تعریف اصطالحات :
امتیاز ( BPیا  : )Business Pointامتیازی که به ازای فروش هر کاال با توجه به قیمت ریالی کاال به مشاورین
فروش تعلق می گیرد که محاسبات پرداخت پورسانت با توجه به امتیاز کل فروش کسب شده توسط مشاور فروش
بستگی دارد.
حجم فروش ( BVیا  :)Business Volumeفرمول محاسبه ای آن به صورت زیر است :
 0111تومان  xضریب محاسباتی BV = BP x
ضریب محاسباتی با توجه به میزان هزینه های شرکت تعیین خواهد شد که در حال حاضر این ضریب  011تومان
تعریف شده است (.)1000x0.6
مشاور فروش مستقیم مستقل :به فردی اطالق می شود که با بستن قرارداد نمایندگی فروش مستقیم بدون
پرداخت هیچ گونه هزینه وارد پالن درآمدی شرکت می شود.
مدیر ارشد فروش :به مشاور مستقلی اطالق میشود که به رده  %10رسیده یا گروه فروش وی حداقل ماهیانه
 010111امتیاز ( )BPکسب نموده باشد( .جمع فروش شخصی  +گروه فروش وی) = 010111 BP
گروه شخصی :به قسمتی از گروه فروش اطالق می شود که هیچ مشاوری در آن قسمت به رده  %10نرسیده باشد.
گروه شخصی ،امتیاز فروش شخصی مشاور را نیز شامل میَشود.
گروه سرپرستی :به قسمتی از گروه فروش اطالق می شود که تحت سرپرستی و هدایت حداقل یک سرپرست
فروش  10درصدی باشد.
پاداش نقدی :جوایزی که برای رده های مدیر مختلف تعریف شده و صرفا یک بار پرداخت می گردد.
تخفیف خردهفروشی :تخفیفی که مشاور فروش مستقیم (به دلیل داشتن کد مشاور فروش مستقل فروش) نسبت
به قیمت کاتالوگ دریافت می کند.
قیمت مشاور فروش مستقیم :قیمت مشاور قیمتی است که شرکت کاال را به آن قیمت در اختیار مشاور فروش
قرار می دهد که نسبت به قیمت کاتالوگ (مصرف کننده) از تخفیف برخوردار است.

تعریف و محاسبه درآمد در طرح درآمدی
 -1تخفیف خردهفروشی :مشاور فروش مستقل با فروش کاالهای کاتالوگ شرکت از قیمت موجود در کاتالوگ،
 11درصد تخفیف دریافت نموده و می تواند با فروش بیشتر ،سود بیشتری ببرد.
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 - % 11قیمت کاتالوگ = قیمت مشاور
مثال:
 111.111 - %11تومان =  00.111تومان

مشاور ،کاال را به قیمت  000111تومان (قیمت مشاور) از شرکت خریداری کرده و به قیمت  0110111تومان
(قیمت کاتالوگ) به مشتری می فروشد و  100111تومان تخفیف نصیبش می شود.

 -2کسب رده اجرایی و تخفیف اجرایی:
تعریف:
امتیاز فروش شخصی مشاور  +امتیاز فروش گروه شخصی مشاور = امتیاز کل
مشاور از ابتدا تا انتهای هر ماه فرصت دارد که امتیاز خود را باال ببرد .محاسبه امتیازها و پورسانتها در انتهای هر ماه
انجام می گیرد.

مثال:
A
200
325

180

45

50

130

200

250

150

150

100

200

250

75

15

150

امتیاز کل فروش فرد = A
امتیاز شخصی مشاور ( + )111امتیاز فروش گروهش (+111
+55+151+151+151+111+151+15+05+515+51+111+151
)511+111+111+551+51+111+115+151+181
= BP 5005

200

125

50

200

100

350

500

امتیاز کل کسب شده توسط مشاور فروش در جدول زیر قرار داده شده و در رده اجرای وی به دست می آید:
با توجه به جدول ،مشاور فروش  Aدر این ماه به رده 12%رسیده است .بنابراین از تخفیف اجرایی  12%از حجم
فروش شخصی ( )BVخود برخوردار می شود.
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تومان ( 14400تخفیف اجرایی) = ( %12رده اجرایی) ( 011 xضریب محاسباتی)  BP( 111 xامتیاز فروش
شخصی)

درصد رده
اجرایی

امتیاز  BPکل
(امتیاز شخصی  +امتیاز گروه)

صفر درصد

 100تا صفر

%3

311- 000

%0

011 - 0000

%0

0111 - 1900

%01

1011 - 9000

%00

0111 - 0900

%01

0011 - 0000

%10

+01111

حداکثر تخفیف اجرایی  %11است.

 -3درآمد از فروش گروه (محاسبات ماهیانه):
درآمد هر مشاور مستقل از هریک از شاخههای مستقیم زیر  %11متعلق به گروه شخصی اش از فرمول زیر محاسبه
می شود:

(حجم فروش کل گروه همان مشاور مستقیم)  x BVتفاضل رده مشاور با رده مشاور مستقیم خودش
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مثال:
A
200

D
125

E
750

A
370

C
150

A
150

A
100

B
100

A
165

A
190

A
300

A
50

A
200

A
390

A
250

A
135

A
200

A
235

A
160

 = 5111امتیاز کل مشاور  BP( Aخودش  BP +گروهش)
امتیاز کل مشاور  Aبرابر است با  BP 9111و وی طبق جدول رتبهبندیها ،به رتبه  %01رسیده است.
امتیاز کل مشاور  Bبرابر است با  BP 0001و وی طبق جدول رتبهبندیها ،به رتبه  %0رسیده است.
امتیاز کل مشاور  Cبرابر است با  BP 000و وی طبق جدول رتبهبندیها ،به رتبه  %3رسیده است.
امتیاز کل مشاور  Dبرابر است با  BP 090و وی طبق جدول رتبهبندیها ،به رتبه  %0رسیده است.
امتیاز کل مشاور  Eبرابر است با  BP 001و وی طبق جدول رتبهبندیها ،به رتبه  %0رسیده است.

تخفیف اجرای مشاور A
تومان %01 x )111 x 011( = 090911
محاسبه درآمد مشاور  Aاز مشاوران مستقیم خود ( Bو  Cو  Dو : )E
از مشاور : B
تومان  = %3 x )0001 x 011( = 390311تفاضل رده اجرایی
از مشاور : C
تومان  = %0 x )000 x 011( = 330101تفاضل رده اجرایی
از مشاور : D
تومان  = %0 x )090 x 011( = 100111تفاضل رده اجرایی
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از مشاور : E
تومان  = %0 x )001 x 011( = 10011تفاضل رده اجرایی
درآمد کل مشاور  Aاز گروههای مستقیم خود
تومان 390311 + 330101 + 100111 + 100111 = 0100901
تبصره :هر مشاور فروش برای دریافت و واجد شرایط شدن برای پورسانت حاصل از فروش گروهش باید ماهیانه
حداقل  111.111تومان فروش انجام دهد .
درآمد فروش از گروههای سرپرستی ()21%
پس از اینکه هر یک از مشاوران مستقیم معرفی شده از طرف یک فرد به رده مدیر ارشد  10درصدی رسیدند،
پورسانت دریافتی فرد از این گروه شامل قانون تفاضل رده اجرایی نخواهد شد بلکه تابع اصول و قوانین زیر است:
پاداشهای پرداختی با توجه به رده سرپرستی مشاور فروش که در ادامه خواهد آمد و سطح مشاورین تعریف
میگردد.
درصد پورسانتهای پرداختی سطوح مختلف:
حجم فروش در گروه شخصی  -> %0 x BVسطح اول
(برای سرپرست طال به باال) حجم فروش در گروه شخصی  -> %1 x BVسطح دوم
(برای سرپرست یاقوت به باال) حجم فروش در گروه شخصی  -> %0 x BVسطح سوم
(برای سرپرست الماس به باال) حجم فروش در گروه شخصی  -> %0 x BVسطح چهارم
(برای سرپرست دو الماس به باال) حجم فروش در گروه شخصی  -> %1/0 x BVسطح پنجم
(برای سرپرست اجرایی به باال) حجم فروش در گروه شخصی  -> %1/10 x BVسطح ششم
(برای سرپرست اجرایی الماس به باال) حجم فروش در گروه شخصی  -> %1/1010 x BVسطح هفتم
هر سرپرست فروش از طرح مدیر ارشد تا سطح سرپرست الماس برای دریافت پاداشهای سطوح مختلف باید غیر از
فروش گروه سرپرستی ،در گروه شخصی نیز حداقل  9111BPامتیاز فروش کسب کرده باشد.
مثال:
A
21%

3%

18%

3%

9%

گروه شخصی (باالی  11.111امتیاز)

6%

B
21%
15000 BP

گروه سرپرستی

محاسبه درآمد مشاور فروش  Aاز گروه سرپرستی : B
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تومان %0 x )000111 x 011( = 9010111
تبصره : 1
درصورتی که امتیاز گروه شخصی مشاور بین  5111BPتا  11.111BPباشد ،معادل  %5امتیاز گروه شخصی خودش
را به عنوان پورسانت دریافت کرده و مابقی را به مشاور باالسری خود انتقال میدهد البته فقط درصورتی که مشاور
باالسری نیز واجد شرایط دریافت کامل پورسانت باشد (یعنی در گروه شخصی خود حداقل  11.111امتیاز داشته
باشد).
تبصره : 2
درصورتی که امتیاز گروه شخصی مشاور  11درصدی زیر  9111 BPباشد ،وی هیچ پورسانتی از مشاور  10درصدی
مستقیم خود دریافت نکرده و این پورسانت به مشاور واجد شرایط باالسری منتقل میشود.

مثال:

گروه شخصی
2000 BP

A
21%

گروه شخصی
10000 BP

D
21%

B
21%

E
21%
17000 BP

C
21%
15000 BP

گروه شخصی
6000 BP

محاسبه درآمد مشاور فروش  Bاز گروه سرپرستی : C
به دلیل اینکه امتیاز گروه شخصی مشاور  Bزیر  010111است معادل  0درصد امتیاز گروه شخصی خود را به عنوان
پورسانت از فروش گروه مشاور  Cدریافت می کند.
تومان %0 x )00111 x 011( = 0110111
الباقی پورسانت حاصل از فروش گروه  Cبه مشاور باالسری  Bیعنی مشاور  Aانتقال داده میشود.
محاسبه درآمد مشاور فروش  Aاز گروه سرپرستی : B
تومان %0 x )0.111 x 011( = 0110111
پورسانت انتقالی از مشاور  Cبه مشاور : A
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تومان %0 x ))00.111 - 0.111( x 011(( = 1010111
محاسبه درآمد مشاور فروش  Aاز گروه سرپرستی : D
تومان %0 x )1111 x 011( = 010111
به دلیل اینکه امتیاز گروه شخصی مشاور  Dزیر  90111 BPاست ،وی هیچ پورسانتی از مشاور  Eدریافت نمیکند و
پورسانت حاصل از فروش گروه مشاور  Eمستقیماً به مشاور باالسری واجد شرایط یعنی مشاور  Aمیرسد.
تومان %0 x )00.111 x 011( = 0010111

 -3پورسانت راهبری
سطح طال
پورسانت رتبه طال روی حجم فروش کل مشاوران  10درصدی از سطح دوم مشاور طال به پایین( تا  0سطح فعال)
محاسبه می شود .این پورسانت از پایین مجموعه جمع شده و باال میآید و به هر مشاور طال که واجد شرایط دریافت
این پورسانت باشد پرداخت میگردد.
مشاور طال برای دریافت این پورسانت باید حداقل  9111BPدر گروه شخصی خود داشته و شخصاً حداقل
تومان  100000فروش شخصی انجام داده باشد.
مثال:
A
21%
200 BP

گروه شخصی
4000BP

C
21%
10000 BP

B
21%
12000 BP

E
21%
11000 BP

G
21%
14000 BP

D
21%
15000 BP

F
21%
16000 BP

H
21%
18000 BP

مشاور  Aدر گروه شخصی اش  9111 BPداشته بنابراین واجد شرایط دریافت پورسانت راهبری رتبه طال می باشد.
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پورسانت رتبه طالی مشاور  Aبدین ترتیب محاسبه میشود که حجم فروش کل  10درصدیهای سطح  1مشاور A
به پایین را جمع کرده و  1درصد از آن را میتوان به مشاور  Aپرداخت کرد.
اما همانطور که شکل مثال دیده میشود ،مشاور  Eنیز به رتبه طال رسیده و همچنین واجد شرایط دریافت پورسانت
رتبه طال میباشد .بنابراین  1درصد حجم فروش مشاور  Hکه در سطح دو مشاور  Eقرار دارد به وی پرداخت شده و
از پورسانت مشاور  Aکم میشود.
پورسانت رتبه طال مشاور A
))00111
پورسانت رتبه طال مشاور E
)01111

تومان + 00111 + 00111 + 09111( x 011( x %1 = 0010111
تومان x 011( x %1 = 1000111

پاداش راهبری رتبه یاقوت تا سرپرست اجرایی نیز از همین قانون تبعیت کرده تا  7سطح فعال پرداخت می گردد.

تعریف ردههای مدیر فروش (باالی : )%12


مدیر فروش :به مشاوری اطالق میشود که به رتبه  %10رسیده و به مدت  3ماه از یک سال در این دوره باقی مانده
است.



مدیر طال :به مشاوری اطالق میشود که  1مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود داشته باشد و به مدت 3
ماه از یک سال آن را حفظ نموده باشد.



مدیر طالی ارشد :به مشاوری اطالق میشود که  3مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود داشته باشد و
به مدت  3ماه از یک سال آن را حفظ نموده باشد.



مدیر یاقوت :به مشاوری اطالق میشود که  9مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود داشته باشد و به مدت
 3ماه از یک سال آن را حفظ نموده باشد.



مدیر الماس :به مشاوری اطالق میشود که  0مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود داشته باشد و به مدت
 3ماه از یک سال آن را حفظ نموده باشد.



مدیر الماس ارشد :به مشاوری اطالق میشود که  1مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود داشته باشد که
حداقل  1مدیر ارشد در  1خط اسپانسری متفاوت به حداقل رده سرپرستی طال یا باالتر رسیده باشند و به مدت 9
ماه از یک سال آن را حفظ نموده باشد.



مدیر دو الماس :به مشاوری اطالق میشود که  01مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود داشته باشد که
حداقل  3مدیر ارشد در  3خط اسپانسری متفاوت به حداقل رده سرپرستی طال یا باالتر رسیده باشند و به مدت 9
ماه از یک سال آن را حفظ نموده باشد.



مدیر اجرایی :به مشاوری اطالق میشود که  01مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود داشته باشد که
حداقل  3مدیر ارشد در  3خط اسپانسری متفاوت به حداقل رده سرپرستی طال رسیده باشند و حداقل یک مدیر در
خط دیگر به رده سرپرستی طالی ارشد یا باالتر رسیده باشد و به مدت  0ماه از یک سال آن را حفظ نموده باشد.



مدیر اجرایی طال :به مشاوری اطالق میشود که  00مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود داشته باشد
که حداقل  3مدیر ارشد در  3خط اسپانسری متفاوت به حداقل رده سرپرستی طال یا باالتر رسیده باشند و حداقل
یک مدیر در دو خط دیگر به رده سرپرستی طالی ارشد یا باالتر رسیده باشد و به مدت  0ماه از یک سال آن را حفظ
نموده باشد.
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مدیر اجرایی یاقوت :به مشاوری اطالق میشود که  01مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود داشته باشد
که حداقل  3مدیر ارشد در  3خط اسپانسری متفاوت به حداقل رده سرپرستی طال یا باالتر رسیده باشند و حداقل
یک مدیر در خط دیگر به رده سرپرستی یاقوت یا باالتر رسیده باشد و به مدت  0ماه از یک سال آن را حفظ نموده
باشد.



مدیر اجرایی الماس :به مشاوری اطالق میشود که  10مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود داشته باشد
که حداقل  9مدیر ارشد در  9خط اسپانسری متفاوت به حداقل رده سرپرستی طال یا باالتر رسیده باشند و حداقل
یک مدیر در خط دیگر به رده سرپرستی الماس یا باالتر رسیده باشد و به مدت  0ماه از یک سال آن را حفظ نموده
باشد.



سرپرست ارشد کشور :به مشاوری اطالق میشود که  19مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود داشته
باشد که حداقل  9مدیر ارشد در  9خط اسپانسری متفاوت به حداقل رده سرپرستی طال ارشد یا باالتر رسیده باشند
و حداقل  1مدیر در دو خط دیگر به رده سرپرستی الماس یا باالتر رسیده باشد و به مدت  0ماه از یک سال آن را
حفظ نموده باشد.



سرپرست ارشد کشوری طال :به مشاوری اطالق میشود که  19مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه خود
داشته باشد که حداقل  0مدیر ارشد در  0خط اسپانسری متفاوت به حداقل رده سرپرستی الماس یا باالتر رسیده
باشند و به مدت  0ماه از یک سال آن را حفظ نموده باشد.



سرپرست ارشد کشوری یاقوت  :به مشاوری اطالق میشود که  19مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه
خود داشته باشد که حداقل  01مدیر ارشد در  01خط اسپانسری متفاوت به حداقل رده سرپرستی الماس یا باالتر
رسیده باشند و به مدت  0ماه از یک سال آن را حفظ نموده باشد.



سرپرست ارشد کشوری الماس  :به مشاوری اطالق میشود که  19مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه
خود داشته باشد که حداقل  01مدیر ارشد د ر 01خط اسپانسری متفاوت به حداقل رده سرپرستی الماس یا باالتر
رسیده باشند و به مدت  0ماه از یک سال آن را حفظ نموده باشد.



سرپرست ارشد کشوری اجرایی  :به مشاوری اطالق میشود که  19مدیر ارشد  %10مستقیم در سطح  0گروه
خود داشته باشد که حداقل  19مدیر ارشد در  19خط اسپانسری متفاوت به حداقل رده سرپرستی الماس یا باالتر
رسیده باشند و به مدت  0ماه از یک سال آن را حفظ نموده باشد

تبصره  :شرط داشتن حداقل  9111 BPدر همه رتبههای وجود دارد.

پاداش نقدی یک بار پرداخت  :توضیح اینکه پاداشهای نقدی فقط یک بار و زمانی که مشاور فروش به هریک از رتبههای
سرپرستی دست میباید ،پرداخت میگردد.
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رتبه

پاداش نقدی و غیرنقدی

مدیر فروش

 001110111تومان

مدیر طال

 101110111تومان

مدیر طالی ارشد

 301110111تومان

مدیر یاقوت

 901110111تومان

مدیر الماس

 001110111تومان

مدیر الماس ارشد

 101110111تومان

مدیر دو الماس

 0101110111تومان

مدیر اجرایی

 0101110111تومان

مدیر اجرایی طال

 1101110111تومان

مدیر اجرایی یاقوت

 3101110111تومان

مدیر اجرایی الماس

 9101110111تومان

مدیر ارشد کشور

 01101110111تومان

مدیر ارشد کشوری طال

 11101110111تومان

مدیر ارشد کشوری یاقوت

 31101110111تومان

مدیر ارشد کشوری الماس

 91101110111تومان

مدیر ارشد کشوری اجرایی

 011101110111تومان
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