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ÜRÜNLE TANIŞTIRMA BONUSLARI 
Kayıt Kitlerini kullanarak ürünlerimizi yeni Üyelerle tanıştırdığınız zaman para kazanmaya başlarsınız. Çeşitli kayıt paketleri için ödenen tutar 

aşağıda özetlenmiştir:

Ayrıca Ürünle Tanıştırma Bonusu (PIB), kişisel olarak kaydını yaptığınız Üyeler işlerini büyütmek amacıyla kitlerini yükselttikleri zaman da 

ödenir.

BAŞLANGIÇ YÜKSELTMELERİ BRONZ YÜKSELTMELERİ GÜMÜŞ YÜKSELTMELERİ
ALTIN VE PLATİN 
YÜKSELTMELERİ

*PIB üst sınırı, Elmas seviyesinden üyeler için en fazla $500 ve Platin üyeler için en fazla $300’dır. Elmas ve Platin kayıt ve yükseltme kitlerine ödenen 
bonuslar, kayıt derecenize ve ödenek seviyenize bağlıdır. Yani, kayıt dereceniz veya hafta boyunca yaptığınız satışlardan elde ettiğiniz ödenek dereceniz ne 
kadar yüksek olursa, siparişlerden kazanacağınız bonuslar da o kadar yüksek olacaktır.

ELMAS PLATİN ALTIN GÜMÜŞ BRONZ

$500* $300* $100 $50 $15

STATÜ 
DEĞİŞİKLİĞİ BONUS

YENİ 
BAŞLAYAN’DAN
BRONZ’A

$15

YENİ  
BAŞLAYAN’DAN
GÜMÜŞ’E

$50

YENİ  
BAŞLAYAN’DAN
ALTIN’A

$100

BAŞLANGIÇTAN 
PLATİN’E $300*

YENİ 
BAŞLAYAN’DAN
ELMAS’A

$500*

STATÜ 
DEĞİŞİKLİĞİ BONUS

BRONZ’DAN 
GÜMÜŞ’E $35

BRONZ’DAN 
ALTIN’A $85

BRONZ’DAN 
PLATİN’E $285*

BRONZ’DAN 
ELMAS’A $485*

STATÜ 
DEĞİŞİKLİĞİ BONUS

GÜMÜŞ’TEN 
ALTIN’A $50

GÜMÜŞ’TEN 
PLATİN’E $250*

GÜMÜŞ’TEN 
ELMAS’A $450*

STATÜ 
DEĞİŞİKLİĞİ BONUS

ALTIN’DAN 
PLATİN’E $200*

ALTIN’DAN 
ELMAS’A $400*

PLATİN’DEN 
ELMAS’A $200*



* Fiyatlara vergiler veya nakliye dahil değildir. 
**Elmas ve Platin kayıt kiti için ödenen PIB, kayıt derecenize ve ödenek derecenize göre değişir.

KAYIT FİYATLAMASI*

KİT TANIMI FİYAT HACİM PIB

Elmas Kaydı 1599.95 $ 390 PV + 2 x 110 PV 200 $ - 500 $**

Yeni Başlayan’dan Elmas’a Yükseltme 1574.95 $ 390 PV + 2 x 110 PV 200 $

Bronz’dan Elmas’a Yükseltme 1475 $ 313 PV + 2 x 110 PV 200 $

Gümüş’ten Elmas’a Yükseltme 1300 $ 225 PV + 2 x 110 PV 185 $

Altın’dan Elmas’a Yükseltme 1100 $ 115 PV + 2 x 110PV 150 $

Platin’den Elmas’a Yükseltme 600 $ 110 PV + 2 x 110 PV 100 $

Platin Kayıt 999.95 $ 350 150 $ - 300 $**

Başlangıç’tan Platin’e Yükseltme 974.95 $ 350 $150

Bronz’dan Platin’e Yükseltme 875 $ 273 $135

Gümüş’ten Platin’e Yükseltme 700 $ 185 $100

Altın’dan Platin’e 500 $ 75 $50

Altın Kaydı 499.95 $ 275 100 $

Yeni Başlayan’dan Altın’a Yükseltme 474.95 $ 275 100 $

Bronz’dan Altın’a Yükseltme 375 $ 198 85 $

Gümüş’ten Altın’a Yükseltme 200 $ 110 50 $

Gümüş Kaydı 299.95 $ 165 50 $

Yeni Başlayan’dan Gümüş’e Yükseltme 274.95 $ 165 50 $

Bronz’dan Gümüş’e Yükseltme 175 $ 88 35 $

Bronz Kaydı 124.95 $ 77 15 $

Yeni Başlayan’dan Bronz’a Yükseltme 99.95 $ 77 15 $

Yeni Başlayan Kaydı 25 $ 0 0 $



ELMAS VE PLATİN ÜRÜNLE TANIŞTIRMA BONUSLARI 
En büyük kayıt paketlerimiz olan Elmas ve Platinum paketleri için özel bir Ürünle Tanıştırma Bonusumuz (PIB) bulunuyor. Bu paketler özellikle 

kendini bu işe adayan üyeler için geliştirildiğinden, bu PIB’ler Sponsorların işlerini daha da geliştirmeleri için onları teşvik edecektir — başka 

bir deyişle, sponsorların ve kişisel olarak sponsor oldukları Distribütörlerin işlerini geliştirmesine yardımcı olur. Bunu başarabilmek için, bu 

PIB’ler hem sponsorluk çizgisinin üzerinde yer alan sponsorlar tarafından, hem de aktif distribütörler tarafından kazanılır.

Aşağıdaki Elmas ve Platin PIB çizelgesini bir örnek ile açıklayacak olursak: Başlangıç, Bronz, Gümüş, Altın, Platinum veya Elmas üyeyseniz ve 

Elmas kayıt kiti satın alan bir Distribütöre sponsor olursanız $200 kazanırsınız. Daha sonra, sponsorluk çizginizde yer alan Yönetici, Direktör 

ve Senior Direktör Seviyesi veya üzerinde ödeneğe sahip aktif üyelerin her biri $100 kazanırlar. Yani, Sponsor ve onun üst sırasında bulunan 

üç aktif sponsor toplamda $500 PIB kazanmış olurlar.

Öte yandan, eğer ödenek dereceniz Direktör ise, Elmas bir kişiye sponsorluk yaptığınız zaman, $500 PIB’nin $400’ünü siz alırsınız ve geriye 

kalan $100 ise, sponsorluk çizginizdeki Senior Direktör veya üzeri aktif üyeye ödenir.

Elmas kiti ile kayıt yaptıran kişilere özel en son ve çok önemli bir özellik bulunuyor. Elmas üye olduktan sonra (bu derecede kayıt yaptırarak 

veya daha sonra yükselterek) siparişinizi verdiğiniz günden itibaren 14 haftalık bir dönem boyunca PIB ödemeleri sırasında, sistem sizi Senior 

Direktör olarak kaydeder. Yani, Elmas üye olarak ilk 14 haftalık döneminizde, yaptığınız her bir Elmas Distribütör sponsorluğu için, $500 

kazanırsınız.

 



ELMAS PIB’LER 
Aşağıdaki çizelgeyi kullanarak, kayıt derecenize veya ödenek derecenize göre kazanabileceğiniz maksimum PIB miktarını 
hesaplayabilirsiniz.

PLATİN PIB’LER 
Aşağıdaki çizelgeyi kullanarak, kayıt derecenize veya ödenek derecenize göre kazanabileceğiniz maksimum PIB miktarını 
hesaplayabilirsiniz.

Elmas Kiti VEYA 
Başlangıç’tan 

Elmas’a yükseltme
Bronz’dan Elmas’a 

yükseltme
Gümüş’ten Elmas’a 

yükseltme
Altın’dan Elmas’a 

yükseltme Platin’den Elmas’a

Başlangıç - Elmas 200 $ 185 $ 150 $ 100 $ 50 $

Yönetici 300 $ 285 $ 250 $ 200 $ 100 $

Direktör 400 $ 385 $ 350 $ 300 $ 150 $

Senior Direktör ve 
üzeri (ilk 14 hafta 
boyunca Elmas)

500 $ 485 $ 450 $ 400 $ 200 $

Platin Kiti veya 
Bronz’dan Platin’e

Bronz’dan Platin’e 
Yükseltme

Gümüş’ten Platin’e
ükseltme

Altın’dan Platin’e
ükseltme

Başlangıç - Elmas 150 $ 135 $ 100 $ 50 $

Yönetici 200 $ 185 $ 150 $ 100 $

Direktör 250 $ 235 $ 200 $ 150 $

Senior Direktör ve 
üzeri (ilk 14 hafta 
boyunca Elmas)

300 $ 285 $ 250 $ 200 $



İKİLİ KOMİSYONLAR 
İkili Komisyonlar, ek gelir elde etmenin çok güçlü bir yoludur. LifeWave’in kalbinde yatan ödeme planı, ikili model 

çerçevesinde ekip kurmaya dayanır. Bu da, kazancınızın kendi hesabınızın hemen altında yer alan (biri solda, diğeri 

sağda olmak üzere) ilk iki sıradaki ekip yapısına göre belirlendiği anlamına gelir (şemaya bakın).

Yeni Distribütörleri işe aldığınız zaman, bu kişiler sol veya sağ tarafınıza yerleştirilir. Eğer hemen altınızdaki 

pozisyonlar doldurulmuşsa, bu kişiler mevcut olan ilk sol veya sağ pozisyona yerleştirilir. Her bir Distribütör, 

kendilerine en uygun yerleştirme stratejisini seçebilir. Sponsorunuz size yerleştirme konusunda tavsiyelerde 

bulunabilir.

İkili Komisyon için gereken niteliklere sahip olduğunuz zaman, İkili komisyonlarınız sadece üye kayıtlarına ve 

pozisyonunuzun altında yer alan satışlara göre değil - pozisyonunuzun ne kadar altında yer alırlarsa alsınlar- ayrıca 

müşteri satışlarına göre de belirlenir. Distribütörlerin yaptığı her bir satışa, Distribütör Kişisel Hacmi veya KV (PV) 

adı verilen puan değerleri verilir. Her bir Distribütör’le ilişkilendirilen KV (PV), İş Hacmi, yani BV olarak üst sıralara aktarılır.

İkili Yeterliğe sahip olmak için aşağıdaki kriterlere uymanız gerekiyor

 • Yeterlik dönemi boyunca aktif olmak (her 31 günde en az 55 PV kazanmak) 

• Her ayakta Bronz veya üzeri en az bir Aktif Distribütöre sponsorluk yapmak 

• Üyenin güç (güçlü) ayağında en az 660 BV ve kar ayağında (zayıf) en az 330 BV’ye sahip olması gerekmektedir. (Güçlü ayağınız, en 

fazla hacme sahip olduğunuz ayaktır ve haftadan haftaya değişebilir) 

Bu kadar basit! Distribütörler, bu üç basit yeterliğe sahip oldukları zaman, $50 değerinde binary komisyon kazanırlar! Haftalık maksimum 

ödenek derecesi kazançlarını görmek için aşağıdaki tabloya göz atın.

Aktif kaldığınız sürece, mevcut yeterlik döneminde ödenemeyen ekstra hacimler/puanlar, bir sonraki döneme aktarılır.

Aktif kalma statünüz bu üç kritere göre belirlenir:

• 31 günlük dönem boyunca minimum 55 PV değerinde sipariş vermek 

• Minimum 55 PV getirisi olan bir ürün için aylık abonelik siparişine sahip olmak 

• 31 günlük dönem boyunca kişisel LifeWave web sitenizden perakende veya tercih edilen müşterilere en az 55 PV değerinde bir ürün 

satmak

Aktiflik statünüzü koruduğunuz sürece, kullanamadığınız hacimler/puanlar aydan aya bir sonraki döneme aktarılmaya devam eder. Bu da 

hem kendi emeğinizden hem de iş ağınızda yer alan diğer kişilerin emeğinden ve satışlarından ek gelir elde edeceğiniz anlamına gelir! 



Haftalık Maksimum Ödenek Derecesi Kazancı

Hacim Aktarma Kuralı 

Kullanılmayan hacim/puanlar (kayıt derecesi veya ödenek derecesi kazancında maksimum sınıra erişildiği durumlarda) aktarılabilecek hacim/

puanlar olarak kaydedilir ve bir sonraki komisyon döneminde ödenebilir (yukarıdaki Haftalık Maksimum Ödenek Derecesi Kazancı çizelgesine 

göz atın). Eğer bir distribütör aktiflik statüsünü kaybederse, kazanılan hacim otomatik olarak silinir. 

Silinme Kuralı

Kazanılan toplam hacmin/puanların silinmemesi için, Aktif kalmanız gerekiyor (31 gün boyunca minimum 55 PV ile). 31 gün boyunca sipariş 

verilmezse, statünüz Pasif hale gelir ve İş Hacminiz (BV) hem sol, hem de sağ ayaktan silinir ve toplam hacminiz/puanlarınız sıfırlanır.

Kayıt Derecesi/Ödenek Derecesi Maksimum Komisyon

Bronz-Elmas $100

Yönetici $1500

Direktör $2500

Senior Direktör $3500

Executive Direktör $7500

Presidential Direktör $12500

Senior Presidential Direktör $25000



EŞLEŞTİRME BONUSU KOMİSYONU*
Eşleştirme Bonusları, ek gelir elde etmenin başka bir yoludur ve bu gelir, kurduğunuz ekibe bağlıdır. Kişisel olarak işe aldığınız kişiler 

tarafından ve onların kişisel olarak işe aldıkları kişiler tarafından kazanılan Binary Komisyonlardan eşleştirme bonusu kazanırsınız.

Eşleştirme Bonusu Gereksinimleri

SPONSORLUK DÜZEYİ BONUS

1. DÜZEY
SİZİN KAYDETTİĞİNİZ DİSTRİBÜTÖRLER (1 Nesil)

%25

2. DÜZEY 
SİZİN 1.NESLİNİZ TARAFINDAN KAYDEDİLEN DİSTRİBÜTÖRLER (Sizin 2’nci Nesliniz)

%20

3. DÜZEY
SİZİN 2.NESLİNİZ TARAFINDAN KAYDEDİLEN DİSTRİBÜTÖRLER (Sizin 3’üncü Nesliniz)

%20

1’İNCİ SEVİYE
EŞLEŞME BONUSU

• 31 günlük dönem süresince minimum 110 PV ile Aktif olmalıdır

• Yönetici veya üstü bir kademede ödeme almak

2’İNCİ SEVİYE
EŞLEŞME BONUSU

• 31 günlük dönem süresince minimum 110 PV ile Aktif olmalıdır

• Yönetici veya üstü bir kademede ödeme almak

• Ayrıca, ücretli komisyon haftasında en az 6 döngü gerçekleştirmelidir

3’ÜNCÜ SEVİYE
EŞLEŞME BONUSU

• 31 günlük dönem süresince minimum 110 PV ile Aktif olmalıdır

• Yönetici veya üstü bir kademede ödeme almak

• Her bir bacakta en az Gümüş Kayıt Unvanlı veya üstü seviyede kişisel sponsorlu üç aktif distribütörün olması

• Her bir bacakta bir Distribütör, 2. Seviye Eşlenen Bonuslara hak kazanmalıdır

• Ayrıca, ücretli komisyon haftasında en az 10 döngü gerçekleştirmelidir

*Eşleştirme Bonusları, diğer bonuslarla değil, sadece İkili Komisyon Döngü Ödemesi Bonuslarına göre hesaplanır.



Payout Cap

LifeWave’in Ödeme Planı, yüzde 60’lık cömert bir ödeme üst sınırı sunmaktadır. Bu da, her bir komisyon haftasında, toplam İkili Komisyonlar 

ve Eşleştirme Bonusunun, mevcut komisyon haftasında elde edilen toplam BV’nin yüzde altmışına denk gelen dolar değeri ile sınırlandırıldığı 

anlamına gelir. Üst Sınır, sadece İkili Komisyonlara ve Eşleştirme Bonuslarına uygulanır ve ödenen diğer bonuslar için geçerli değildir 

(örneğin, PIB’ler, promosyon ödemeleri ve Perakende kar ödemeleri).

Not:  İlk 4 İkili Komisyon ödemesi, ödeme üst sınırından muaf tutulur.



COMP-PLAN-BONUS-TUR R03


