
 

 

2016. JANUÁR 1-TŐL ÉRVÉNYES MÓDOSÍTÁSOK 

A DR. NONA INTERNATIONAL TÁRSASÁG MARKETING TERVÉBEN 

 

1. 2016.01.01-től megszűnik: 

 kezelési költség éves díj (800,- Ft) 

 Konzultánsi bónusz 

 Direktori bónusz 

 

2. 2016.01.01-től módosulnak a „LAKÁS” és az „AUTÓ” programok 

 

3. 2016.01.01-től érvényben lévő programok: 

 Szponzori bónusz 

  GYORS START (400 pontos vásárlás)  

 KEDVEZMÉNYES BELÉPÉS (200 pontos vásárlás) 

  



 

MÓDOSÍTÁSOK A „LAKÁS” ÉS „AUTÓ” PROGRAMOKBAN 

„LAKÁS” program 

1. 2016.01.01-től a „LAKÁS” program megszűnik.  

2. Azok a Termékforgalmazók, akik decemberben kaptak prémium pontot, 

folytathatják a pontgyűjtést az új program szerint, vagy kérhetik az eddig 

összegyűjtött pontok áthelyezését az „AUTÓ” program pontgyűjtési rendszerébe. 

3. A prémium pontokért járó pénzösszeg az alábbi ponthatárok elérésénél kerül 

kifizetésre: 

 150 prémium pont 

 250 prémium pont 

 350 prémium pont 

 500 prémium pont 

„AUTÓ” program 

A programban ismételten részt lehet venni. A prémium pontokért járó összeg kifizetését 

követően újra lehet a pontokat gyűjteni.  

A prémium pontokért járó pénzösszeg az alábbi ponthatárok elérésénél kerül kifizetésre: 

 100 prémium pont – amennyiben a pontgyűjtést kezdően 3 éven belül eléri a 

ponthatárt 

 125 prémium pont – időkorlát nélkül 

Az „AUTÓ” program 2016.01.01-től érvényes pontgyűjtési rendszere: 

Alap feltételek: 

 egy hónap alatt maximum 6 pontot lehet szerezni 

 amennyiben egy adott hónapban nem lesz jogosult prémium pontra, úgy a meglévő 

pontok 6 ponttal csökkennek.  

Prémium pontok a GVU forgalom után: 
1700 – 1 pont 
2500 – 2 pont 
3500 – 3 pont 
4000 – 4 pont 
5000 – 5 pont 
6000 – 6 pont

Prémium pontok az elért pozíció után: 
Master director  – 1 pont 
Lider director  – 1 pont 
Jantar director  – 1 pont 
Silver director  – 2 pont 
Ruby director  – 2 pont 
Gold director  – 3 pont 
Sapphire director  – 3 pont 
Platina director  – 4 pont 
Diamond director  – 5 pont 
President director  – 6 pont 

  



 

SZPONZORI BÓNUSZ 
Jutalom a szponzornak az első, azaz közvetlen vonalában regisztrált 

disztribútorok vásárlásaiból 
 
 
Az első vonalban lévő disztribútorok vásárlásaiból „szponzori bónuszra” való  

jogosultság az első, min. 100 pontos vásárlással lép érvénybe (saját kódra való 

vásárlás, saját néven, közvetlenül a disztribútori raktárban, nem transzferrel).  

 

Az első 100 pontos vásárlás után a szponzor 10% szponzori bónuszt kap. 

 

Minden további személyes vásárlás után a szponzor 7% szponzori bónuszt kap a 

vásárolt pontokból. A szponzori bónusz a disztribútor konzultánsi pozíciójától 

számítva a Group direktori pozíciójáig tart. A bónusz az adott hónapban lévő 

státusz alapján kerül kiszámításra. 

 

A szponzori bónusz minden 2015. január 1-től regisztrált tagok vásárlásaira 

érvényes.  

 

A szponzori bónusz kifizetésének feltétele a min. 100 pontos személyes vásárlás, 

azaz a saját pontjainak összege az adott hónapban legalább 100.  

 

A feltétel nem teljesülése esetén a szponzori bónusz nem megy át a felsőbb 

szponzorra. 

 

A szponzori bónusz nem jár a GYORS START (400 pont) és a KEDVEZMÉNYES 

BELÉPÉS (200 pont) program pontjaiból. 

 

A szponzori vásárlás csak a személyesen vásárolt pontokból jár, azaz a 

disztribútori raktárban történt vásárlásokból. Ezeket a pontokat lehet tovább 

transzferálni a Marketingterv feltételei alapján. 

  



 

 

GYORS START 

400 pontos ELSŐ vásárlás közvetlenül a regisztráció során 

 

Az az új disztribútor, aki ilyen vásárlással regisztrál a Dr. Nona rendszerébe, 

meggyorsítja a magasabb pozíció és kedvezmény elérésének lehetőségét: 

1. Ezzel a vásárlással eléri a menedzseri pozíciót és minden további 

vásárlására 33% kedvezményt kap; 

2. Az így vásárolt pontokhoz a Társaság további 300 pontot jóváír, ezzel 

összesen 700 pontja lesz a rendszerben, ezáltal közelebb kerül a direktori 

pozícióhoz. 

 

Az a szponzor, aki így regisztrál új disztribútort az első vonalába, külön bónuszt 

kap a Társaságtól az alábbiak szerint: 

 szponzor konzultánsi pozícióban: 80 eur; 

 szponzor menedzseri pozícióban: 65 eur; 

 szponzor direktori pozícióban: 50 eur. 

A GYORS START regisztrációhoz választhat termékeket saját belátása szerint, 

vagy a Társaság által összeállított csomagok egyikét 400 pont értékben:  

Szépség csomag 

Tisztaság csomag 

Egészség csomag 
Pontosítás: 

- a 300 pont, amit a Társaság ajándékba ad, nem számít bele a szponzor csoportos 

pontjaiba (GVU), nem jár érte jutalék vagy bónusz; 

- a 400 pontos vásárlás nem számítódik bele a szponzori bónuszba. 

- ezt a 400 pontos vásárlást csak az új tag regisztrálásakor lehet egyszer felhasználni, 

- a 400 pontos vásárlás nem vonható össze a havi akcióval; 

- a vásárlást transzferrel nem lehet elvégezni; 

- a szponzor a bónuszt csak abban az esetben kapja meg,  ha az adott hónapban van 

100 személyes pontja (PVU). 

 



 

Az új konzultáns regisztrációjához ajánlott csomagok terméklistája:   

1. Szépség csomag – 401 pont. A rendszerbe 400 pont kerül: 

Iszap maszk 2 db 

Dinamikus hidratálókrém 2 db 

Éjszakai krém 2 db 

Solaris regeneráló arckrém 2 db 

Szájvíz 2 db 

Solaris testápoló 2 db 

Holt-tengeri borogatások 2 db 

Arctej 2 db 

Fáza-3 2 db 

Gonseen tea 1 db 

 

2. Tisztaság csomag – 400 pont. A rendszerbe 400 pont kerül: 

Solaris testápoló 2 db 

Szájvíz 2 db 

Arctej 2 db 

Halo-gél tusfürdő 2 db 

Shenseen Plusz fogkrém 2 db 

Fürdősók (1,2 kg) 2 db 

Dr. Nona parfüm 2 db 

Dr. Nona dezodor 2 db 

Testápoló 2 db 

Dinamikus hidratálókrém 1 db 

Arciszap 2 db 

 

3. Egészség csomag – 402 pont. A rendszerbe 400 pont kerül: 

Okseen 1 db 

Fáza-3 1 db 

Cleanseen 1 db 

Goldseen 1 db 

Gonseen tea 2 db 

Ravseen 1 db 

Szájvíz 2 db 

Solaris testápoló 2 db 

Kéz- és körömápoló 2 db 

Fürdősók (1,2 kg) 2 db 

Dr. Nona parfüm 1 db 



 

Kedvezményes belépés 
Új regisztráció 200 vagy több pontos vásárlással egybekötve. 

Minden új disztribútornak, aki a regisztráció folyamán 200 pontért vásárol, a 

Társaság további 100 pontot jóváír, így az újonnan regisztrált tagoknak már 300 

személyes pontjuk lesz a pontrendszerben (PVU). Ezáltal hamarabb érik el a 

menedzseri pozíciót. 

 

Az a szponzor, aki így regisztrál új klienst az első vonalába, bónuszt kap a 

Társaságtól az alábbiak szerint: 

 szponzor konzultánsi pozícióban: 35 eur; 

 szponzor menedzseri pozícióban: 30 eur; 

 szponzor direktori pozícióban: 25 eur. 

 

A Kedvezményes belépéshez választhat termékeket saját belátása szerint, vagy a 

Társaság által összeállított csomagok egyikét 200 pont értékben: 

Szépség csomag 

Tisztaság csomag 

Egészség csomag 
(A csomagokban lévő termékek listáját alább találja) 

Pontosítás: 

- a megvásárolt 200 pont beleszámít a szponzor csoportos pontjába (GVU); 

- a 100 pont, amit a Társaság ajándékba ad, nem számít bele a szponzor csoportos 

pontjába (GVU), nem jár érte jutalék vagy bónusz; 

- a 200 pontos vásárlás nem számítódik bele a szponzori bónuszba. 

- a 200 pontos kedvezményes belépést csak az új tag regisztrálásakor lehet  

felhasználni, 

- a vásárlást transzferrel nem lehet elvégezni; 

- a szponzor a bónuszt csak abban az esetben kapja meg,  ha az adott hónapban van 

100 személyes pontja (PVU).   



 

Az új konzultáns regisztrációjához ajánlott csomagok terméklistája:   

1. Szépség csomag – 200 pont 

Iszap maszk 1 db 

Dinamikus hidratálókrém 1 db 

Éjszakai krém 1 db 

Solaris regeneráló arckrém 1 db 

Szájvíz 1 db 

Solaris testápoló 1 db 

Holt-tengeri borogatások 1 db 

Arctej 1 db 

Fáza-3 1 db 

Szájfény 1 db 

 

2. Tisztaság csomag – 200 pont 

Solaris testápoló 1 db 

Szájvíz 1 db 

Halo-gél tusfürdő 1 db 

Shenseen Plusz fogkrém 1 db 

Fürdősók (1,2 kg) 1 db 

Dr. Nona parfüm Fiona 1 db 

Dr. Nona dezodor Fiona 1 db 

Testápoló 1 db 

Dinamikus hidratálókrém 1 db 

Arciszap 1 db 

 

3. Egészség csomag – 200 pont 

Fáza-3 1 db 

Cleanseen 1 db 

Goldseen 1 db 

Ravseen 1 db 

Szájvíz 1 db 

Solaris testápoló 1 db 

Kéz- és körömápoló 1 db 

Fürdősók (1,2 kg) 1 db 

 

 


