסמכה, בעל נפח 
שבועי של CV 1,000 בקבוצה עם נפח 

 הפעילות הקטן יותר.

PV-50% מהCV-50% של ה
לא רלוונטילא רלוונטי20% על כל האישייםעד 12%בהזמנה הראשונה

שותף בעל הסמכה 
Gold לדרגת 

בעל הזמנה לערכת הסמכה בסכום 
של $89.95, שומר על דרגה של שותף 
בעל הסמכה, בעל נפח שבועי של 
CV 2,500 בקבוצה עם נפח הפעילות 

הקטן יותר.

PV-50% מהCV-50% של ה
20% על כל האישייםעד 15%בהזמנה הראשונה

10% על שני דורות 
של דרגת Gold או 
גבוהה יותר

לא רלוונטי

שותף בעל הסמכה 
Platinum לדרגת 

בעל הזמנה לערכת הסמכה בסכום 
של $89.95, שומר על דרגה של שותף 
בעל הסמכה, בעל נפח שבועי של 
CV 5,000 בקבוצה עם נפח הפעילות 

הקטן יותר.

PV-50% מהCV-50% של ה
20% על כל האישייםעד 18%בהזמנה ראשונה

10% על שלושה 
 Gold דורות של דרגת
או גבוהה יותר

לא רלוונטי

שותף בעל הסמכה 
Diamond לדרגת 

בסכום בעל הזמנה לערכת הסמכה 
של $89.95 , שומר על דרגה של שותף

בעל הסמכה, בעל נפח שבועי של
  CV 7,500 במשך 3 שבועות רצופים

בקבוצה עם נפח הפעילות הקטן
 יות**

PV-50% מהCV-50% של ה
20% על כל האישייםעד 20%בהזמנה ראשונה

10% על ארבעה 
 Gold דורות של דרגת
או גבוהה יותר

חולק 2% ממאגר הבונוס הגלובלי 
עם כל השותפים בעלי הסמכה 
לדרגת Diamond***,  דרגה, פרס 

ותעודה

שותף בעל הסמכה 
Blue Diamond לדרגת 

בעל הזמנה לערכת הסמכה בסכום 
של $89.95, שומר על דרגה של שותף 
בעל הסמכה, בעל נפח שבועי של 
CV 15,000 במשך 5 שבועות רצופים 
בקבוצה עם נפח  הפעילות הקטן 

יותר.**

PV-50% מהCV-50% של ה
20% על כל האישייםעד 20%בהזמנה ראשונה

10% על ארבעה 
 Gold דורות של דרגת
או גבוהה יותר

בונוס חד-פעמי של $10,000, 
 דרגה, פרס  ותעודה

שותף בעל הסמכה 
Double Blue Diamond  לדרגת 

בעל הזמנה לערכת הסמכה בסכום 
של $89.95, שומר על דרגה של שותף 
בעל הסמכה, בעל נפח שבועי של 
CV 25,000 במשך 6 שבועות רצופים 
בקבוצה עם נפח הפעילות הקטן 

יותר.**

PV-50% מהCV-50% של ה
20% על כל האישייםעד 20%בהזמנה ראשונה

10% על ארבעה 
 Gold דורות של דרגת
או גבוהה יותר

בונוס חד-פעמי של $20,000, 
דרגה, פרס  ותעודה

שותף בעל הסמכה לדרגת 
Black Diamond 

בעל הזמנה לערכת הסמכה בסכום 
של $89.95, שומר על דרגה של שותף 
בעל הסמכה, בעל נפח שבועי של 
CV 50,000 במשך 8 שבועות רצופים 
בקבוצה עם נפח  הפעילות הקטן 

יותר.**

PV-50% מהCV-50% של ה
20% על כל האישייםעד 20%בהזמנה ראשונה

10% על ארבעה 
 Gold דורות של דרגת
או גבוהה יותר

בונוס חד-פעמי של $40,000,  
פרס דרגה ותעודה

שותף בעל הסמכה לדרגת 
Double Black Diamond  

בעל הזמנה לערכת הסמכה בסכום 
של $89.95, שומר על דרגה של שותף 
בעל הסמכה, בעל נפח שבועי של 
CV 100,000 במשך 10 שבועות 
רצופים בקבוצה עם נפח  הפעילות 

הקטן יותר.**

PV-50% מהCV-50% של ה
20% על כל האישייםעד 20%בהזמנה ראשונה

10% על ארבעה 
 Gold דורות של דרגת
או גבוהה יותר

בונוס חד-פעמי של $75,000,  
פרס, דרגה ותעודה

שותף בעל הסמכה לדרגת 
Green Diamond 

בעל הזמנה לערכת הסמכה בסכום 
של $89.95, שומר על דרגה של שותף 
בעל הסמכה, בעל נפח שבועי של 
CV 250,000 במשך 12 שבועות 
רצופים בקבוצה עם נפח הפעילות 

הקטן יותר.**

PV-50% מהCV-50% של ה
20% על כל האישייםעד 20%בהזמנה ראשונה

10% על ארבעה 
 Gold דורות של דרגת
או גבוהה יותר

בונוס חד-פעמי של $150,000, 
 פרס, דרגה ותעודה

הסמכות לדרגות ותגמולים
תוכנית התגמולים של B-Epic מיועדת למקסם את פוטנציאל הרווחים של כל השותפים. 
היא מספקת לכם דרכים רבות להרוויח כסף, כולל תוכנית בונוסים מובילה בתעשייה.

כל הסכומים בדולרים מתייחסים לדולר ארה"ב.!

**נפח המשמש לבונוסים מבוסס רק על נפח חדש בשתי הרגליים; נפח נקודות שהועבר מהתקופה הקודמת לא נחשב. 
***מאגר הבונוס הגלובלי מיועד רק עבור שותפים בעלי הסמכה לדרגת Diamond מכיוון שלדרגות Diamond גבוהות יותר יש מבנה שונה של בונוס מזומן.
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Commission Schedule
The Customer Bonus and Fast Start Bonus are both paid out in real time; they are 
entered into your E-Wallet instantly.

The Two Team Pay, both Matching Bonuses, and the Global Bonus Pool are paid out 
weekly with a one-week delay. For these the commissionable week runs 12:00 am 
EST Wednesday through 11:59 pm EST Tuesday, and the corresponding 
commissions are entered into your E-Wallet the following Wednesday. 

The Lifestyle Bonus is paid out monthly; it is entered into your E-Wallet on the first 
Wednesday after the 15th of the month following the commissionable period.

You can request a payout from your E-Wallet at any time, and it will be paid out on 
the upcoming Friday. All such requests submitted through the week by 12:00 am  
EST Thursday are paid out on the Friday of that same week.

*60% Rule for Total Payout

The Two Team Pay pays individual Brand Partners up to 20% on the 
Commissionable Volume (CV) of their smaller (lesser-volume) team until the total 
payout across the company reaches 60% of the collective company-wide CV. 

•   If the total company-wide payout is calculated to be over 60%, actual individual 
     payouts will be adjusted down to make the total company-wide payout be 60%.

•   If the total payout is under 60%, the difference will go into a company reserve  
     to cover any weeks that the payout is higher. 

This is designed to ensure that B-Epic can always pay out the maximum amount 
possible to our Brand Partners without paying out too much, so that we can ensure 
the stability of the pay plan long term.

NOTE: The maximum Two Team Pay is $20,000 USD per week.

Explanation of PV and CV

Every product has an assigned PV and CV value.

• Personal Volume (PV) reflects the dollar amount that the person paid for the

• Commissionable Volume (CV) is the dollar value assigned to the product for
the calculation of commissions.

לו"ז העמלות 
בונוס לקוח ובונוס התחלה מהירה משולמים בזמן אמת; הם נכנסים מיד לארנק האלקטרוני שלכם. 

תשלום עבור בונוס שתי הקבוצות, שני בונוסים המיוחדים לדורות ובונוס המאגר הגלובלי משולמים באופן 
שבועי עם עיכוב של שבוע ימים. שבוע העמלה הינו מיום רביעי 0:00 לפי שעון EST עד יום שלישי  23:59 

לפי שעון EST, והעמלות התואמות מופקדות בארנק האלקטרוני שלכם ביום רביעי הבא. 

בונוס Lifestyle משולם מדי חודש; הוא מופקד בארנק האלקטרוני שלכם ביום רביעי הראשון עד היום 
ה-15 בחודש אחרי תקופת צבירת העמלה. 

הקרוב. כל בקשות  שישי ביום לכם ישולם עת, והוא בכל שלכם האלקטרוני מהארנק תשלום תוכלו לדרוש
והן משולמות ביום שישי של אותו   ,EST שעון כאלו מוגשות במהלך השבוע עד יום חמישי ב-0:00 לפי 

השבוע. 

*חוק 60% עבור תשלום מלא 

של   (CV) העמלות לחישוב  נקודות  נפח  על  עד 20%  לשותפים  משלמים  שתי הקבוצות,  עבור   בתשלום 
מגיע ל-60%  החברה  בכל  התשלום  שכלל  עד  הנמוך יותר),  נפח  שלהם (בעל  יותר  הקטנה  הקבוצה 

מה-CV הקולקטיבי של החברה כולה. 

אם התשלום המלא המחושב של כלל החברה הוא מעל 60%, תשלומים אישיים המבוצעים •
בפועל יותאמו כלפי מטה כדי שהתשלום המלא של כלל החברה יהיה 60%. 

שבועות • על  לכסות  כדי  בחברה  יישמר  ההפרש  מתחת ל-60%,  הוא  המלא  התשלום  אם 
כלשהם שבהם התשלום גבוה יותר. 

הדבר מיועד כדי לוודא כי B-Epic תמיד תוכל לשלם את הסכום המרבי שניתן לשותפים שלה מבלי לשלם 
יותר מדי, כדי שנוכל לוודא ביצוע של תשלומים בהתאם לתוכנית בטווח הארוך. 

הערה: תשלום מרבי עבור שתי הקבוצות הוא 20,000 דולר בשבוע. 

 CV-ו PV הסבר אודות
 .CV וערך PV לכל מוצר יש ערך

 נפח אישי (PV) משקף את הסכום בדולרים שאותו שילם האדם עבור המוצר (כלומר, מחיר הרכישה). •
 נפח נקודות לחישוב העמלות (CV) הוא הערך בדולרים שהוקצה למוצר לחישוב העמלות. •
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