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Üdvözöljük a B-Epic-nél! Gratulálunk a döntéséhez, hogy a B-Epic márkapartnerévé vált. ne kerül semmibe 
elkezdeni, és nincs szükség előzetes tapasztalatra. Ráadásul akkor és ott dolgozhat, amikor és ahol akar, így 
olyan vállalkozást építhet, amely az életstílusához és igényeihez illeszkedik. Márkapartnereink kereseti 
potenciáljának maximalizálása érdekében az iparág egyik legkövetkezetesebben magasan fizető 
kompenzációs tervével rendelkezünk.  Ráadásul valami igazán nagyszerű dolog részese lehet, hiszen egy 
olyan márkát képviselhet, amely elkötelezett az iránt, hogy mindenhol segítsen az embereknek javítani az 
életminőségükön.

Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy részese legyen napjaink egyik legizgalmasabb felhőalapú üzleti 
lehetőségének. Kezdje most, jelentkezzen márkapartnerként a bepic.com oldalon, vagy lépjen kapcsolatba 
azzal a személlyel, aki bemutatta Önnek a B-Epic-et. Izgatottan várjuk, hogy csatlakozzon a csapatunkhoz, és 
várjuk a sikerét! 

Független B-Epic márkapartnerként pénzt kereshet, emellett pedig rengeteg előnyt 
kaphat. 

Mindent megkap, amire szüksége van a sikeres B-Epic vállalkozása felépítéséhez,
beleértve az eszközöket, a képzést és a támogatást.

    Jutalékok és bónuszok a termékeladásokért és az új tagok regisztrációjáért.

    Kedvezményes árak minden termékre, csomagra és programra. 

    Exkluzív hozzáférés különleges ajánlatokhoz és korlátozott ideig érvényes ajánlatokhoz.   

    Professzionálisan tervezett személyes B-Epic weboldal vállalkozása népszerűsítésére. 

    B-Epic webáruház, dedikált ügyfélszolgálat és teljesítési szolgáltatások.

    Teljes körű online üzleti és ügyfél-/rendeléskezelő rendszer.

    Könnyen használható felhőalapú eszközök a rendeléshez, az értékesítés nyomon követéséhez
    és a kifizetésekhez.

    Marketing és üzletépítési források, képzés és támogatás.

Márkapartner Áttekintés
& Kompenzációs Terv

SHARE + SHARE
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Kezdjen Azonnal Pénzt Keresni

700 dollárig
ÉLETMÓD-BÓNUSZ

Bónusz Minden Hónapban

Keressen akár 700 USD havi bónuszt egy megfelelő 
termékcsomag vagy annál magasabb termékcsomag 

megvásárlásával ÉS más márkapartnerek 
szponzorálásával, akik mindegyike ugyanezt teszik.

$ Bónusz
GYÉMÁNT + SZINTEK BÓNUSZOK

Egyszeri új Rangsor Bónuszok

A Kék Gyémánt Minősített Márkapartnerszintén 
kezdve, egyszeri készpénzes bónuszt kap amikor 

először ér el egy magasabb rangot. 

akár 20%-ig
KÉT CSAPAT FIZETÉSE

Heti jJtalék az Ön Kisebb Csapat Hangereje

Minden héten 10%-20%-os fizetést kap (a az Ön 
rendfokozata) a Bizottsági mennyiségtől (CV) az 
összes márkapartner által generált a két csapata 

közül a kisebbtől (kisebb volumenű).

20%
SZPONZORI MEGFELELŐ BÓNUSZ

Heti Ellenőrző Mérkőzés a Csapata Fizetése 

Minden héten kap egy 20%-os csekket. 
az összes Két Csapat Fizetés által megkeresett 

összes személyesen szponzorált márkapartnerek.  

10%
GENERÁCIÓS MEGFELELŐ BÓNUSZ

Heti Ellenőrző Mérkőzés a Akár 4 Generációs Aranyak 

Arany minősített márkapartner vagy magasabb 
rangban, minden héten 10%-os csekket kap, ami 
megegyezik a a Két Csapat Fizetés-al, amely akár 
négy generáció által megszerzett akik arany vagy 

magasabb rangúak a szervezetben.

2%
GLOBÁLIS BÓNUSZ POOL

Heti Részesedés a Vállalat-szerte Kötet

Gyémánt minősített márkapartnerként, minden héten 
kap egy részt egy 2% globális bónuszalapból az 
adott héten az egész vállalatra kiterjedő teljes 

jutalékolható volumen (CV) 2%-a.

50%
VEVŐI BÓNUSZ

Minden ügyfélmegrendelésre

Minden alkalommal, amikor egy ügyfél vásárol 
az Ön B-Epic weboldalán, akkor 50%-át,
kiskereskedelmi árat kapja a vásárláskor.

50%
GYORSINDÍTÁSI BÓNUSZ

Az új Regisztrációk 1. Sorrendjében 

Minden alkalommal, amikor új márkapartnert 
regisztrál, a csapata részévé válnak, és Önnek pedig 
az első megrendelésük CV-jének 50%-át fizetik ki.

Ha független márkapartnerként csatlakozik a B-Epichez, azonnal elkezdhet pénzt keresni, egyszerűen azért, 
mert másoknak is bemutatja a termékeket és az üzleti lehetőséget.  A regisztráció gyors és egyszerű!  Aztán 
egyetlen termékrendeléssel máris benne vagy az üzletben! Ahogy az Ön vállalkozása és csapata tovább 
növekszik, úgy nőnek a lehetőségei is, hogy még többet keressen. Jelentős jutalékok és bónuszok révén 
további jövedelemre tehet szert, valamint jogosult lehet csapata forgalmának egy százalékára. Ahogy halad 
felfelé a ranglétrán, egyre többet és többet keres!  Ezek a bónuszok jelentős mennyiségű további bevételek a 
B-Epic vállalkozásában, ahogy a szervezet tovább növekszik.

NYILATKOZAT: Ez csak egy rövid, általános áttekintés. További, konkrét részletek a következő oldalon és a jelen dokumentumban találhatók.



Független B-Epic márkapartnerként nagy jutalékokat kereshet. Ráadásul rengeteg 
lehetőség van jelentős bónuszokra ... mindezt csak azért, mert megosztja a B-Epic-et. 
Ahogy megszerez egy kiskereskedelmi ügyfélkört és felépíti a csapatát, a kereseti 
lehetőségei az egekbe szöknek! 

8 Módja A B-Epic-Kal Való Keresésnek

Keresse meg a PV (vagy a dollárösszeg/vásárlási ár) 50%-át a 
kiskereskedelmi vásárlói vásárlásai után. (Emellett a CV 20%-a a Két Csapat 
Fizetés-be kerül.)

Az Ön által személyesen szponzorált minden egyes márkapartner első 
megrendelése után az önéletrajz 50%-át (a hozzárendelt jutalékos értéket) 
kapja.

Minősített márkapartnerként vagy magasabb rangúként minden héten 
20%-ot kereshet a kisebb forgalmú csapata önéletrajzán*. (A volumen a 
végtelenségig és ciklusok nélkül kerül kiszámításra.) A maximális Két csapat 
fizetése 20 000 USD hetente.

Keressen 20%-os heti csekkösszeget a személyesen szponzorált 
márkapartnereinek. (Az egyezés csak a Két csapat fizetése alapján történik.)

Arany minősített márkapartner vagy magasabb rangú (és mindaddig, amíg 
fenntartja a rangot vagy magasabb rangot), heti 10%-os csekkösszeget 
kaphat, amelyet legfeljebb négy arany vagy magasabb rangú generációnak 
fizetnek ki (bináris minősítés a Két csapat fizetése alapján).

Gyémánt minősítésű márkapartnerként minden héten részesedést 
szerezhet a teljes vállalati CV 2%-os globális bónuszalapjából. 

A Kék Gyémánt minősített márkapartner szintjétől kezdve egyszeri 
készpénzes bónuszt kap, amikor először ér el minden magasabb rangot: Kék 
Gyémánt = 10 000 USD, Dupla Kék v= 20 000 USD, Fekete Gyémánt = 40 000 
USD, Dupla Fekete Gyémánt = 75 000 USD és Zöld Gyémánt = 150 000 USD. 

Keressen akár 700 USD havi bónuszt egy 70 CV (89,95 USD) vagy magasabb 
értékű, megfelelő termékcsomag megvásárlásával ÉS más márkapartnerek 
szponzorálásával, akik ugyanezt teszik (azaz vásárlás és szponzorálás - 
mindegyikük egy megfelelő vagy magasabb értékű csomaggal). Ez a bónusz 
minden hónapban kifizetésre kerül, amikor Ön jogosult rá.

1

2

3

4
5

6
7

8
(2x2) 2, aki 2-t kap $89.95 USD vagy magasabb csomagon = $100 USD bónusz/hó
(3x3) 3, aki 3-t kap $89.95 USD vagy magasabb csomagon = $300 USD bónusz/hó
(4x4) 4, aki 4-t kap $89.95 USD vagy magasabb csomagon = $500 USD bónusz/hó
(5x5) 5, aki 5-t kap $89.95 USD vagy magasabb csomagon = $700 USD bónusz/hó
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VEVŐI BÓNUSZ

GYORSINDÍTÁSI BÓNUSZ

KÉT CSAPAT FIZETÉSE

SZPONZORI MEGFELELŐ BÓNUSZ

GENERÁCIÓS MEGFELELŐ BÓNUSZ

GYÉMÁNT + SZINTEK BÓNUSZOK

ÉLETMÓD-BÓNUSZ

A bónuszokhoz használt 
volumen CSAK az új volumenen 
alapul mindkét lábon; az átvitt 

volumen NEM számít.

GLOBÁLIS BÓNUSZ POOL
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Az egyik leggyorsabb, legegyszerűbb és legszórakoztatóbb módja annak, hogy pénzt keressen a B-Epic-kel, 
és egy nagyszerű csapatot építsen magának. a B-Epic életmód bónusz. Mindössze három egyszerű lépésben 
akár 700 USD bónuszt is szerezhet! Ráadásul ezt a bónuszt minden hónapban megkapja, mihelyt jogosult rá.

Havi Életmód Bónusz

$100 
2X2 ÉLETMÓD BÓNUSZ

Bónusz Minden Hónapban

$300 $500 $700 

1

2

3

3 Egyszerű Lépés a Havi Életmód Bónusz Megszerzéséhez

MEGJEGYZÉS: Ha megrendeli a Fuel Tabs 3 csomagot (50 USD), akkor egy havi mini életmódbónuszt kaphat, amely a normál 
életmódbónusz dollárösszegének fele.

Vásároljon egy $89.95 USD (70 CV) vagy annál magasabb értékű 
csomagot.

Szponzoráljon más márkapartnereket... 2, 3, 4 vagy 5. (A bónusz 
összege a szponzoráltak számához van kötve.)

Tanítsa meg őket, hogy ugyanezt tegyék (azaz vásároljanak és 
szponzoráljanak - mindannyian legalább egy megfelelő csomaggal). 

Minden hónapban 100 USD 
bónuszt kap, ha 2 márkapartnere 

van, akik mindegyike 2 
márkapartnert szerez egy-egy 
megfelelő termékcsomagra. 

3X3 ÉLETMÓD BÓNUSZ

Bónusz Minden Hónapban

Minden hónapban 300 USD 
bónuszt kap, ha 3 márkapartnere 

van, akik mindegyike 3 
márkapartnert szerez egy-egy 
megfelelő termékcsomagra. 

4X4 ÉLETMÓD BÓNUSZ

Bónusz Minden Hónapban

Minden hónapban 500 USD 
bónuszt kap, ha 4 márkapartnere 

van, akik mindegyike 4 
márkapartnert szerez egy-egy 
megfelelő termékcsomagra. 

5X5 ÉLETMÓD BÓNUSZ

Bónusz Minden Hónapban

Minden hónapban 700 USD 
bónuszt kap, ha 5 márkapartnere 

van, akik mindegyike 5 
márkapartnert szerez egy-egy 
megfelelő termékcsomagra. 



Két Csapat Fizetés

A Csapatok Ereje!

TE
70CV

70CV 70CV

70CV 70CV

70CV

70CV 70CV

70CV
Kisebb Volumen = 280 CV x 20% = 56 $ nyereség

70 CV átvitel a bal oldali csapatjában

Személyesen
Szponzorált

Downline
Szponzorált

Spillover

PAGE 5   |   B-EPIC RÉSUMÉ POUR BRAND PARTNER & PLAN DE RÉMUNÉRATION  |   WWW.BEPIC.COM 

A két csapatos tervünk erejének köszönhetően 
egyszerű pénzt keresni a B-Epic vállalkozásával.  A 
siker kulcsa az elkötelezett márkapartnerekből álló 
csapat felépítése, akiknek közös a jövőképük. A 
kezdéshez csak egy dologra kell összpontosítania: 
Legyen Ön is Minősített Márkapartner, és vegyen fel 
más Minősített Márkapartnereket (a két csapat 
fele-egy fele). Ezután tanítsa meg őket, hogy 
ugyanezt tegyék. Ennél egyszerűbb nem is lehetne.

A két csapat fizetése esetén a B-Epic minden egyes 
márkapartnerünknek a két csapatuk közül a 
kisebbikben lévő összes márkapartner által generált 
CV (Commissionable Volume) nagyon nagylelkű 
százalékát fizeti ki, a végtelenségig kiszámított 
mennyiséggel és ciklusok nélkül. A rang szerinti 
kifizetési százalékok részleteit az előző oldalon 
található Rangminősítések és kompenzáció 
táblázatban találja. (Megjegyzés: A két csapat 
maximális fizetése 20 000 USD hetente.)

A mi egyszerű, de hatékony Két csapatos tervünkben 
van egy csapat a bal oldalon és egy csapat a jobb 
oldalon. Ahogy Ön személyesen feliratkozik más 
márkapartnerekre, úgy helyezheti őket a két csapat 
bármelyikébe. A szervezetében Ön alatt lévő 
Márkapartnerek erőfeszítései mellett a Szponzora 
(vagy mások, akik Ön felett állnak) is elhelyezhetnek 
új tagokat az Ön számára a csapataiban.

 

Amint eléri a minősített márkapartner vagy 
magasabb rangot, hetente akár 10%-20%-ot is 
kereshet (a rangjától függően) az önéletrajzból a 
kisebb volumenű csapatában. Ezeket a fizetéseket 
hetente számoljuk ki és fizetjük ki Önnek. A nagyobb 
csapatodból nem kifizetett többletvolumen pedig 
átvihető a következő hétre, mindaddig, amíg 
megtartja a Minősített márkapartner vagy magasabb 
rangot. Tehát kifizetődő, ha Minősített marad... és 
megtanítja a csapattagjait is, hogy maradjanak 
Minősítettek.  Ez tényleg ilyen egyszerű.

Sőt, a két csapatos tervünk kihasználó ereje itt még 
nem ér véget.  Nemcsak Önt jutalmazzák azért, ha 
másokat is megismertet a B-Epic-kel, és segít nekik a 
sikerben, hanem ez a csapatában mindenki másra is 
vonatkozik. Tehát minél több márkapartnernek 
segítesz a regisztrációban és a minősítésben, annál 
több lehetőségetek van arra, hogy növeljétek a 
jövedelmeteket.

Az alábbi példa mutatja, hogy a B-Epic két csapatos 
terve milyen hatékony lehet. Ez azon alapul, hogy a 
márkapartnerek mindegyike 70 CV ($89,95 USD) 
minősített havi megrendeléssel rendelkezik.  Ebben a 
példában a kisebb volumenű csapat (jobbra) 
együttesen 280 CV-t generált.  Tehát 20%-os 
kifizetés mellett ezen a héten 56 USD-t keresne csak 
a Két csapatos fizetésen.  



Két Matching Bónuszok
A B-Epic Matching Búnuszokkal jutalmazza Önt, ha segít mások sikerének elérésében.

Minden héten két megfelelő bónuszt kereshet a csapat teljesítménye alapján. 

#1.

#2.

5 $1,000 $200

$2,000

$5,000

$10,000

$25,000

25

50

Márkapartnerként heti 20%-os csekkösszeget 
kap az Ön által személyesen szponzorált összes 
márkapartner által hetente megkeresett 
kollektív Két csapat fizetése után.  Ahogy a jobb 
oldali példa mutatja, ahogyan a csapatját építi, 
ennek a heti bónusznak az összege gyorsan az 
egekbe szökik.  Ráadásul már akkor jogosult 
lehet erre a bónuszra, amikor márkapartnere 
lesz; egyéb képesítésre nincs szükség.

Arany minősített márkapartnerként vagy magasabb rangúként (és mindaddig, amíg fenntartja ezt a rangot 
vagy magasabb rangot), heti 10%-os csekket is kap, amely a heti két csapat kollektív béréből fizetik a 
szponzorációs szervezetében legfeljebb négy arany vagy magasabb rangú (a két csapat bérén alapuló bináris 
minősítésű) arany generációra. Ez a bónusz jelentős mennyiségű többletjövedelmet teremthet minden héten 
a B-Epic vállalkozásában, mivel minden egyes generáció nagyszámú márkapartnert képviselhet, ahogy az 
alábbi példában látható.

L
E
V
E
L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1st
Generáció

2nd
Generáció

3rd
Generáció

4th
Generáció

Arany minősítésű márkapartnert képvisel A GENERÁCIÓK MAGYARÁZATA
ÉS SZPONZORÁCIÓS SZERVEZET

Az Ön "szponzorációs szervezete" magában foglalja az 
Ön által személyesen szponzorált összes márkapartnert, 
valamint az általuk szponzorált összes márkapartnert.    

A Szponzorációs Szervezetében az Ön által személyesen 
szponzorált összes márkapartner az első szintre kerül 
(korlátlan horizontális bővítési lehetőséggel) ...és az 
általuk személyesen szponzorált összes márkapartner az 
Ön második szintjére...és így tovább. 

Egy "generáció" akkor kezdődik, amikor az Ön 
szponzorációs szervezetének egy márkapartnere egy 
heti fizetési időszak alatt elérte az Arany minősített 
márkapartner vagy magasabb rangot. 

A generációs megfelelési bónusz a szponzorációs 
szervezet adott csapatszakaszában az összes alatta lévő 
márkapartnerre kiterjed, amíg a nyomon követési 
rendszer nem talál egy másik márkapartnert ugyanabban 
a csapatszakaszban, aki szintén az Arany minősített 
márkapartner vagy annál magasabb rangú. Ekkor ez a 
márkapartner kezdi a következő generációt. 

A bónuszokhoz használt volumen CSAK az új volumenen 
alapul mindkét lábon; az átvitt volumen NEM számít.

Szponzori Kiegészítő Bónusz

Nemzedékhez Illeszkedő Bónusz

Példa USD összegekben.

# Személyesen
szponzorált

márkapartnerek

A két csapat
összesített

fizetése
Az Ön 20%-os

heti csekkje
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A gyémánt szintek elérése után jelentős bónuszban részesülhet. Amikor elér minden magasabb gyémánt fokozatot. 
Gyémánt Minősített Márkapartner minden héten részesedést kaphat a vállalaton belül az adott héten generált teljes 
CV 2%-os globális bónuszalapjából.  Ez a bónusz csak a Gyémánt Minősített Márkapartner rangra vonatkozik; a 
magasabb szintű Gyémánt rangok más készpénzes bónuszstruktúrával rendelkeznek (lásd alább).

A bónuszokhoz használt volumen CSAK az új volumenen alapul mindkét lábon; az átvitt volumen NEM számít.

Gyémánt + Szintbónuszok

$10,000
KÉK GYÉMÁNT 

Egyszeri Bónusz 
$20,000

DUPLA KÉK GYÉMÁNT 

Egyszeri Bónusz 

$40,000
FEKETE GYÉMÁNT 

Egyszeri Bónusz 
$75,000

DUPLA FEKETE GYÉMÁNT 

Egyszeri Bónusz 

$150,000
ZÖLD GYÉMÁNT 

Egyszeri Bónusz 
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A B-Epic kompenzációs tervét úgy alakítottuk ki, hogy maximalizálja az összes márkapartnerünk kereseti 
lehetőségeit. Többféle módon is pénzt kereshet, beleértve egy iparágvezető bónuszprogramot is.  

A bónuszokhoz használt volumen CSAK az új volumenen alapul mindkét lábon; az átvitt volumen NEM számít.

Rangfokozat Képzettség És Kompenzáció

Minden dollárösszeg USD-ben van megadva.

Rangsor Képesítések
Ügyfél
Bónusz

Gyorsindító
Bónusz

Két Csapat
Fizetése

Szponzoráló 
Matching

Bónusz

Generációs 
Matching

Bónusz

Gyémánt + Szint 
Bónuszok

Partner

Márka Partner

Nincs. N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A PV 50%-a

A PV 50%-a

A PV 50%-a

A PV 50%-a

A PV 50%-a

A PV 50%-a

A PV 50%-a

A PV 50%-a

A PV 50%-a

A PV 50%-a

A PV 50%-a

Az önéletrajz
50%-a 1st

megrendelés esetén

Az önéletrajz
50%-a 1st

megrendelés esetén

Az önéletrajz
50%-a 1st

megrendelés esetén

Az önéletrajz
50%-a 1st

megrendelés esetén

Az önéletrajz
50%-a 1st

megrendelés esetén

Az önéletrajz
50%-a 1st

megrendelés esetén

Az önéletrajz
50%-a 1st

megrendelés esetén

Az önéletrajz
50%-a 1st

megrendelés esetén

Az önéletrajz
50%-a 1st

megrendelés esetén

Az önéletrajz
50%-a 1st

megrendelés esetén

Az önéletrajz
50%-a 1st

megrendelés esetén

20% az összes
személyre szóló

hirdetésre

Aktív megrendeléssel rendelkezzen, és személyesen szponzoráljon 
legalább 1 aktív megrendeléssel rendelkező márkapartnert.

Minősített
Márkapartner Akár 10%

Legyen aktív megrendelésed ÉS személyesen szponzorálj legalább 1 
márkapartnert a bal oldali csapatodban és legalább 1 márkapartnert a jobb 
oldali csapatodban, akik szintén rendelkeznek aktív megrendeléssel.

Ezüst Minősített
Márkapartner Akár 12%

Legyen egy 89,95 USD (70 CV) értékű minősített csomagmegrendeléssel 
rendelkezzen, tartsa fenn a minősített márkapartner rangot, és kisebb 
volumenű csapatában legyen heti 1000 CV volumene.

Arany Minősített
Márkapartner Akár 15%

10% a 2 generációs
Gold vagy magasabb

szintű aranyra

Legyen egy 89,95 USD (70 CV) értékű minősített csomagmegrendeléssel 
rendelkezzen, tartsa fenn a minősített márkapartner rangot, és kisebb 
volumenű csapatában legyen heti 2500 CV volumene.

Platina Minősített
Márkapartner Akár 18%

Legyen egy 89,95 USD (70 CV) értékű minősített csomagmegrendeléssel 
rendelkezzen, tartsa fenn a minősített márkapartner rangot, és kisebb 
volumenű csapatában legyen heti 5000 CV volumene.

Gyémánt Minősített
Márkapartner

Zöld Gyémánt
Minősített

Márkapartner

Kék Gyémánt
Minősített

Márkapartner

Dupla Kék Gyémánt
Minősített

Márkapartner

Dupla Fekete Gyémánt
Minősített

Márkapartner

Fekete Gyémánt
Minősített

Márkapartner

Akár 20%

Akár 20%

Akár 20%

Akár 20%

Akár 20%

Akár 20%

Legyen egy 89,95 USD (70 CV) értékű minősített csomagmegrendelésed, 
tartsd fenn a minősített márkapartner rangot, és legyen heti 7500 
CV-d 3 héten keresztül egymás után a kisebb forgalmú csapatodban.

Legyen egy 89,95 USD (70 CV) értékű minősített csomagmegrendelésed, 
tartsd fenn a minősített márkapartner rangot, és legyen heti 15 000 
CV-d 5 héten keresztül egymás után a kisebb forgalmú csapatodban.

Legyen egy 89,95 USD (70 CV) értékű minősített csomagmegrendelésed, 
tartsd fenn a minősített márkapartner rangot, és legyen heti 25 000 
CV-d 6 héten keresztül egymás után a kisebb forgalmú csapatodban.

Legyen egy 89,95 USD (70 CV) értékű minősített csomagmegrendelésed, 
tartsd fenn a minősített márkapartner rangot, és legyen heti 50 000 
CV-d 8 héten keresztül egymás után a kisebb forgalmú csapatodban.

Legyen egy 89,95 USD (70 CV) értékű minősített csomagmegrendelésed, 
tartsd fenn a minősített márkapartner rangot, és legyen heti 100 000 
CV-d 10 héten keresztül egymás után a kisebb fegy orgalmú csapatodban.

Legyen egy 89,95 USD (70 CV) értékű minősített csomagmegrendelésed, 
tartsd fenn a minősített márkapartner rangot, és legyen heti 250 000 
CV-d 12 héten keresztül egymás után a kisebb forgalmú csapatodban.

Részesüljön a 2%-os 
globális bónuszalapból

az összes Diamond 
minősítésű partnerrel

10,000 USD
egyszeri bónusz

$20,000 USD 
egyszeri bónusz

$40,000 USD
egyszeri bónusz

$75,000 USD
egyszeri bónusz

150,000 USD
egyszeri bónusz

10% a 4 generációs
Gold vagy magasabb

szintű aranyra

10% a 4 generációs
Gold vagy magasabb

szintű aranyra

10% a 4 generációs
Gold vagy magasabb

szintű aranyra

10% a 4 generációs
Gold vagy magasabb

szintű aranyra

10% a 4 generációs
Gold vagy magasabb

szintű aranyra

10% a 4 generációs
Gold vagy magasabb

szintű aranyra

10% a 3 generációs
Gold vagy magasabb

szintű aranyra

20% az összes
személyre szóló

hirdetésre

20% az összes
személyre szóló

hirdetésre

20% az összes
személyre szóló

hirdetésre

20% az összes
személyre szóló

hirdetésre

20% az összes
személyre szóló

hirdetésre

20% az összes
személyre szóló

hirdetésre

20% az összes
személyre szóló

hirdetésre

20% az összes
személyre szóló

hirdetésre

20% az összes
személyre szóló

hirdetésre

20% az összes
személyre szóló

hirdetésre
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Bizottsági Ütemterv
Az ügyfélbónusz és a gyorsindítási bónusz 
kifizetése valós időben történik, és azonnal az 
e-pénztárcájába kerül.

A Két Csapat Fizetése, Mindkét Matching Bónusz 
és a Globális Bónusz Pool heti rendszerességgel, 
egyhetes késéssel kerül kifizetésre. Ezek 
esetében a jutalékköteles hét szerda 12:00 órától 
kedd 23:59 óráig tart, és a megfelelő jutalékok a 
következő szerdán kerülnek az Ön 
e-pénztárcájára. 

Az életmódbónusz havonta kerül kifizetésre; az 
Ön e-pénztárcájára a jutalékköteles időszakot 
követő hónap 15. napjáig kerül.

Bármikor kérhet kifizetést az e-pénztárcájáról, és 
a kifizetés a következő pénteken történik meg. A 
hét folyamán csütörtökön 12:00 óráig (EST) 
benyújtott összes ilyen kérést ugyanazon hét 
péntekjén fizetjük ki.

60%-os Szabály a Teljes Kifizetésre: A Két csapat fizetése az egyes márkapartnereknek a kisebb 
(kisebb volumenű) csapatuk jutalékolható volumenének (CV) 20%-át fizeti ki, amíg a teljes vállalaton belüli 
kifizetés el nem éri az egész vállalatra kiterjedő közös CV 60%-át. Ha a teljes vállalati kifizetés 60% feletti, a 
tényleges egyéni kifizetéseket lefelé módosítják, hogy a teljes vállalati kifizetés 60%-os legyen. Ha a teljes 
kifizetés 60% alatt van, a különbözet a vállalat tartalékába kerül, hogy fedezze azokat a heteket, amikor a kifizetés 
magasabb. Ennek célja, hogy a B-Epic mindig a lehető legnagyobb összeget tudja kifizetni márkapartnereinknek 
anélkül, hogy túl sokat fizetne ki, így hosszú távon biztosítani tudjuk a fizetési terv stabilitását. MEGJEGYZÉS: A két 
csapat maximális fizetése 20 000 USD hetente.

A PV és CV Magyarázata:  Minden terméknek van egy hozzárendelt PV és CV értéke. A személyi volumen 
(PV) azt a dollárösszeget tükrözi, amelyet a személy a termékért fizetett (azaz a vételárat). A jutalékolható 
mennyiség (CV) a termékhez rendelt dollárérték a jutalékok kiszámításához.

NYILATKOZAT: Minden márkapartner tudomásul veszi, mielőtt bármilyen termékhez csatlakozna vagy megvásárolná, hogy NINCS garantált 
bevétel. Tekintse meg az Általános Szerződési Feltételeket a www.bepic.com oldalon.
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