
SATIŞ KAZANÇ PLANI 
BROŞÜRÜ



Nu Skin® FARKTIR. FARK ORTADA.
İş ortağınız olarak, dünya çapında sunduğumuz kazançlarla gerçek bir lider olarak 
farkımızı ortaya koymaya devam ediyoruz. 

Vizyonumuz belli
Satış Liderlerine diğer tüm şirketlerden daha fazla gelir sağlayarak dünyanın önde 
gelen doğrudan satış şirketi olmak! 
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Önemli Notlar:

•  Bu broşürde kullanılan terimlerin açıklaması için 
arka kapakta bulunan Özel Terimler Sözlüğü’ne 
bakınız.

•  Komisyon ve satış primleri sadece aktif 
distribütörlere ödenir. Şirketten aylık prim 
alabilmeniz için, her ay Kişisel Satış Hacminiz 
en az 100 (PSV) olmalıdır. Ayrıca tüm bonus 
ve komisyonlar; sizin sponsorluk ID’niz altında 
Şirket tarafından müşterilere ya da tercih edilen 
müşterilere veya sizler tarafından perakendeci 
müşterilere (bahsi geçen perakende Ürünlere 
yerel yasalarca izin verilmesi durumunda) her ay 
beş farklı satış işlemi yapılmasını gerektirmektedir.

•  Perakende satış kayıtlarınızı en az dört yıl 
boyunca saklamalısınız. Şirketin perakende satış 
kurallarına uyulup uyulmadığı şirket tarafından 
haber verilmeksizin takip edilmektedir. 
Distribütörsüz ya da müşteriler tarafından ADR 
siparişi ile alınan her ürün, otomatik olarak  aylık 
perakende satış koşullarına göre sayılır. İşe alımlar 
için prim ödenmemektedir. Prim kazanmanın 
tek yolu ürün satışlarıdır.

•  Bir sonraki siparişinize kadar önceki siparişinizin 
%80’i satılmış ya da tüketilmiş olmalıdır.

•  Tüm primler aylık olarak hesaplanır ve bir sonraki 
ayın 25’i ya da civarında yatırılır.

•  Bir distribütör olarak anlamlı bir kazanç 
sağlayabilmek için; zaman, çaba ve işe bağlılık 
olmazsa olmazdır.  Finansal başarı sağlamanın 
bir garantisi yoktur; sadece üretkenliğe dayalı 
mükafatlar vardır.

•  Distribütör olmanız için tek yapmanız gereken 
çevrimiçi Distribütör Anlaşmasını imzalamaktır. 
Distribütör olmak için Ürün veya herhangi bir 
Materyal satın almanız gerekmemektedir.
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ADIM 1 – Başlangıç
KENDİ MÜŞTERİ  VE DİSTRİBÜTÖR AĞINIZI  KURMAYA BAŞL AYIN

PERAKENDE 
MÜŞTERİ

DİSTRİBÜTÖRDİSTRİBÜTÖR TERCİH EDİLEN 
MÜŞTERİ

Toptan satış fiyatına  
alınan ÜRÜNLER 

Önerilen perakende fiyatına 
müşterilere satılan ÜRÜNLER

NSE Distribütörü olabilmeniz için bir Distribütör Sözleşmesi’ni eksiksiz doldurmalı ve imzalamalısınız. 
Sorularınız olduğu taktirde daha fazla bilgi almak için lütfen sizi işle tanıştıran kişiyle ya da yerel 
Nu Skin® ofisi ile irtibata geçiniz.

PERAKENDE KAZANÇ VE KOMİSYONLAR
Distribütörler ürünleri azımsanmayacak indirimlerle satın alabilir ve müşterilerine perakende satış 
fiyatından satabilirler Bazı ülkelerde Distribütörler, perakende ürünler için yetkili değildirler (lütfen 
daha fazla detay için Politikalar ve Prosedürlerı okuyunuz). Şirket her ürün için bir perakende 
satış fiyatı önermektedir. Tüm distribütörler bağımsız taraflardır ve kendi perakende fiyatlarını 
belirlemekte özgürdürler.

Ek olarak sizler, www.nuskin.com web sitesinde doğrudan yönlendirdiğiniz müşterilerin her satın 
alımlarından komisyon kazanacaksınız. Bu komisyon, doğrudan Şirket üzerinden siparişlenen tüm 
perakende ürünlerde satış fiyatının 43%’una kadar çıkabilir.

HACİM KOMİSYONLARI
Birinci seviyenizdeki satışlardan %5 komisyon kazanabilmek için kişisel olarak Distribütör ve Tercih 
Edilen Müşterilere sponsor olun. Buna Seviye 1 (L1) Primi* denir. NSE her ürüne puan cinsinden 
bir değer atamıştır. Sizin, Distribütörlerinizin ve Tercih Edilen Müşterilerinizin topladığı puan 
değerinin toplamı yeterlilik kazanmanız açısından önemlidir. L1 Primi kazanabilmek için ayda en 
az 100 PSV ve en az beş farklı satış yapılması gerekmektedir.

SEVİYE 1 (L1)

SİZ

PERAKENDE 
MÜŞTERİ

* CSV; bir ürünün ya da hizmetin toptan satış fiyatından her türlü indirimin (buna vergiler, Hızlı-Başlangıç Ödemeleri, ADR 
veya İnternet İndirimleri de dahil olabilir) düşülmesi ile elde edilir. L1 Primi, 1.Seviyenizdeki Distribütör veya Tercih edilen 
müşterilerin birikmiş CSV’leri üzerinden ödenmez.
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BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ TERİMLER:
PSV: Kişisel Satış Hacmi sizin ve perakende müşterilerinizin şirketten satın aldığı ürünlerin ve 
hizmetlerin aylık puan değeridir.
GSV: Grup Satış Hacmi belirli bir ayda, sizin kendi PSV’niz de dahil olmak üzere, Kişisel 
Grubunuzdaki toplam PSV’yi gösterir.
CSV: Komisyon Alınabilir Satış Değeri aylık komisyonları hesaplamak için kullanılan değerdir.*

* CSV; bir ürünün ya da hizmetin toptan satış fiyatından her türlü indirimin (buna vergiler, Hızlı-Başlangıç Ödemeleri, ADR 
veya İnternet İndirimleri de dahil olabilir) düşülmesi ile elde edilir. L1 Primi, 1.Seviyenizdeki Distribütör veya Tercih edilen 
müşterilerin birikmiş CSV’leri üzerinden ödenmez.

Bir Distribütör Olarak Kazanabilecekleriniz:

• Müşterilerinize yaptığınız satışlardan kar marjı (perakende karı).

• Doğrudan Şirket üzerinden siparişlenen tüm perakende Ürünlerde 43%’a ulaşan komisyonlar.

•  Bizzat sponsor olduğunuz tüm Distribütör ve Tercih Edilen Müşterilerden %5 aylık CSV’ye 

dayanan L1 Primi.

• Hızlı Başlangıç Ödemeleri ( Hızlı Başlangıç Paketlerinin satışlarından kazanılan ödeme).

Aşağıdaki örneği inceleyiniz:

  €250 - Ürün Paketinin fiyatı

  200 PSV

  150 CSV

  €50 Hızlı başlangıç ödemesi

KAZANÇ POTANSİYELİ

HIZLI BAŞLANGIÇ ÜRÜN PAKETLERİ -KAZANCINIZI MAKSİMİZE EDİN
İşinizi ikiye katlayın; Hızlı Başlangıç Ödemeleri (Hızlı Başlangıç Paketlerinin satışlarından 
kazanılan ödeme) kazanın. Ayrıca, distribütörleriniz ve perakende müşterileriniz şirketten Hızlı 
Başlangıç Paketleri** satın almayı tercih ettiklerinde de Hızlı Başlangıç Ödemeleri (Hızlı Başlangıç 
Paketlerinin satışlarından kazanılan ödeme) kazanın.

Hızlı Başlangıç Ürün Paketleri yeni Distribütörlerin işe hızla başlamaları için tasarlanmıştır: Bu 
paketler en iyi satan NSE ürünlerini tek paket içinde içerir ve  en uygun fiyata sunar; ekstra kazanç 
potansiyeli sağlar. Bir Hızlı Başlangıç Ürün Paketi satıldığında herkes kazanır.
 
** İçerik, fiyat, CSV, PSV ve Hızlı Başlangıç Ödemeleri (Hızlı Başlangıç Ürün Paketlerinin satışlarından  kazanılan) ülkeler 

arasında değişkenlik gösterebilir. Detaylar için lütfen Nu Skin® yerel ofisinizle irtibata geçiniz. Hızlı Başlangıç ürün 
paketlerini satın almak ve perakende satmak opsiyoneldir.
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ADIM 2 – lİDERlİK gElİşİMİ
GELECEĞİNİZ İN  T EMEL İ

Executive olma sürecinde kazanabilecekleriniz:
• Müşterilerinize yaptığınız satışlardan kar marjı (perakende karı).
• Doğrudan Şirket üzerinden siparişlenen tüm perakende Ürünlerde 43%’a ulaşan komisyonlar.
•  Bizzat sponsor olduğunuz tüm Distribütör ve Tercih Edilen Müşterilerden %5 aylık CSV’ye dayanan 

L1 Primi.
• Hızlı Başlangıç Ödemeleri ( Hızlı Başlangıç Paketlerinin satışlarından kazanılan ödeme). 

KAZANÇ POTANSİYELİ

Üç aylık, Executive yeterlilik gerekliliklerini tamamlayarak satış organizasyonunuzu kurun ve bir 
Executive lider olun:

*Bir Distribütör ilk kez 1000 Grup 
Satış Hacmi’ne (GSV) ulaştığında 
V&G navigatörünü ziyaret etmelidir. 
Distribütör orada, LOI olma niyetini 
beyan edebilir. Başka bir evrak 
gerekli değildir. Eğer bir Distribütör 
geçmişte LOI beyan ettiyse ve tekrar 
Executive olmak istiyorsa, şirkete 
yeni bir LOI formu göndermelidir.

Dikkat! Distribütor olarak kimin 
puanının kime sayıldığını görmek 
için karşı sayfadaki çizelgeye 
bakınız, LOI ve Yeterlilik alma 
sürecindeki Executiveler aynı süreçte 
olan diğer alt ekip Executivelerden 
puan alamazlar.

SİZ

PERAKENDE 
MÜŞTERİ

LOI 
DİSTRİBÜTÖR

DİSTRİBÜTÖRTERCİH EDİLEN 
MÜŞTERİ

1. ay için gerekenler 
Bir lOı* bildirin
En az 100 PSV ve 1000 GSV 
oluşturun

2. ay için gerekenler 
Yeterlilik alma sürecindeki 
Executive (Q1)
En az 100 PSV ve 1500  
GSV oluşturun

3. ay için gerekenler 
Yeterlilik alma sürecindeki 
Executive (Q2)
En az 100 PSV ve 2000 GSV 
oluşturun

TERCİH EDİLEN 
MÜŞTERİ

TERCİH EDİLEN 
MÜŞTERİ

DİSTRİBÜTÖR DİSTRİBÜTÖR DİSTRİBÜTÖR

*  CSV; bir ürünün ya da hizmetin toptan satış fiyatından her türlü indirimin (buna vergiler, Hızlı-Başlangıç Ödemeleri, ADR veya 
İnternet İndirimleri de dahil olabilir) düşülmesi ile elde edilir.
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Kimin Puanı Kime Sayılır
Aşağıdaki tablo, GSV gerekliliğiniz için alt ekibinizde bulunan distribütörlerden hangilerini ek bonus 
veya yeterlilik için kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

Distribütör LOI (1 Ay) Q1 (2 Ay) Q2 (3 Ay) Executive Geçici Executive

Distribütör * * * * * *

LOI (1 Ay) * * * * * *

Q1 (2 Ay) * *

Q2 (3 Ay) * *

Executive

Geçici Executive

GSV’NİZ = KAZANCINIZ=

2,000 – 2,999 9%

3,000 – 4,999 10%

5,000 – 9,999 11%

10,000 – 14,999 12%

15,000 – 24,999 13%

25,000 – 49,999 14%

50,000 + 15% 

Executive olmayı başardığınızda kazanabilecekleriniz:
• Executive olma sürecindeki kazançlarınızın aynısı

İLAVE OLARAK
•   Toplam kişisel Grubunuzun CSV’si* üzerinden aylık 

Executive Primi (EB). 
•   EMEA Executive Çoğaltma Primine katılma fırsatı  

(Lütfen bütün ayrıntıları öğrenebilmek için BP’de yer 
alan bununla ilgili ayrı broşürü inceleyiniz.)

*  CSV; bir ürünün ya da hizmetin toptan satış fiyatından her türlü indirimin (buna vergiler, Hızlı-Başlangıç Ödemeleri, 
ADR veya İnternet İndirimleri de dahil olabilir) düşülmesi ile elde edilir.

KAZANÇ POTANSİYELİ

E X E C U T I V E  B O N U S U

ÜNVANINIZ

A
LT

EK
İP

 Ü
N

VA
N

I
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Executive seviyesine ulaştığınızda devrim niteliğindeki NSE Gelir Maksimizatörü’nden 
yararlanabilirsiniz.  Bu yenilikçi Gelir Maksimizatörü iki alternatif ödeme yöntemi sunar ve her ay 
otomatik olarak size en çok kazandıran yöntem ile ödeme yapar.

Alt ekibinizdeki Distribütörler kendi organizasyonlarını kurduklarında ve Executive olma sürecini 
başarıyla tamamladıklarında Kopan Executive olarak değerlendirilirler. Siz ve Kopan Executiveleriniz 
arasında başka bir Executive yoksa, aranızdaki Distribütörlerin sayısı dikkate alınmaz, ilk jenerasyon 
Kopan Executiveleriniz olarak değerlendirilirler (ön ekip ya da G1 Executiveler).

Ekstra Executive Primi (EEB) YANINDA çift  
jenerasyon 1 Primi (DBLG1) alın.

MİNİMUM GSV’NİZ PRİM

3,000 CSV’nize %5 komisyon

EKSTRA EXECUTIVE PRİMİ (EEB)

+

ÇİFT G1 PRİMİ (DBLG1)

3,000 G1 CSV’nizde %10 komisyon

MİNİMUM GSV’NİZ PRİM

ADIM 3 – nU SKın EnTERPRıSES’İn DEVRİM nİTElİĞİnDEKİ gElİR 
MaKSİMİZaTÖRÜ
SİZİN İÇİN MAKSİMUM NET ÖDEMEYİ GARANTİ EDER

Hacim Maksimizatörü

Hacim Maksimizatörü’nden faydalanmanız için en az 3000 GSV’niz olmalıdır. Hacminiz 2000 ve 2999 
arasında ise %2.5 Kopan Primi almaya hak kazanırsınız fakat EEB ve de Çift G1 Primi alamazsınız.



G1

G2

G3

G4

G5

G6

7 

121110987654321

İlk Jenerasyon Kopan Executivelerin Sayısı

Kopan Executive Primi Alın.
Organizasyonunuzdaki 6 jenerasyona kadar (G1-G6) Kopan Executivelerinizden 
CSV’nizde %5’e kadar komisyon kazanın.

TANINMA ÜNVANLARI

Gold Lapis Ruby Emerald Diamond Blue Diamond

Ya 

da

HACİM 
MAKSİMİZATÖRÜ

€112.50 

€900

€1012.50

%5 EEB

%10 DBLG1

Hacim Maksimizatörü Prim Ödeme Örneği

%5 G1

%5 G2

Toplam:

€450

€225

€675

DERİNLİK 
MAKSİMİZATÖRÜ

SİZ 
100 PSV, 3,000 GSV, 2,250 CSV

RUBY EXECUTIVE

EXECUTIVE 
3,000 PSV
2,250 CSV

GOLD
 EXECUTIVE
3,000 PSV
2,250 CSV

%5
%5

%5

%5

%5

%5

Aşağıdaki örneklerde komisyonlarınıza, Hızlı Başlangıç 
Ödemeleri (Hızlı Başlangıç Paketlerinin satışlarından kazanılan 
ödeme), L1 ve EB durumlarında ve ayrıca Hacim ya da Derinlik 
Maksimizatörü’nün ikisinden de ayrı ayrı alınan net ödemelere 
ulaşabilirsiniz.

Toplam:

Derinlik Maksimizatörü

Şirket, satış hacim puanını yerel para birimine çevirmek için ERM kullanır. 
ERM, NSE’nin temel para birimi olan ABD dolarına ayarlanmış standart 
bir döviz kurudur. Pazarınızdaki güncel ERM hakkında detaylı bilgi almak 
için lütfen Nu Skin Ofisi ile irtibata geçiniz. 

GOLD
 EXECUTIVE
3,000 PSV
2,250 CSV

EXECUTIVE 
3,000 PSV
2,250 CSV

EXECUTIVE 
3,000 PSV
2,250 CSV

EXECUTIVE 
3,000 PSV
2,250 CSV

G
1 

To
pl

am
 C

SV
: 9

,0
00

G
2 

To
pl

am
 C

SV
: 4

,5
00
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Bir Executive; pozisyonunu korumak ve Executive puanlarını almaya devam etmek istiyorsa gerekenleri yerine 
getirmeli, aylık en az 100 PSV ve en az 2000 GSV’yi karşılamalıdır.

GSV’niz, 2000 GSV altına düştüğünde Broş ve  Ünvanı Korumak için Tanınan Bir Aylık Süre başlar. Bir Executive’in, 
Broş ve  Ünvanı Korumak için Tanınan Bir Aylık Süre boyunca 100 PSV’ye sahipse; Hızlı Başlangıç Ödemelerini 
(Hızlı Başlangıç Paketlerinin satışından ödeme), Sponsor ID’niz altında Şirket tarafından yapılan satışlar için 
perakende kazanç ve komisyonları alabilirler fakat Executive Bonuslarını alamazlar. Her Executive’in 12 ay 
içerisinde bir defa Broş ve Ünvanı Korumak için Tanınan Bir Aylık Süre hakkı vardır. Örnek olarak, eğer Executive 
Broş ve Ünvanı korumak için Tanınan Bir Aylık Süre hakkını Mayısta kullanırsa, bir daha hakkını gelecek yılın 
Mayıs ayında kullanabilir.

Broş ve Ünvanını Korumak İçin Tanınan Bir Aylık Süresini tamamlamış ve ünvanlarını sürdürmeleri için 
gerekli koşulları sağlayamamış Executiveler, geçici Executive ünvanını alırlar. Geçici Executiveler soy ağacı 
amacıyla Executive olarak kabul edilirler: üst ekiplerindekiler için Kopan Executive olarak sayılırlar, GSV’leri üst 
ekiplerindekilerin GSV’sine dahil değildir ve onların Kopan Executivleri üst ekip Executive olamaz.

Geçici Executive statüsü her Executive olma sürecinde sadece bir defa kullanılabilir. Geçici bir Executive’in 
GSV’si üst ekiplerindekilerin GSV’sine dahil değildir. Geçici bir Executive hesabına Hızlı Başlangıç Ödemeleri ve 
perakende kârlarının yanısıra en fazla 3 aya kadar %5 L1 Primi, Sponsor ID’nız altından Şirket tarafından yapılan 
satışlar için perakende karları ve komisyonlar ödenebilir fakat Executive Primleri ödenemez. Geçici Executive 
üç aylık süre boyunca Executive olmayı sürdürebilmesi için gerekenleri karşılayabilirse, aynı ay içinde derhal 
terfi edilerek bir Executive’in kazancına sahip olur.

Eğer geçici bir Executive terfi edildikten sonra tekrar ünvanını koruma statüsüne düşerse ve Broş ve Ünvanını 
Koruması için tanınan bir aylık süre hakkını tamamlamış ise Executive ünvanı düşer ve Distribütör olur (Ünvanı 
düşen Executive ya da ‘’DEXEC’’).

Executive’den Distribütör statüsüne düşen kişiler daha geç bir tarihte tekrar Executive sayılırlar fakat en 
son Geçici Executive Döngüsü’nü tekrar kullanmadan önce  tamamlanması için en az 12 ay beklemelidirler. 
Statüsünü kaybeden Executive’in önceki Executiveliğini kaybetmemesi için bu ünvana yeniden sahip olma 
opsiyonu vardır (Executive Statüsüne Yeniden Geçiş kısmına bakınız), Geçici Executive statüsünü kullanma 
hakkına sahip değildir. Executive statüsüne yeniden geçiş otomatik olarak gerçekleşir.  

Executive Statüsüne Yeniden Geçiş Programı: Executiveler, Executive statüsünü yeniden kazanmak için 
Executive olma sürecindeki tüm işlemleri tamamlamalıdırlar. Statüsü düşen Executive, statüsünü kaybettiği 
6 ay içinde Executive ünvanını yeniden kazanırsa, Kopan Executivelerini tekrar kazanır. Her Executivelik için 
sadece bir defa Executive ünvanına yeniden geçiş hakkı vardır .

EXECUTIVE OLMAYI SÜRDÜRMENİZ İÇİN GEREKENLER
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Blue Diamond İş Üretici Pozisyonu (BBP), Blue Diamond Executive ünvanını kazanmış ve Blue 
Diamond statüsünü ardarda en az iki ay boyunca sürdürmüş Executiveler (en az 12 ön ekip G1 
Executiveler) için oluşturulmuştur.

Bu heyecan verici BBP sizin birinci seviyenizde yer alır ve yeni Kopan Executive grubunuzdan 
satış hacminize ek komisyon almanızı sağlar (BBP, broş ünvanınızı sürdürmeniz amacıyla ilk 
jenerasyon Kopan Executive olarak saymayacaktır). BBP hesabı, durumunu korumak amacıyla 
PSV biriktiremez, ve Kopan Primler haricinde, L1 veya diğer primler için Komisyon Alınabilir 
Satış Değeri (CSV)  biriktiremez. BBP hesabının tüm hacmi ana hesapta (sizin Blue Diamond 
Executive hesabınız) birikir.

Yeni Distribütörler kaydolurken BBP altında kaydolursa ve siz onları Kopan Executive olmaları 
için teşvik ederseniz, yeni jenerasyon Executivelerinizden %5’e kadar ilave Kopan Prim 
kazanabilirsiniz.

Blue Diamond olmak için gereken koşulları sağladığınız sürece BBP devam eder. Gerekli 
koşullar sağlanmazsa, BBP pozisyonu iptal edilir ve BBP pozisyonuna bağlı Kopan Executiveler 
komisyon amacıyla G1 pozisyonuna geçer.

BBP hesabınız altında sponsor edilen Distribütörleriniz tarafından üretilen Grup Satış Hacmi, 
Executive ünvanınızı korumanız için gerekli koşulları sağlamak amacıyla Blue Diamond ana 
hesabınızdaki GSV’niz ile birleştirilecektir. Grup Komisyon Alınabilir Satış Değeri, Executive 
Primleri belirlemek maksadıyla BBP hesabı ve ana Blue Daimond hesabınız arasında da 
birleştirilebilir.

Blue Diamond Executive olduğunuzda BBP hesabınızı nasıl yöneteceğiniz hakkında daha 
detaylı bilgi almak için lütfen Hesap Yöneticinizle irtibata geçiniz.

BLUE DIAMOND İŞ ÜRETİCİ HESABI
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SÖZLÜK

ADR: Otomatik Gönderi Programı: NSE ürünlerinden aylık bir otomatik gönderi siparişi 
seçin ya da Nourish the Children® kuruluşuna aylık bağışta bulunun, bağlılığınızdan ötürü  
mükafatınızı alın.

Aktif Koşullar: Satış Kazanç Planı altında prim kazanmaya yeterli olmak için ayda beş 
farklı satış yapın ve en az 100 PSV oluşturun.  

BEB: Kopan Executive Primi, G1 Kopan Executivelerin her  jenerasyon seviyesinin 
toplam sayısına (tablodaki 3. Adıma bakınız) dayalı Komisyon Alınabilir Satış Değeri 
(CSV) üzerinden %5’e kadar kazanç sağlayan bir primdir. Bir Executive’in %5 Kopan Primi 
kazanabilmesi için en az 3000 GSV puanı olmalıdır. GSV 2000 ile 2999 puanları arasına 
düşerse, G1’den G6’ya kadar olan Kopan Executivelerin CSV’si üzerinden %2.5 Kopan 
Executive Primi ödenecektir. 

Broş Ünvanı Korumak İçine Tanınan Bir Aylık Süre: Eğer bir Executive, Executive 
Ünvanını Sürdürme Gerekliliklerini yerine getiremezse, Executive statüsünü koruması için 
bir aylık süre tanınır. Her Executive’in takip eden 12 aylık takvim süresi içinde bir defa Broş 
ve Ünvanı Korumak için Tanınan Bir Aylık Süre hakkı vardır. Örneğin, ünvanınızı korumak 
için tanınan bir aylık süre hakkınızı Mayısta kullanırsanız, bir dahaki hakkınızı gelecek yılın 
Mayıs ayında kullanabilirsiniz. Bu tanınan bir aylık ek süre içinde Executive Primi ödenmez. 
Bir Executive tanınan bir aylık ek süre boyunca minimum faaliyet koşullarını karşıladığı 
taktirde L1 Primi alabilir. 

CSV: Komisyon alınabilir Satış Değeri: Şirketten satın alınan komisyon alınabilir ürünlerin 
ve hizmetlerin aylık para değeri. Bu değer üzerinden satış kazanç planı primleri ve 
komisyonları hesaplanır. CSV, bir ürünün ya da hizmetin toptan satış fiyatından her türlü 
indirimin (buna vergiler, Hızlı-Başlangıç Ödemeleri, ADR veya İnternet İndirimleri de 
dahil olabilir) düşülmesi ile elde edilir. Yeterlilik kazanma gereklilikleri PSV’ye ve GSV’ye 
dayanılarak değerlendirilecektir.

DBLG1: G1 Executivelerin toplam CSV’lerinden %10 kazanç almalarını sağlayan Çift G1 
Primidir. Bir Executive’in %10 Çift G1 Primi kazanabilmesi için en az 3000 GSV puanı 
olmalıdır. Bu prim iki alternatiften daha yüksek olan net ödemeye katkıda bulunuyorsa 
sadece Hacim Maksimizatörü hesaplarına uygun olarak ödenir.

DEXEC: Statüsünü Kaybeden Executive, Executive ünvanını sürdürebilmesi için gerekli  
koşulları yerine getirememiş ve Distribütör statüsüne geri dönme aşamasında olan 
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Executive’dir. Bu durum genellikle Geçici Executive statüsü Executivelik süresi boyunca 
kullandığında meydana gelir.

EB: Toplam CSV’nizde aylık olarak kazandığınız Executive Primidir. Executive Primleri 
toplam GSV’nize göre %9’dan %15’e kadar değişir. Yüzdeler, Kişisel Grubunuzun toplam 
CSV’sinden ödenir.

EEB: Ekstra Executive Primi kişisel grup CSV’nize ilave olarak %5 kazanç sağlayan bir 
primdir. Bir Executive’in %5 Ekstra Executive Primi kazanabilmesi için en az 3000 GSV 
(tablodaki 3. Adıma bakınız) puanı olmalıdır. Bu prim, iki alternatiften daha yüksek olan 
net ödemeye katkıda bulunduğu taktirde Hacim Maksimizatörü hesaplarına uygun olarak 
ödenir.

Executive Statüsüne Yeniden Geçiş: Statüsünü kaybeden Executivelerin, Executive 
olmak için gereken işlemleri tamamlayarak yeniden Executive statüsü kazanma sürecidir. 
Executive statüsünü kaybederek Distribütör olan kişiler, altı ay içinde Executive olma 
sürecini tamamlayarak Executiveliğe geçerlerse önceki Kopan organizasyonlarını yeniden 
kazanabilirler.  Eğer bir kişinin hesabı sürekli statü değiştiriyorsa ve kişi sürekli Executive 
olma sürecine gidiyorsa Kopan Organizasyonlarını geri kazanma şansına sadece 
Distribütörlüğe düştükten sonraki ilk 6 ay içinde sahip olabilir.

G1: Jenerasyon 1, ilk jenerasyon Kopan Executivelerinizi ifade eder.

Gelir Maksimizatörü: Satış Kazanç Planı’nın prim hesaplama bileşeni iki alternatif prim 
hesaplamasından otomatik olarak yüksek olanı öder: Hacim Maksimizatörü (Ekstra 
Executive Prim dahil + Çift G1 Primi) ya da Derinlik Maksimizatörü (Kopan Executive 
Primi dahil).

GSV: Grup Satış Hacmi, kendi PSV’nizin dahil olduğu Kişisel Grubunuzun bir ay için 
toplam PSV’sini ifade eder.

Hızlı-Başlangıç Ödemeleri: Hızlı Başlangıç Ödemeleri yalnızca şirket tarafından 
onaylanmış Hızlı Başlangıç Ürün Paketlerinin yeni müşteri ve distribütörlere satışından 
gerçekleşir.

Katlanan GSV: İlk seviye (G1) Kopan Executive, Distribütör statüsüne düştüğünde, statü 
kaybeden Kopan Executive’in GSV puanları katlanarak üstekibin GSV’sine eklenir. Statü 
kaybederek Kopan Executive’den gelen bir kısım GSV puanına ‘katlanan GSV’ denir.  
Bu durum, pazar içinde sadece PEXEC programına katılmayan Kopan Executiveleri olan 
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üst ekiplere uygulanır. DEXEC’lerin GSV’leri, ünvanları Distribütör olduğunda gelecek 
aya kadar katlanmayacaktır.

Katlanarak Kopan Executive: G1-G6 arasında olan Kopan Executiveleriniz, üst ekibinde 
bulunan ve statüsünü korumakta başarısız olan Executiveler yüzünden bir üst ekip 
Executive olmaya hak kazanırlar.Kopan bir Executive’i yeniden kazanmak için, üst ekip 
Executive’in yeterlilik süresinin Kopan Executive ile aynı zamanda ya da öncesinde 
olmalıdır.

Kişisel Grup: Executive olmayanlar için, tüm perakende müşterilerden, Tercih Edilen 
Müşterilerden ve Distribütörlerden meydana gelen bir Kişisel Grup vardır. Executiveler 
için, bir Kişisel Gruba tüm perakende müşteriler, Tercih Edilen Müşteriler, Distribütörler 
ve Executive Olma Sürecinde Olan Executiveler dahildir.

Kişisel Satış Hacmi: Kişisel Satış Hacmi, öncelikli olarak kişisel tüketiminiz ya da perakende 
satış amacıyla şirketimizden satın aldığınız ürün ve hizmetlerin aylık puan değeridir. PSV, 
kişisel perakende müşterileriniz aracılığıyla şirketten doğrudan yapılan satışlardan gelen 
puanları içerir.

Komisyon: Ürün satışlarınıza dayanarak size ödenen bir tutar.

Kopan Executive: Executive olma süreci ve üstekipten kopmak demek yeni Executive’in 
satış hacmi ve onların kişisel grubunun artık üstekibin Komisyon Alınabilir Satış Değeri 
(CSV) puanına  sayılmaması demektir. Böyle bir durum oluştuğunda, üst ekip Executive 
yeni Kopan Executive’lerin GSV puanları üzerinden prim alabilir. Kopan bir Executive’i 
yeniden kazanmak için, üst ekip Executive’in yeterlilik süresinin Kopan Executive ile aynı 
zamanda ya da öncesinde olmalıdır.

L1: Seviye 1, Ünvanı ne olursa olsun bir Distribütör tarafından sponsor edilen tüm mevcut 
hesapları içerir.

LOI: Bu form bir Distribütör’ün Executive olma niyetini gösterir. Bir Distribütör otomatik 
olarak ilk ay (LOI ayı olarak ifade edilen) için gerekenleri yerine getirdiği anda Executive 
olma sürecine girmektedir ve bu aşamada V&G Navigatörünü ziyaret etmelidir. 
Distribütör orada, Executive olma niyetlerini beyan edebilirler. Executive olma sürecinin 
ilk ayında Distribütör, sıklıkla ‘LOI’ olarak ifade edilir. Bir LOI, Executive olma sürecindeki 
kişi ile (Q1,Q2) aynı değildir buna rağmen her ikiside Executive olma niteliğindedir. Eğer 
bir Distribütör geçmişte LOI formu verdiyse ve tekrar Executive olma sürecine gimek 
istiyorsa, bu Distribitör şirkete yeni bir LOI formu göndermelidir.



Perakende Müşteri: Perakende müşteri, Distribütör olmadan şirketten ya da bir 
Distribütörden ürün satın alan kişidir. Şirket aracılığıyla perakende müşteriler tarafından 
satın alınan ürünlerin hacmi  sponsorun PSV’sine göre hesaplanarak Distribütörün 
hesabına aktarılır. 

PEXEC: Geçici Executive, ünvan koruma ayını tamamlamış ve Executive Ünvanını 
Koruma Gerekliliklerini sağlayamamış kişidir. Geçici bir Executive (PEXEC), tüm Kopan 
Executive’lerini tutmasının yanısıra üst ekiplerine Kopan Executive olarak sayılır. Bir PEXEC 
(Geçici Executive)’in GSV’si üst ekiplerin GSV’sine dahil değildir. Bir hesap ardarda en 
fazla 3 aya kadar PEXEC olabilir. Eğer bir PEXEC Executive ünvanını sürdürmek için 
gerekenleri sağlarsa, gerlilikleri sağladığı ay içersinde derhal Executive statüsüne terfi olur.

QEXEC: Executive olma sürecinde olan Executive (Q1,Q2), sürecinin ilk ayını (LOI ayı) 
başarıyla tamamlayan ve NSE için Executive Distribütör olma yolunda olan kişidir (aylık 
gerekenler hakkında detaylı bilgi için tablodaki 2. Adıma bakınız).

RPF: Perakende imalat giderleri, brüt perakende karının %15’ine denk gelmekte olup; tüm 
perakende siparişlerinin doğrudan şirket üzerinden verilmesi nedeniyle, şirket tarafından 
alıkonulmaktadır.

Seviye 1 (L1) Primi: Ödenen %5 primi kişisel sponsoru olunan tüm hesapların CSV’sine 
dayanmaktadır. L1 Primi yalnızca Aktif Gereklilikleri yerine getiren Distribütörlere ödenir.

Sponsor: Bir Distribütör, kişisel olarak başka bir Distribütörü yeni üye yapan ya da Tercih 
Edilen Müşteriyi kendi L1’inde kaydeden kişidir.

Tercih Edilen Müşteri: Tercih Edilen Müşteri Distribütör olmadan şirketten indirimli 
fiyata ürün satın alabilen kişidir.

Notlar:
•  Tüm primlerden faydalanabilmek için aylık en az beş farklı satışınız olması gereklidir. 

Perakende satış kayıtlarınızı en az 4 yıl boyunca saklamalısınız.
•  Şirketin perakende satış kurallarına uyulup uyulmadığı, şirket tarafından haber 

verilmeksizin takip edilmektedir. 
•  Distribütörsüz ya da müşteriler tarafından ADR siparişi ile alınan her ürün, otomatik 

olarak aylık perakende satış gereksinimleri doğrultusunda sayılır.

•  İşe alımlar için prim ödenmemektedir. Prim kazanmanın tek yolu ürün satışlarıdır.
•  Tüm primler aylık olarak hesaplanır ve gelecek ayın 25’i veya civarında yatırılır ya da 

postalanır.
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