Plan Marketingowy
Klubu MANIROUGE
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Plan marketingowy Klubu MANIROUGE opiera si na planie generacyjnym do
6-tej generacji.
1.2. Ambasador -–osoba fizyczna posiadaj c pe n zdolno do czynno ci
prawnych, osoba prawna posiadaj c zdolno prawn – która sta a
si Cz onkiem Klubu MANIROUGE.
1.3. Aktywny Ambasador- Cz onek Klubu, który w danym miesi cu rozliczeniowym
dokona kwalifikacji miesi cznej.
1.4. Bonus dla aktywnych – premia miesi czna dla Ambasadorów spe niaj cych
dodatkowe warunki w danym miesi cu rozliczeniowym.
1.5. Bonus dla aktywnych VIP – premia miesi czna dla Ambasadorów
spe niaj cych dodatkowe warunki w danym miesi cu rozliczeniowym oraz którzy
osi gn li w danym okresie rozliczeniowym odpowiednie rangi w planie
marketingowym.
1.6. Kwalifikacja miesi czna – suma zamówie z o onych i op aconych przez
Ambasadora pomi dzy pierwszym, a ostatnim dniem danego miesi ca
rozliczeniowego, których warto wynosi minimum 40 punktów.
1.7. Linia sponsorowania – fizyczne rozmieszczenie punktów menad erskich
wskazuj ce który z Ambasadorów doprowadzi do rejestracji kolejnego
Ambasadora.
1.8. Mar a detaliczna– ró nica pomi dzy cen klubow a cen katalogow .
1.9. Miesi c rozliczeniowy – miesi c kalendarzowy.
1.10. Obrót miesi czny – suma punktów sprzedanych produktów oferowanych
przez MANIROUGE, które to produkty zosta y zakupione i op acone pomi dzy
pierwszym, a ostatnim dniem danego miesi ca rozliczeniowego.
1.11. Punkt menad erski – fizyczne miejsce wpisania Ambasadora w systemie
rozliczeniowym.
1.12. Reflink – indywidualny adres internetowy Ambasadora, umo liwiaj cy jego
identyfikacj
1.13. Struktura – fizyczne rozmieszczenie punktów menad erskich wraz z ich
powi zaniami mi dzy Ambasadorami które jest podstaw do wyliczenia
rozliczenia pomi dzy MANIROUGE a Ambasadorem.
1.14. Premia generacyjna – premia wynikaj ca z zakupu produktów przez
Ambasadorów w strukturze Cz onka Klubu
1.15. Premia Dyrektorska – premia wynikaj ca z zakupów produktów przez
Ambasadorów w strukturze Cz onka Klubu, wyp acana tym, którzy osi gn li w
danym okresie rozliczeniowym odpowiednie rangi w planie marketingowym.
1.16. Warto punktowa – warto umowna ka dego produktu podawana na
stronie internetowej MANIROUGE, pozwalaj ca okre li wysoko premii.
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2. Wynagrodzenie:
2.1. Ambasador otrzymuje w postaci mar y za sprzeda produktów MANIROUGE.
2.2. Ambasador otrzymuje w postaci premii generacyjnej od obrotu swojej
struktury.
2.3. Ambasador otrzymuje w postaci premii dyrektorskiej od obrotu swojej struktury.
2.4. Ambasador otrzymuje bonus dla aktywnych od obrotu wiatowego
MANIROUGE.
2.5. Ambasador otrzymuje bonus dla aktywnych VIP od obrotu wiatowego
MANIROUGE.
3. Rangi w planie marketingowym:
3.1. Ambasador – to pe noletnia osoba fizyczna, która przyst pi a do Klubu
MANIROUGE. Cz onek Klubu aktywnie rozbudowuje sie oraz pomaga nowym
Cz onkom Klubu w swojej strukturze.
3.2. Lider – aktywny Cz onek Klubu, którego struktura dokona a w danym miesi cu
obrotu w wysoko ci minimum 480 punktów przy czym w jednej bezpo redniej linii
sponsorowania mo e by zaliczone do warunku awansu na pozycj jedynie 240
punktów.
3.3. Junior Manager – aktywny Cz onek Klubu, którego struktura dokona a w
danym miesi cu obrotu w wysoko ci minimum 1560 punktów przy czym w jednej
bezpo redniej linii sponsorowania mo e by zaliczone do warunku awansu na
pozycj jedynie 780 punktów.
3.4. Manager – aktywny Cz onek Klubu, którego struktura dokona a w danym
miesi cu obrotu w wysoko ci minimum 4800 punktów przy czym w jednej
bezpo redniej linii sponsorowania mo e by zaliczone do warunku awansu na
pozycj jedynie 2400 punktów.
3.5. Dyrektor Regionu – aktywny Cz onek Klubu, którego struktura dokona a w
danym miesi cu obrotu w wysoko ci minimum 15000 punktów przy czym w jednej
bezpo redniej linii sponsorowania mo e by zaliczone do warunku awansu na
pozycj jedynie 7260 punktów.
3.6. Dyrektor Krajowy – aktywny Cz onek Klubu, którego struktura dokona a w
danym miesi cu obrotu w wysoko ci minimum 50000 punktów przy czym w jednej
bezpo redniej linii sponsorowania mo e by zaliczone do warunku awansu na
pozycj jedynie 14520 punktów.
3.7.Dyrektor Mi dzynarodowy - aktywny Cz onek Klubu, którego struktura
dokona a w danym miesi cu obrotu w wysoko ci minimum 200000 punktów przy
czym w jednej bezpo redniej linii sponsorowania mo e by zaliczone do warunku
awansu na pozycj jedynie 50000 punktów.
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3.8. Raz zakwalifikowana ranga w planie marketingowym jest stała.
4. Warunki przystąpienia do klubu MANIROUGE:
4.1. Jednorazowy zakup pakietu startowego MANIROUGE.
5. Budowa organizacji:
5.1. Każdy nowy Ambasador przystępujący do klubu MANIROUGE wpisywany jest
w kolejny punkt menadżerski w pierwszej generacji organizacji Ambasadora lub
wybranego przez Ambasadora zgodnie z 5.2.
5.2. Ambasador ma prawo do wskazania pod jaki punkt menadżerski będą
wpisywane bezpośrednio rejestrowane osoby.
6. Zasady wypłacania prowizji za sprzedaż przez stronę:
6.1. Ambasador powinien stosować sugerowane ceny detaliczne.
6.2. W przypadku zakupu przez klienta Ambasadora produktów MANIROUGE
poprzez sklep internetowy MANIROUGE, różnica pomiędzy ceną katalogową netto
a ceną klubową netto jest doliczana do premii Ambasadora.
6.3. Prowizja za sprzedaż poprzez sklep internetowy MANIROUGE jest otrzymywana
po osiągnięciu kwalifikacji miesięcznej.
6.4. Zakupy dokonane przez Reflinka Ambasadora, są traktowane jako jego
zakupy własne i są doliczane do osiągnięcia kwalifikacji miesięcznej.
7. Zasady wypłacania premii generacyjnej
7.1. Ambasador musi w danym miesiącu dokonać kwalifikacji miesięcznej.
7.2. Ambasador otrzymuje 14% wartości punktowej od zakupu produktów
MANIROUGE przez ambasadorów w swojej organizacji do 6-tej generacji
kwalifikowanej.
7.3. W przypadku, kiedy jakiś punkt menadżerski w organizacji Ambasadora nie
spełnia wymogu 7.1 następuje kompresja generacji.
8. Zasady wypłacania premii dyrektorskiej
8.1. Ambasador musi w danym miesiącu dokonać kwalifikacji miesięcznej oraz
jego struktura musi spełnić warunki awansu na daną rangę .
8.2. Dyrektor regionu otrzymuje 2% wartości punktowej od zakupu produktów
MANIROUGE przez Ambasadorów w swojej organizacji od generacji 7dmej do
ostatniej generacji w swojej organizacji, przy czym jeśli na linii sponsorowania
jakikolwiek Ambasador spełni warunki otrzymania premii dyrektorskiej, dyrektor
regionu z tej linii sponsorowania otrzyma premię tylko z generacji powyżej.
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8.3. Dyrektor krajowy otrzymuje 3% wartości punktowej od zakupu produktów
MANIROUGE przez ambasadorów w swojej organizacji od generacji 7dmej do
ostatniej generacji w swojej organizacji, przy czym jeśli na linii sponsorowania
jakikolwiek Ambasador spełni warunki otrzymania premii dyrektorskiej o której
mowa w 8.2, dyrektor krajowy otrzyma różnicę w wysokości premii, a jeśli jakikolwiek
ambasador osiągnie tą samą pozycję, z tej linii sponsorowania otrzyma premię
tylko z generacji powyżej.
8.4. Dyrektor międzynarodowy otrzymuje 4% wartości punktowej od zakupu
produktów MANIROUGE przez ambasadorów w swojej organizacji od generacji
7dmej do ostatniej generacji w swojej strukturze, przy czym jeśli na linii
sponsorowania jakikolwiek ambasador spełni warunki otrzymania premii
dyrektorskiej o której mowa w 8.2 lub 8.3, dyrektor międzynarodowy otrzyma
różnicę w wysokości premii, a jeśli jakikolwiek ambasador osiągnie tą samą pozycję ,
z tej linii sponsorowania otrzyma premię tylko z generacji powyżej.
9. Zasady wypłacania Bonusu dla aktywnych
9.1. Ambasador, który zarejestrował z własnego polecenia trzech nowych
ambasadorów w danym miesiącu rozliczeniowym oraz dokonał własnego zakupu
produktów MANIROUGE o wartości punktowej 190 jest uprawniony do odbioru
bonusu dla aktywnych.
PRZYKŁAD: 3 nowo zaproszone osoby dają Ci 150 pkt + 40 pkt kwalifikacji
miesięcznej.
9.2. Bonus dla aktywnych wynosi 10% wartości punktowej Globalnego obrotu
MANIROUGE.
9.3. Bonus dla aktywnych jest dzielony na równe części pomiędzy Ambasadorów
spełniających warunek opisany w pkt. 9.1
9.4. Ambasador spełniający wielokrotność warunku opisanego w pkt. 9.1 otrzyma
wielokrotność części bonusu, o której mowa w pkt. 9.3
10. Zasady wypłacania Bonusu dla aktywnych VIP
10.1. Ambasador, który osiągnął w danym miesiącu rozliczeniowym minimum
pozycję Managera MANIROUGE oraz zarejestrował z własnego polecenia trzech
nowych Ambasadorów w danym miesiącu rozliczeniowym oraz dokonał własnego
zakupu produktów MANIROUGE o wartości punktowej 190 jest uprawniony do
odbioru bonusu dla aktywnych VIP.
PRZYKŁAD: 3 nowo zaproszone osoby dają Ci 150 pkt + 40 pkt kwalifikacji
miesięcznej.
10.2. Bonus dla aktywnych VIP wynosi 2% wartości punktowej Globalnego obrotu
MANIROUGE
10.3. Bonus dla aktywnych jest dzielony na równe części pomiędzy Ambasadorów
spełniających warunek opisany w pkt. 10.1
10.4. Ambasador spełniający wielokrotność warunku opisanego w pkt. 10.1
otrzyma wielokrotność części bonusu, o której mowa w pkt. 10.3.
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11. Zasady wypłacania wszystkich premii:
11.1 Każdy Ambasador jest zobowiązany do zakupu kwalifikacji osobistej
raz na 12 miesięcy, żeby być Członkiem Klubu MANIROUGE.
11.2. Przelicznik punktowy wynosi 1 punkt PLN = 1 z netto.
11.3. Przelicznik punktowy wynosi 1 punkt USD = 0,3 USD netto.
11.4. Przelicznik punktowy wynosi 1 punkt EURO = 0,25 EURO netto.
11.5. Przelicznik punktowy wynosi 1 punkt GBP = 0,20 GBP netto.
11.6. Wynagrodzenie obliczane jest na podstawie wartości punktowych
produktów.
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