
Dwa sposoby na sukces w Nature’s Sunshine
Krok po kroku. 

 

Poziom Nagroda Asystent Konsultant Menedżer 
1 Start w Programie 2x + PG≥150 2x + PG≥300 2x + PG≥500 
2 50 zł +  4x + PG≥200 4x + PG≥450 4x + PG≥700 
3 100 zł +  6x + PG≥400 6x + PG≥650 6x + PG≥900 
4 100 zł +  8x + PG≥600 8x + PG≥850 8x + PG≥1100 
5 150 zł na KL +  10x + PG≥800 10x + PG≥1050 10x + PG≥1300 
6 150 zł +  12x + PG≥1000 

+≥1x  
12x + PG≥1250 
+≥1x 

12x + PG≥1500 
+≥1x 

7 200 zł na KL +  14x + PG≥1200 
+ 

14x + PG≥1450 
+ 

14x + PG≥1700 
+ 

8 200 zł+  16x + PG≥1400 
+w róznych 
gałęziach 

16x + PG≥1650 
+w róznych 
gałęziach 

16x + PG≥1900 
+w róznych 
gałęziach 

9 500 zł na KL +  18x + PG≥1600 
+w róznych 
gałęziach 

18x + PG≥1850 
+w róznych 
gałęziach 

18x + PG≥2100 
+w róznych 
gałęziach 

10 500 zł +  20x + PG≥1800 
+w róznych 
gałęziach 

20x + PG≥2050 
+w róznych 
gałęziach 

20x + PG≥2300 
+w róznych 
gałęziach 

11 500 zł +  22x + PG≥2000 
+w róznych 
gałęziach 

22x + PG≥2250 
+w róznych 
gałęziach 

22x + PG≥2500 
+w róznych 
gałęziach 

12 1000 zł na KL +  24x + PG≥2200 
+w róznych 
gałęziach + 1 Lider 
pierwszego poziomu 

24x + PG≥2450 
+w róznych 
gałęziach + 1 Lider 
pierwszego poziomu 

24x + PG≥2700 
+w róznych 
gałęziach + 1 Lider 
pierwszego poziomu 

Razem: 3450 zł+12 x  Dodatkowo według 
planu 
marketingowego 
≥6300 zł + premia za 
awans 1050 + premia 
za wykreowanie 
Lidera 300 

Dodatkowo 
według planu 
marketingowego 
≥7200 zł + premia za 
awans 1050 + premia 
za wykreowanie 
Lidera 300 

Dodatkowo 
według planu 
marketingowego 
≥8700 zł + premia za 
awans 1050 + 
premia za 
wykreowanie Lidera 
300 

2x - rekrutacja dwóch nowych Dystrybutorów od miesiąca startu w programie z zakupem >30PV lub rekrutacja jednego Dystrybutora z zakupem Super Start
 - ekskluzywne szkolenie z degustacją produktów + dla kazdego Dystrybutora który ukończył poziom oraz dla jego bezpośredniego Lidera
- uczestnik programu we własnej grupie liderskiej (bez odzdielajacych sie grup liderskich)
KL – Międzynarodowa Knferencja Liderska

Dodatkowe warunki i informacje: 

1. Czas trwania programu – 1.01.2014 r. – 30.06.2014 r. Startować w programie można 
nieograniczoną ilość razy. 

2. Za miesiąc startu przyjmuje się miesiąc przejścia 1-go poziomu. Nie są do tego wymagane 
specjalne wnioski. 

3. można startować od 3 poziomu lub ominąć 2gi poziom – otrzymasz wtedy nagrody za 2 i 3 
poziom łącznie 

4. od czwartego poziomu do końca programu obowiazuje zasada dwóch nóg 40%/60% 
5. bonusy na KL należy wykorzystać w ciagu 12 miesięcy od naliczenia 
6. PO uczestnika każdego poziomu >30 PO (punktów osobistych) 
7. rekrutacja nowej osoby z zakupem Super Start premiowana jest dwoma  (rekrutacja 

jednej osoby z zestawem Super Start jest równoznaczna z rekrutacją 2 osób z zakupem 
>30PV) 

8. Jeśli w jednym miesiacu trwania programu zarekrutujemy 4 osoby z zakupami powyzej 30PV 
to mamy spełniony warunek rekrutacji na dwa miesiace trwania programu itd. 

9. Nagrodę piniężną można otrzymac tylko raz za każdy poziom, pomimo mozliwości 
wielokrotnego startu 

Program dla początkujacych w biznesie MLM. 
Zależnie od obecnego statusu określa indywidualną drogę rozwoju, wymagania kwali�kacji

i możliwe do osiągnięcia nagrody, 



Dwa sposoby na sukces w Nature’s Sunshine
Szybki awans

Niezależni konsultanci spoza NSP potwierdzili to, o czym my w NSP wiemy od dawna. 
Najszybszą metodą na fi nansowe zabezpieczenie Twojej przyszłości jest osiągnięcie statusu Lidera 

- ytomz yba ,ymargorp yzrt ymśilawotogyzrp żet ogetalD .ijcazinagro jejowT w wórediL einajiwzor i
wować Cię do budowania Twojej przyszłości już dziś! Skorzystaj z 
Premii  za Awans przez Statusy, Szybkiego Awansu oraz Premii Kreowania Liderów.  

2. Premia za Awans przez Statusy
Osiągnij wyższy status i utrzymaj go przez trzy miesiące. Zarób dodatkowo od 300 zł za osiągnięcie statusu 
Lidera do 75000 zł za osiągnięcie statusu Członka Rady Dyrektorów.
Premia wypłacana jest po trzecim kolejnym miesiącu po osiągnięciu i utrzymaniu nowego statusu. Wypłacana 
jest wcześniej, jeśli Dystrybutor awansuje i osiągnie kolejny status. 

1. Premia Szybkiego Awansu

3. Premia Kreowania Liderów

Motywuje Dystrybutora do osiągnięcia statusu Lidera w jak najszybszym czasie od rejestracji – w przeciągu pierwszych   
trzech miesięcy kalendarzowych po miesiącu rejestracji. Każdy kolejny status także ma przypisaną konkretną 
liczbę miesięcy, w przeciągu których musi być osiągnięty, aby otrzymać dodatkową premię 
za jego osiągnięcie (od 600 zł za status Lidera do 15000 zł za status Dyrektora-Asystenta). 

 

Premia jest wypłacana po trzecim kolejnym miesiącu po osiągnięciu i utrzymaniu nowego statusu. Wypłacana jest wcześniej, 
jeśli Dystrybutor awansuje i osiągnie kolejny status. Premia Szybkiego Awansu jest wypłacana tylko osobom, które rozpoczęły 
współpracę z NSP Polska jako Asystenci. 

Sponsor otrzymuje tę premię, kiedy zarejestruje 
nowego Klienta, pomoże awansować na status 
Lidera i utrzymać go przez trzy miesiące. Premia 
ta, w wysokości 300 zł wypłacana jest  Sponsorowi 
w tym samym czasie, kiedy nowy Lider otrzymuje 
Premię za Awans przez Statusy.

Status Premia 
Lider 300 zł 
Lider Asystent 750 zł 
Lider Konsultant 1.500 zł 
Lider Menadżer 3.000 zł 
Dyrektor Asystent 7.500 zł 
Dyrektor Konsultant 15.000 zł 
Dyrektor Menadżer 30.000 zł 
Członek Rady Dyrektorów 75.000 zł 

 

Status Premia Limit 
czasowy Lider 600 zł 3 miesiące 

Lider Asystent 1.500 zł 6 miesięcy 
Lider Konsultant 3.000 zł 9 miesięcy 
Lider Menadżer 6.000 zł 12 miesięcy 
Dyrektor Asystent 15.000 zł 18 miesięcy 
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