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 و تعاريف :  اصطالحات

کننده  به مصرف محصوالتروشی برای فروش محصول است که در آن بازاریابان اقدام به فروش مستقیم  :(چند سطحی)یا ازاريابی شبکهب

و ایجاد گروه فروش چند سطحی، موجب (به عنوان زیرمجموعه خود)نمایند. در این نوع فروش، هر بازاریاب میتواند با معرفی بازاریاب دیگر  می

  .گسترش و افزایش فروش شرکت شود

  رکت میگردد که با معرفی شدن به فرصت درآمدزایی شرکت و پس از ثبت نام، امکان ش اطالقبه فردی  :(بازارياب)مشاور مستقل فروش

 .و معرفی افراد دیگر به فرصت درآمدزایی را پیدا میکند الهای آموزشی، فروش کا در دوره

  :وی در پایگاه داده وزارت یه پا اطالعاتپس از تکمیل فرایند ثبت نام مشاور مستقل فروش در وبسایت شرکت، ضمن ثبت  کد واحد بازرگانی

 .یابد تا از فعالیت همزمان در چند شرکت بازاریابی شبکه ای جلوگیری شود میص عت، معدن و تجارت؛ کد منحصر بفردی به او اختصاصن

  :نماید فروشگاه شرکت را به قصد مصرف، از مشاوران مستقل فروش خریداری می کاالهایفردی است که  مصرف کننده نهايی. 

  :به عنوان )از وب سایت شرکت هستند و مجوز جذب و معرفی افراد دیگر را  محصوالتمشتریانی که تنها قادر به خرید  مشتری ترجیحی

  .ندارند (زیرمجموعه خود

 میشوند. : مشتریانی که برای اخذ مجوز مشاور مستقل فروش اقدام میکنند، تا زمان دریافت این مجوز، مشتری عادی تلقی مشتری عادی

 .مشتریان عادی امکان استفاده از مزایای مشتری ترجیحی یا مشاور مستقل فروش را ندارند

  به مصرف کنندگان کاالخرید برای مصرف شخصی و یا فروش مستقیم : 1 فروشی خرده. 

  و حداکثر تا هفتم ماه بعد به  کند : مبلغی که هر فرد به تناسب میزان فروش شخصی و عملکرد افراد زیرمجموعه خود دریافت میپورسانت

 درصد مبلغ فروش با توجه امتیاز محصوالت می باشد 40وی پرداخت می شود و همچنین میزان پورسانت پرداختی حداکثر 

 فروش به هر یک از ردههای راهبری شبکه پرداخت میشود مشاور مستقلغی ا ست که به ازای رسیدن : مبلپاداش. 

  فروش در قبال خرده فروشی، توسعه، آموزش  مشاوران مستقلامه شرکت برای محاسبه پورسانت و پاداش برن :(دهیسود)طرح درآمدزايی

 و راهبری گروه فروش

 ای را در شبکه  هر یک از مشاوران مستقل فروش میتوانند بر اساس میزان مشخصی فروش و فعالیت ماهیانه، رده یا رتبه:  2ه رده يا رتب

  .ها در طرح درآمدزایی شرکت بیان شده است پورسانت و پاداش متناسب با هر یک از این رتبهفروش کسب کنند. 

 شود. مقدار ریالی  : حداقل میزان خرید ماهیانه توسط بازاریاب که به ازای تحقق آن، بازاریاب واجد شرایط دریافت پورسانت میحداقل خريد

  میلیون ریال می باشد. یکمبلغ حداقل خرید در طرح درآمدزایی 

  است کاال: عددی است که مبنای پرداخت پورسانت و تابعی از حاشیه سود شرکت از فروش آن کاالامتیاز. 

  او محسوب میشود باالسریمعرف هر مشاور مستقل فروش، : 3باالسری.  

 به همین ترتیب  .کننده قرار میگیرد اول فرد معرفی هر فرد که به عنوان مشاور مستقل فروش به شرکت معرفی میگردد، در سطح : 4 حسط

  .هر معرفی جدید، سطح جدیدی را در شبکه فروش افراد ایجاد خواهد کرد

 :در . فروش شخصی انجام داده باشد یک میلیون ریالکه در ماه جاری  ،مشاور مستقل فروشی است مشاور مستقل فروش حائز شرايط

 و فقط پورسانت خرده فروشی را دریافت می نماید. را نخواهد داشتمجموعه ای   د، امکان دریافت پورسانتصورتی که فردی حائز شرایط نباش

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ _______________________________________ 
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  :شاخه مجزا که مستقیم با باالسری خود وصل می شود یک گروه فروش نامیده می شود.هر  گروه فروش  

  تمامی اعضای گروه های فروش یک مشاور مستقل فروش  5عه زيرمجمو 

.  در صورتی که در پایان هر ماه فردی حائز شرایط نشده با شد طرح درآمدزایی شرکت این طور در نظر میگیرد که گویی این  شرده سازی:ف

  .خود قرار میگیرد که حائز شرایط باشد باالیفرد در سازمان وجود ندارد و هر فرد حائز شرایط در سطح یک اولین فرد در مجموعه 

  :ازمان عبارتست از فروش شخصی فرد به عالوه فروش تمامی زیر مجموعه های وی می باشد.حجم فروش سحجم فروش سازمان 

 هر مشاور مستقل  .از خودش در آن وجود نداشته باشد باالترسمتی از شبکه یک مشاور مستقل فروش است که مشاوری هم رده یا : 6 سلن

خود جدا شده و در نسل  باالی از آن رسیده باشد، یک نسل فروش را تشکیل می دهد و مجموعه فروش او از نسل باالترو  طالفروش که به رده 

 .از خود قرار میگیرند باالتردوم مشاور 

 از حجم فروش سازمانش را پورسانت دریافت می نماید. سطح 7 حداکثر هریک از مشاوران مستقل فروش متناسب با رده سازمانی تا

 های سازمانی رده

 سازمانی رده
حداقل حجم فروش 

 سازمان )امتیاز(
 گروه فروش سوم گروه فروش دوم گروه فروش اول

 ----- ----- ----- 1000 برنز

 ----- ----- ----- 2000 نقره

 حداقل يک برنز حداقل يک نقره 4000 طال
حداقل يک فرد حائز 

 شرايط

 برنزحداقل يک  نقرهحداقل يک  طالحداقل يک  12.000 ديمروار

 نقرهحداقل يک  طالحداقل يک  مرواريد حداقل يک 30.000 اقوتي

 طالحداقل يک  ديحداقل يک مروار اقوتيحداقل يک  80.000 زمرد

 

حداقل حجم فروش  یرده سازمان

 (ازیسازمان )امت

 گروه فروش سوم گروه فروش دوم گروه فروش اول

 ديحداقل يک مروار اقوتيحداقل يک  حداقل يک زمرد 300.000 الماس

 اقوتيحداقل يک  حداقل يک زمرد حداقل يک الماس  1.000.000 یالماس آب

 زمردحداقل يک  حداقل يک الماس آبیحداقل يک الماس  4.000.000 الماس سرخ

 حداقل يک الماس آبیحداقل يک الماس  سرخحداقل يک الماس  10.000.000 الماس سیاه

 آبیحداقل يک الماس  سرخحداقل يک الماس  سیاهحداقل يک الماس  30.000.000 سفیر الماس

 حداقل يک الماس سرخ حداقل يک الماس سیاه حداقل يک سفیر الماس 60.000.000 سفیر الماس آبی
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 انواع پورسانت:

 :پورسانت فروش شخصی-1

مشددداورین مسدددتقل فدددروش در نظدددر بدددرای  تخفیدددق نقددددیآنهدددا را بددده صدددورت ماهانددده ( PV)شخصدددی  فدددروش مبلدددغ از %20حدددداکثر تدددا 

توجه بفرماییددد کدده و در هنگددام خریددد بددرروی فاکتورهددای آنهددا اعمددال مددی شددود. درصددد براسدداس جدددول زیددراسددت کدده ایددن  شددده گرفتدده

هدددزار فددداکتور  600هدددزار تومدددان بدددود   600بدددود و فددداکتور دوم   هدددزار تومدددان 500بصدددورت تجمیعدددی مدددی باشدددد . مدددثال اگدددر فددداکتور اول 

  درصد محاسبه می شود 15هزار فاکتور دوم با  600تومان ،  و صد هزار دوم چون مجموع خرید ماه ایشون شده  یک میلیون

 

 )ريال(فروش شخصی  مبلغ پورسانتدرصد 

10 0-10.000.000 

15 10.000.001-25.000.000 

 به باال 25.000.001 20
 

 : سطحیپورسانت  -2

، پددس از طددابق بددا جدددول  یددلم مددی باشدددو مرواریددد  طددال ، برنددز، نقددره  واجددد شددرایط، کدده رنددک آنهددا مسددتقل فددروش بدده کلیدده مشدداورین

 اعمال فشرده سازی پورسانت سطحی پرداخت می گردد.

 درصد سطح

 3 سطح اول

 2 سطح دوم

 1 سطح سوم

 : راهبریرده پاداش کسب  -3

چنانچددده در پایدددان مددداه موفدددق بددده کسدددب یکدددی از رده هدددای سدددازمانی بددده شدددرح جددددول زیدددر کلیددده مشددداوران مسدددتقل فدددروش   *  

 .همان رده را دریافت خواهد نمود گردند   پاداش مربوط به

ه *  کلیدده رده هددای سددازمانی مونددق هسددتند از طریددق آمددوزش و حمایددت از افددرادی کدده در رده هددای پددایین تددر قددرار دارنددد زمیندد

 ارتقاء آنها به رده های باالتر را فراهم نمایند.

 

 

 پاداش غیرنقدی (تومان)پاداش نقدی سازمانی رده
شرايط دريافت پاداش 

 غیرنقدی

 - - 100,000 طال

 - - 500,000 ديمروار

 - - 1,500,000 اقوتي

 - - 3,500,000 زمرد

 رده کرارتسه بار  انگشتر 10,000,000 الماس

 رده کرارتسه بار  انگشتر 30,000,000 یالماس آب

 رده کرارتسه بار  انگشتر 100,000,000 الماس سرخ

 رده کرارتسه بار  انگشتر 350,000,000 الماس سیاه

 رده کرارتسه بار  انگشتر 500,000,000 سفیر الماس

 سه بار تکرار رده انگشتر 1,000,000,000 سفیر الماس آبی
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 نسلی :پورسانت  -4

از مجموعددده خدددود مطدددابق جددددول  یدددل از حجدددم فدددروش  سدددطح 7ا تدددحدددداکثر ، رده فدددروش بسدددته بددده  نماینددددگان مسدددتقلهدددر یدددک از 

 پورسانت دریافت می نمایند.خود گروهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه :

 .مجدداز بدده برگددزاری جلسددات در شددعب مددی باشددندبدده عنددوان آمددوزش دهنددده   بدده بدداال  مرواریددداز رده تمددامی نمایندددگان فددروش  -

 ( نمایند دریافت می)پی کارت 

 
 

الماس  الماس زمرد اقوتي ديمروار طال سازمانی رده

 آبی

الماس 

 سرخ

الماس 

 سیاه

سفیر 

 الماس

3 نسل اول
% 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

3.5 %3.5 %3.5 %3.5 %3.5 %3.5 --- نسل دوم
% 

3.5
% 

3.5
% 

 3% %3 %3 %3 %3 %3 --- --- --- نسل سوم

 %2 %2 %2 %2 %2 --- --- --- --- نسل چهارم

 %2 %2 %2 %2 --- --- --- --- --- نسل پنجم

1.5 --- --- --- --- --- --- نسل ششم
% 

1.5
% 

1.5
% 

 %1 %1 --- --- --- --- --- --- --- نسل هفتم


