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HOGYAN 
ÉPÍTSÜNK 
KARRIERT A PROUVÉ-VEL?
Ebben segít a Karrierterv – egy nagyon fontos kis könyv, amely 
megváltoztatja a pénzkereséshez való hozzáállásodat és egyszerűen 
elmagyarázza, hogyan keresd meg önállóan a pénzt arra, amire vágysz.

HA TAKARÉKOSKODNI SZERETNÉL,  
LÉPJ ERRE AZ OLDALRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.

HA KIEGÉSZÍTŐ JÖVEDELMET SZERETNÉL,  
LÉPJ ERRE AZ OLDALRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.

HA SAJÁT ÜZLETTEL SZERETNÉL  
JÖVEDELEMHEZ JUTNI, LÉPJ ERRE AZ OLDALRA . . . . . . . . . . . . . . .  6.

HA MILLIOMOS AKARSZ LENNI,  
LÉPJ ERRE AZ OLDALRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.

RÖVIDEN
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MIÉRT PONT 
MI SEGÍTÜNK 

NEKED SIKERT 
ELÉRNI? 

MIK AZ ÉRTÉKEINK?

Szeretjük egymást és jól tudunk együtt dolgozni. Bízunk egymásban, 
támogatjuk egymást, örömet okoz az, amit teszünk. Nem szeretnénk, 
ha valaki más tűzne ki elénk célokat, ezért magunk találjuk ki, mit akarunk 
elérni, és közösen törekszünk a cél elérésére. A munkában fontosak a világos 
elvek, ezért alkottunk meg egy átlátható karriertervet, amelyben pontosan 
megfogalmazzuk, hogy kezdhetsz el velünk pénzt keresni és hogy értékeljük 
az elért eredményeket.

Hiszünk abban, hogy az élet apró örömökből áll. Ezért a termékek, amelyek 
ajánlatunkban szerepelnek, örömet kell, hogy okozzanak: ápolják testedet, 
kényeztetik a lelkedet, a jól végzett munka örömét adják és értékes időt 
takarítanak meg neked. Olyan termékek, amelyeket nap mint nap használsz, 
amelyek nélkül nem tudod már elképzelni az életet. Imádjuk az okos vásárlást, 
ezért megígérjük, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
mindig megengedhesd magadnak a kedvenc termékek vásárlását. Vannak 
szenvedélyeink, barátaink és családunk. 

Szeretnénk, ha lenne rájuk időnk. Megértjük, ha te is szeretnél időt nyerni. 
Ezért választottunk olyan munkarendet, amely lehetővé teszi a munkaidő 
egyéni szükségletekhez való igazítását. Saját tempódban építheted velünk 
anyagi függetlenségedet – kezdd azzal, hogy kevesebbet költesz mindennapos 
vásárlásaid során.

A siker számunkra az elvégzett munka élvezete. Jó fizetés és az 
önmegvalósítás lehetősége. Konstruktív légkör és olyan csapat, amelyre 
mindig számíthatsz. Tiszteljük az individualizmust, de hiszünk abban, hogy 
együtt többet érhetünk el. Azért vagyunk, hogy segítsünk Neked sikert elérni.

A Prouvé csapata

 #becsületesség
 #bizalom
  #egyszerű megoldások
  #együttműködés
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HOGY TAKARÉKOSKODHATUNK OKOSAN VÁSÁROLVA?
Ahogy Marilyn mondta: „A pénz nem boldogít. Csak a vásárlás”. 100%-osan egyetértünk vele, ezért a takarékoskodás 
velünk egyszerű és kellemes. Nem mondunk le a vásárlásról a takarékoskodás kedvéért, de okosan vásárolunk, 
kihasználva az engedményeket és a promóciókat. Erre akarunk Téged is megtanítani, mert a mindennapi életben 
ez nagyon hasznos szokás. Velünk időt is takarítasz meg: Interneten rendeled a termékeket, a futárszolgálat pedig 
az Általad megadott címre kiszállítja őket. Gyorsan és ügyesen.

 Hogy működik:
Minden Partner 25% kedvezményt kap tőlünk a katalógusárakból.

Bevásárlólistád Katalógusár Partnerár (engedménnyel) Megtakarítás

Parfümök 44,00 zł 33,00 zł 11,00 zł

Mosózselé fehér textíliákhoz 24,00 zł 18,00 zł 6,00 zł

Illatosított textilbalzsam 23,00 zł 17,25 zł 5,75 zł

Együtt: 91,00 zł 68,25 zł 22,75 zł

Évente: 273,00 zł

A Prouvé-s vásárlásokkal már megtakarítottam erre a célra ennyit...

Arra gyűjtök, hogy... 

Ez azonban nem minden. A takarékoskodásnak akkor van értelme és akkor kellemes, ha van célja.
Találd ki, mire költöd a megtakarított 15-20 ezer Forintot.

Aranyat érő tanács:
Kövesd internetes oldalunkat 
és profiljainkat a közösségi 
médiákban. Ott találhatsz tájékoztatást 
a plusz akciókról és promóciókról, 
amelyeket Partnereink számára 
szervezünk. Még többet spórolsz!
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Bevásárlólistád Katalógusár Partnerár (engedménnyel) Különbség

Parfümök 44,00 zł 33,00 zł 11,00 zł

Parfümök 44,00 zł 33,00 zł 11,00 zł

Univerzális zselé 18,00 zł 13,50 zł 4,50 zł

Együtt: 106,00 zł 79,50 zł 26,50 zł

Évente: 318,00 zł

A megkeresett ..................... Forintot erre költöm:

HOGYAN KERESS PÉNZT AZ ÉRTÉKESÍTÉSSEL?
Megígérjük, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindig megengedhesd magadnak a kedvenc Prouvé 
termékek megvásárlását. Mi gondoskodunk a jó árról, és lehetővé tesszük, hogy haszonnal értékesíthesd tovább.

 Hogy működik:
Megmutatod a katalógust másoknak és megkérdezed, akarnak-e Tőled Prouvé termékeket venni.

A Partnerár és a termék eladási ára közötti különbözet a Te azonnali hasznod. Az így megkeresett pénzt fordíthatod Prouvé 
termékek vásárlására magadnak, rokonaidnak, vagy más célra!

Aranyat érő tanács:
Soha ne hitelezd mások 
vásárlásait. Az ügyfél akkor kell, 
hogy fizessen, amikor átadod neki 
a termékeket. Ha valaki nem fizeti ki 
azonnal a megrendelt termékeket, ne 
add oda neki őket. Keress rájuk más 
vevőt.
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HOGY KERESS AZ AJÁNLÁSSAL?
A Prouvé-vel együttműködve egyetlen dologgal is tudsz pénzt keresni – ajánlással. Biztosan nem egyszer fordult már 
elő, hogy ajánlottál az ismerőseidnek egy jó éttermet, autószerelőt vagy orvost. Ez a lényege az MLM-nek is – a kipróbált 
termékek és szolgáltatások ajánlása.

 Hogy működik:

Megkérdezed az ismerőseidet és az eddigi vásárlóidat, hogy szeretnének-e Prouvé partnerek lenni és önállóan vásárolni. 
Ha szeretnének, segítesz nekik, hogy Partnerek lehessenek, és a Szponzoruk leszel. Elkezded saját szervezetedet építeni.

A katalógusban minden terméknek megvan a maga pontértéke. Amikor termékeket vásárolsz, a Partnerprofilodra kerül 
meghatározott mennyiségű pont (a Partnerprofilon láthatod a pontos számot, ha bejelentkezel a Prouvé honlapjára).

Ha a struktúrádban levő Partnerek vásárolnak, a pontok hozzájuk is bekerülnek és Hozzád is. A Te és a struktúrában levő 
Partnerek pontjainak összege minden hónapban egy bizonyos pozícióba juttat Téged. Az elért Prouvé pozícióért és a saját, 
valamint struktúrád forgalmáért minden hónapban engedményt vagy jövedelmet kaphatsz.

Aranyat érő 
tanács:
Ne feledd, hogy 
a szponzorálás akkor 
hatékony, ha konkrét 
vásárlást von maga után. 
A pontok ugyanis, amelyek 
a Te Partnerkontódat 
erősítik, a vásárlásokból 
származnak. 
Az engedményed vagy 
a fizetésed mértéke attól 
is függ, hogy a Struktúra 
az adott hónapban hány 
pontot szerzett.

Ne feledd!
Ahhoz, hogy az adott naptári hónapban kedvezményt vagy fizetést kapj, mindenképpen teljesíteni kell a minimális 
személyes forgalmat, ami 50 pont.
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FIZETÉSED MÉRTÉKE ÉS A HAVI PÉNZÜGYI JELENTÉSEK 

A Prouvé Karrierterv három részből áll:
a Prouvé Márka Partnerek Klubja,
a Prouvé Márka Nagykövetek Klubja,
és a Prouvé Márka Elit Nagykövetek Klubja.

Fizetésed (vagy engedményed) mértéke függ a Struktúra Forgalmától és annak szerkezetétől. A Márka Partner Klubban 
a számottevő a Te Pozíciód és a Struktúrában első mélységi szintet elfoglaló Partnerek Pozíciója közötti különbség.

A Prouvé Nagykövetek Klubjában és az Elit Nagykövetek Klubjában fizetésed többek között a Struktúra forgalmából adódik, 
de összefügg az Összes Pontforgalommal is. A www.prouve.com oldalon a pénzügyi jelentések között minden hónapban 
közöljük az előző havi beszámolót és láthatóvá tesszük a Teljes Pontforgalmat, Neked pedig jóváírjuk a jutalék (vagy 
engedmény) összegét.

A pontszámolás újrakezdődik, ezért a következő hónapban új szintre léphetsz.

Kedvezmény vagy fizetés

A kedvezményt az Törzsvásárlók és a Tanácsadók akkor kaphatják, ha teljesítik a Karriertervben, Szerződésben és 
Együttműködési Elvekben levő feltételeket. Felhasználhatod a következő elszámolási hónapban, rögtön, ahogy láthatóvá 
válik a www.prouve.com honlapon – Legközelebbi rendelésedet akár 90%-ban is fizetheted belőle. Felhasználására 
a kedvezmény jóváírását követő év január végéig van időd.

Ha saját Prouvé üzlet mellett döntesz (vállalkozóként), a Karriertervben, a Szerződésben és az Együttműködési Elvekben 
levő feltételek teljesítése után megkapod tőlünk a fizetést, amikor kiállítod nekünk a számlát.

Aranyat érő 
tanács:
A Struktúrát 
arányosan építsd 
mélységben és 
szélességben. A mélység 
teszi a Struktúrát stabillá, 
a szélesség pedig nagyobb 
nyereséget biztosít. 
Ne feledkezz meg az 
egyensúlyról!
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A TE KARRIERED
Amikor elkezded a kalandodat a Prouvé-vel, megvásárolod és megismered a termékeket, a Prouvé Márka Partnere leszel. 
Ha a Prouvé Klubba sok embert hívsz meg, akik hozzád hasonlóan a Márka Partnerei lesznek, esélyed van arra, hogy 
a Prouvé Márka Nagykövete legyél. Ha a Struktúrád elkezd sokmilliós hasznot hozni, akkor lehetsz a Prouvé Márka Elit 
Nagykövete.

A Prouvé Márka PARTNEREK KLUBJA besorolásai
Ha újabb embereket hívsz együttműködésre, építeni kezded a Struktúrát és automatikusan annak vezetője leszel.  
Ezért annak forgalmától is függ majd a fizetésed (vagy kedvezményed) összege.

Havi forgalom a struktúrában Pozíciód
Minimális havi 

személyes forgalmad
Címed

300 – 1 199,99 pont 3% 50 pont Prouvé Márka Partner

1 200 – 3 599,99 pont 6% 50 pont Prouvé Márka Partner

3 600 – 7 199,99 pont 9% 50 pont Prouvé Márka Partner

7 200 – 11 999,99 pont 12% 50 pont Prouvé Márka Partner

12 000 – 20 399,99 pont 15% 50 pont
Prouvé Márka Partner
1 ezüst 

20 400 – 29 999,99 pont 18% 50 pont
Prouvé Márka Partner
2 ezüst 

30 000 pont fölött 21% 50 pont
Prouvé Márka Partner
3 ezüst 



|  9 

A PROUVÉ MÁRKA PARTNEREK KLUBJA HATÉKONYSÁGI BÓNUSZA
Már 15%-os pozíciótól (Prouvé Márka Partner 1 ezüst ) különleges bónusz vár Rád: a Teljes pontforgalom 0,4%-a, amelyet 
fel kell osztani minden olyan Partner között, aki az adott naptári hónapban elérte ezt a Pozíciót és teljesítette a 60/40 arány 
feltételét (a legmagasabb pontértékkel rendelkező Csoport százalékos aránya nem lehet magasabb a Struktúra forgalmának 
60%-ánál).
A Bónuszt a 18% és 21%-os pozíción levő Partnerek is megkapják.

Havi forgalom 
a struktúrában

Pozíciód

Minimális 
havi 

személyes 
forgalmad

Az arány 
feltétele

Százalékos arány a Teljes pontforgalomból, 
amelyet fel kell osztani minden Partner 
között, akik az adott naptári hónapban 

teljesítik az adott címhez elvárt besorolást.

12 000 – 
20 399,99 pont

15% Prouvé Márka 
Partner 1 ezüst  50 pont 60/40 0,4%

20 400 – 29 999,99 pont 18% Prouvé Márka 
Partner 2 ezüst  50 pont 60/40 0,4%

30 000 pont fölött 21% Prouvé Márka 
Partner 3 ezüst  50 pont 60/40 0,4%

Ezt a bónuszt abból a legmagasabb pozícióból kapod, amelyet elérsz az adott naptári hónapban, például a 21%-os Pozíciós 
Partner bónuszát a 21%-os Pozícióból veszed át (Prouvé Márka Partner 3 ezüst ).

Bónuszod = 
Teljes pontforgalom x a Te Struktúraforgalmad x 0,4%

az adott pozíción levő, a feltételeket teljesítő összes Partner Strukturáinak forgalmának összegéből 
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Havi forgalom 
a struktúrában

Feltételek a Nagyköveti címek eléréséhez Címed

legalább 
50 000 pont

1) Van közvetlenül alattad legalább 1 Csoport a Struktúrában, 
amelyben van egy legalább 21%-os Partner.

2) A Struktúra többi része Veled együtt elért legalább 
20 000 pontot.

3) A személyes forgalmad minimum 50 pont
21% 20 000 pont

A többi 
csoport

Nagykövet 
1 arany 

legalább 
80 000 pont

1) Van közvetlenül alattad legalább 2 csoport a Struktúrában, 
amelyben van egy legalább 21%-os Partner.

2) A Struktúra többi része Veled együtt elért legalább 
20 000 pontot.

3) A személyes forgalmad minimum 50 pont 
21%21% 20 000 pont

A többi 
csoport

Nagykövet 
2 arany 

legalább 
110 000 pont

1) Van közvetlenül alattad legalább 2 csoport a Struktúrában, 
amelyben van egy legalább 21%-os Partner és egy Csoport, 
amelyben van egy Nagykövet Címmel rendelkező Partner 
(tetszőleges mélységben).

2) A személyes forgalmad minimum 50 pont
21%21%

Nagykövet 
3 arany 

legalább 
160 000 pont

1) Van közvetlenül alattad legalább 2 csoport a Struktúrában, 
amelyben van egy legalább 21%-os Partner és két külön 
Csoport, amelyekben van egy-egy Nagykövet Címmel 
rendelkező Partner (tetszőleges mélységben).

2) A személyes forgalmad minimum 50 pont
21%21%

Nagykövet 
4 arany 

legalább 
250 000 pont

1) Van alattad legalább 5 csoport a Struktúrában, mindben 
van egy Nagykövet Címmel rendelkező Partner (tetszőleges 
mélységben).

2) A személyes forgalmad minimum 50 pont

Nagykövet 
5 arany 

A Prouvé Márka NAGYKÖVETEK KLUBJA besorolásai
Ez a Prouvé következő karrierlépcsője. Akkor éred el, ha Struktúrádban legalább egy 21%-os pozíciójú Partner van és 
megvan a megfelelő Struktúra Forgalmad. A fizetésed a Márka Partnerek Klubjának szóló elvek alapján kiszámított fizetés 
és a minden Prouvé Márka Nagyköveti Klub minden pozíciójának előírt elvek alapján kiszámított fizetés összege, amelyet 
elérsz az adott naptári hónapban.
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A FIZETÉS kiszámítási módja  
a Prouvé Márka NAGYKÖVETEK KLUBJA számára
A Prouvé Márka Nagyköveti Klubba sorolható Partnerek között kerül felosztásra a Teljes Pontforgalom 10%-a. Nézd meg 
a táblázatot, amely az egyes Pozíciók százalékos részesedéseit részletesen bemutatja.

Cím
Százalékos arány a teljes pontforgalomból, amelyet fel kell osztani minden 

Partner között, akik az adott naptári hónapban teljesítik az adott címhez elvárt 
besorolást

Nagykövet 1 arany  5%

Nagykövet 2 arany  1,25%

Nagykövet 3 arany  1,25%

Nagykövet 4 arany  1,25%

Nagykövet 5 arany  1,25%

A Nagykövetek Klubjában az egyes Címekért járó fizetések összeadódnak, tehát mint 5 -s Nagykövet nem csak az 5 -os 
Nagykövet fizetését kapod meg, hanem az 1 , 2 , 3  és 4 -osét is.

 Hogy működik:
Képzelj el egy tortát, amit el kell osztanod a vendégek között. Nem egyenlően osztod. A legnagyobb darabokat azok 
a vendégek kapják, akik a legtöbb nyersanyagot hozták a torta elkészítéséhez. Így működik a fizetéselosztási rendszer: 
a legnagyobb tortaszeletet azok kapják, akik az adott hónapban a legtöbb részt vállalták az elkészítésben, mégpedig ez 
alapján a képlet alapján:

Teljes pontforgalom x a Te kompenzációs pontjaid x felosztandó % az adott Pozíción

minden Partner kompenzációs pontjainak összege az adott pozíción, akik teljesítik a besorolás feltételeit

A te „tortaszeleted” kiszámításához szükségünk lesz a kompenzációs pontjaidra. 
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A KOMPENZÁCIÓS PONTOK SZÁMITÁSI MÓDJA NAGYKÖVETEK 
SZÁMÁRA:

Pozíciód

A közvetlenül 
szponzorált 

Csoportok pontjai 
maximum 21%-ig 

(nincs a csoportban 
egy Nagykövet sem)

Személyes pontok

Virtuális pontok, 
ha a Csoportban 

max. 1 -os 
Nagykövet van

(lásd Korelnöki jog)

Virtuális pontok, 
ha a Csoportban 

max. 2 -os 
Nagykövet van

(lásd Korelnöki jog)

Virtuális pontok, 
ha a Csoportban 

max. 3 -os 
Nagykövet van

(lásd Korelnöki jog)

Virtuális pontok, 
ha a Csoportban 

max. 4 -os 
Nagykövet van

(lásd Korelnöki jog)

Virtuális pontok, 
ha a csoportodban 

van egy 5 -os 
Nagykövet, vagy 

bármilyen Elit 
Nagykövet 

(lásd Korelnöki jog)

Nagykövet 
1 arany 

minden minden 30 000 pont 30 000 pont 30 000 pont 30 000 pont 30 000 pont

Nagykövet 
2 arany 

minden minden

a Csoport 
forgalmának 

függvényében:

50 000 
az 50 000– 

64 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

60 000  
a 65 000– 

79 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

70 000  
a 80 000 pont 

fölötti forgalomért 

80 000 pont 80 000 pont 80 000 pont 80 000 pont

Nagykövet 
3 arany 

minden minden

a Csoport 
forgalmának 

függvényében:

50 000 
az 50 000– 

64 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

60 000 
a 65 000– 
79 999,99 

pont közötti 
forgalomért

70 000 
a 80 000 pont 

fölötti forgalomért

a Csoport 
forgalmának 

függvényében:

80 000 
a 80 000– 

99 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

90 000 
a 100 000– 

119 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

100 000 
a 120 000 pont 

fölötti forgalomért

110 000 pont 110 000 pont 110 000 pont
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Pozíciód

A közvetlenül 
szponzorált 

Csoportok pontjai 
maximum 21%-ig 

(nincs a csoportban 
egy Nagykövet sem)

Személyes pontok

Virtuális pontok, 
ha a Csoportban 

max. 1 -os 
Nagykövet van

(lásd Korelnöki jog)

Virtuális pontok, 
ha a Csoportban 

max. 2 -os 
Nagykövet van

(lásd Korelnöki jog)

Virtuális pontok, 
ha a Csoportban 

max. 3 -os 
Nagykövet van

(lásd Korelnöki jog)

Virtuális pontok, 
ha a Csoportban 

max. 4 -os 
Nagykövet van

(lásd Korelnöki jog)

Virtuális pontok, 
ha a csoportodban 

van egy 5 -os 
Nagykövet, vagy 

bármilyen Elit 
Nagykövet 

(lásd Korelnöki jog)

Nagykövet 
4 arany 

minden minden

a Csoport 
forgalmának 

függvényében:

50 000 
az 50 000– 
64 999,99 

pont közötti 
forgalomért

60 000 
a 65 000– 
79 999,99 

pont közötti 
forgalomért

70 000 
a 50 000– 

80 000 pont 
fölötti 

forgalomért

a Csoport 
forgalmának 

függvényében:

80 000 
a 80 000– 
99 999,99 

pont közötti 
forgalomért

90 000 
a 100 000– 
119 999,99 
pont közötti 
forgalomért

100 000 
a 120 000 pont 

fölötti 
forgalomért

a Csoport 
forgalmának 

függvényében:

110 000 
a 110 000– 
139 999,99 
pont közötti 
forgalomért

125 000 
a 140 000– 
169 999,99 
pont közötti 
forgalomért

140 000 
a 170 000 pont 

fölötti 
forgalomért

160 000 pont 160 000 pont

Nagykövet 
5 arany 

minden minden

a Csoport 
forgalmának 

függvényében:

50 000 
az 50 000-

64 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

60 000 
a 65 000-

79 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

70 000 
a 80 000 pont 

fölötti 
forgalomért

a Csoport 
forgalmának 

függvényében:

80 000 
a 80 000-

99 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

90 000 
a 100 000-

119 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

100 000 
a 120 000 pont 

fölötti 
forgalomért

a Csoport 
forgalmának 

függvényében:

110 000 
a 110 000-

139999,99 pont 
közötti 

forgalomért

125 000 
a 140 000-

169 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

140 000 
a 170 000 pont 

fölötti 
forgalomért

a Csoport 
forgalmának 

függvényében:

160 000 
a 160 000-

219 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

180 000 
a 220 000-

279 999,99 pont 
közötti 

forgalomért

200 000 
a 280 000 pont 

fölötti 
forgalomért

250 000 pont
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HOGY DUPLÁZHATOD MEG FIZETÉSEDET?
Amikor eléred az 5 -os Nagyköveti Pozíciót és megtartod azt egymás után következő 6 hónapig, jutalmul 
lehetőséget kapsz tőlünk arra, hogy Kettes Számon dolgozz. Ez egy olyan kiváltság, amit a legdinamikusabban fejlődő, 
stabil pozíciójú Nagyköveteknek tartunk fenn. Ennek a megoldásnak köszönhetően újabb saját csoportot építhetsz 
a saját Struktúrádban, újabb Nagyköveti Szintekből kaphatsz fizetést és közben építheted a szükséges egyensúlyt is, 
hogy csatlakozhass a Márka Elit Nagyköveteinek társaságához. A Kettes Számot aktiválhatjuk az Általad megadott 
helyen kizárólag az Általad alapított Struktúrában.

A PROUVÉ MÁRKA NAGYKÖVETI KLUBJA HATÉKONYSÁGI BÓNUSZA

Már az 1 -os Nagyköveti pozíciótól különleges bónusz vár Rád: a Teljes pontforgalom 0,4%-a,  
amelyet fel kell osztani minden olyan Partner között, aki az adott naptári hónapban elérte ezt a Pozíciót.  
A Bónuszt a 2 , 3 , 4  és 5  -os pozíción levő Nagykövetek is megkapják.

Havi forgalom 
a struktúrában

Pozíciód
Minimális havi 

személyes 
forgalmad

Százalékos arány a Teljes pontforgalomból, amelyet 
fel kell osztani minden Partner között, akik az adott 
naptári hónapban teljesítik az adott címhez elvárt 

besorolást.

legalább 
50 000 pont 

Nagykövet 
1 arany  50 pont 0,4%

legalább 
80 000 pont

Nagykövet 
2 arany  50 pont 0,4%

legalább 
110 000 pont

Nagykövet 
3 arany  50 pont 0,4%

legalább 
160 000 pont

Nagykövet 
4 arany  50 pont 0,4%

legalább
250 000 pont

Nagykövet 
5 arany  50 pont 0,4%

Ezt a bónuszt az adott hónapban elért legmagasabb szinted után kapod, páldául 3 -os Nagykövetként csak a 3 -os 
Nagyköveteknek járó jutalékalapból fizetünk részesedést.

Bónuszod = 
teljes pontforgalom x a Te Kompenzációs pontjaid x 0,4% 

az adott pozíción levő, a feltételeket teljesítő összes Partner kompenzációs pontjainak összege 
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Havi forgalom 
a struktúrában

Feltételek az Elit Nagyköveti címek eléréséhez Címed

legalább 
2 500 000 pont

1) Nagykövet 5 arany  címed van
2) A személyes forgalmad minimum 50 pont
3) A struktúra forgalmad 2.500.000 pont fölötti (Arányok: 

a Struktúrád legerősebb csoportja maximum 1.250.000 
ponttal számít be, a minősüléshez szükséges további 
pontokat a Struktúra többi csoportjának kell teljesítenie).

1 250 000 pont1 250 000 pont

Elit Nagykövet 
1 gyémánt 

legalább 
5 000 000 pont

1) Nagykövet 5 arany  címed van
2) A személyes forgalmad minimum 50 pont
3) A struktúra forgalmad 5.000.000 pont fölötti (Arányok: 

a Struktúrád legerősebb csoportja maximum 2.500.000 
ponttal számít be, a minősüléshez szükséges további 
pontokat a Struktúra többi csoportjának kell teljesítenie).

2 500 000 pont2 500 000 pont

Elit Nagykövet 
2 gyémánt 

legalább 
10 000 000 pont

1) Nagykövet 5 arany  címed van
2) A személyes forgalmad minimum 50 pont
3) A struktúra forgalmad 10.000.000 pont fölötti (Arányok: 

a Struktúrád legerősebb csoportja maximum 5.000.000 
ponttal számít be, a minősüléshez szükséges további 
pontokat a Struktúra többi csoportjának kell teljesítenie).

5 000 000 pont5 000 000 pont

Elit Nagykövet 
3 gyémánt 

A Prouvé Márka ELIT NAGYKÖVETEK KLUBJA besorolásai
Amikor a struktúrád eléri a sokmilliós forgalmat, akkor lehetsz a Prouvé Márka Elit Nagykövete. A fizetésed a Márka 
Partnerek Klubjának szóló elvek alapján kiszámított fizetés és a minden Prouvé Márka Klub, Prouvé Márka Nagyköveti Klub 
és a Prouvé Márka Elit Nagyköveti Klub minden pozíciójának előírt elvek alapján kiszámított fizetés összege, amelyet elérsz 
az adott naptári hónapban.
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A FIZETÉS kiszámítási módja 
a Prouvé Márka ELIT NAGYKÖVETEK KLUBJA számára
A Prouvé Márka Elit Nagyköveti Klubba sorolható Partnerek között kerül felosztásra a Teljes 
pontforgalom 1,8%-a. Nézd meg a táblázatot, amely az egyes Pozíciók százalékos részesedéseit 
részletesen bemutatja.

Az Elit Nagykövetek Klubjában az egyes Címekért járó fi zetések összeadódnak, tehát mint 3 gyémánt-os Elit Nagykövet 
nem csak a 3 gyémánt-os Elit Nagykövet fi zetését kapod meg, hanem az 1, 2, 3, 4 és 5-os Nagykövetét és az 
1 gyémánt-os és 2 gyémánt-os Elit Nagykövetét is.

Cím
Százalékos arány a Teljes pontforgalomból, amelyet fel kell osztani 

minden Partner között, akik az adott naptári hónapban teljesítik 
az adott címhez elvárt feltételeket

Elit Nagykövet 
1 gyémánt  0,6%

Elit Nagykövet 
2 gyémánt  0,6%

Elit Nagykövet 
3 gyémánt  0,6%
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A KOMPENZÁCIÓS PONTOK SZÁMÍTÁSI MÓDJA AZ ELIT 
NAGYKÖVETEK SZÁMÁRA:

Cím
A legerősebb csoport után  

járó virtuális pontok
A sruktúra többi részéért járó pontok, 

a személyes pontokkal együtt

Elit Nagykövet 
1 gyémánt  

A forgalom függvényében:

ha a csoport forgalma 1 250 000 pont alatt van, 
akkor minden pont beszámít,

ha a csoport forgalma 1 250 000 pont felett 
van, akkor maximum 1250000 pont számít be.

minden

Elit Nagykövet 
2 gyémánt 

A forgalom függvényében:

ha a csoport forgalma 2 500 000 pont alatt van, 
akkor minden pont beszámít,

ha a csoport forgalma 2 500 000 pont felett 
van, akkor maximum 2 500 000 pont számít be.

minden

Elit Nagykövet 
3 gyémánt 

A forgalom függvényében:

ha a csoport forgalma 5 000 000 pont alatt van, 
akkor minden pont beszámít,

ha a csoport forgalma 5 000 000 pont felett 
van, akkor maximum 5 000 000 pont számít be.

minden

A fizetésedet hasonlóan számítjuk ki, mint a Nagykövetek Klubjában, az alábbi képletet használva:

Teljes pontforgalom x a Te Kompenzációs pontjaid x % az adott Pozíción való felosztásra

az adott pozíción levő, a feltételeket teljesítő összes Partner kompenzációs pontjainak összege

Megváltozik a kompenzációs pontok számítási módja az Elit Nagykövetek számára.
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A Prouvé Márka PARTNEREK KLUBJA fizetési/engedményszámítási példái

PÉLDA: STRUKTÚRA ENGEDMÉNYE/FIZETÉSE 3%-OS POZICIÓJÚ PARTNER ESETÉN

Tegyük fel, hogy az általad megalapozott Struktúra a hónapban 920 pontot szerzett. Neked van 100 személyes pontod. 
Személyes pontod és a Struktúrád pontjai együtt 1020, pont, ami 3%-os Pozícióra helyez. Nézd meg, hogy számoljuk ki 
kedvezményedet/fizetésedet:

Személy Pontok Pozíció
Pozíciód és a Közvetlenül alattad található 

Partner pozíciója közötti különbség
Számítás Összeg

Te 100 3% — 100 x 3% = 3,00

20,10 zł

Barbara csoportja 100 0% 3%-0%=3% 100 x 3% = 3,00

Kinga csoportja 150 0% 3%-0%=3% 150 x 3% = 4,50

Tomi csoportja 170 0% 3%-0%=3% 170 x 3% = 5,10

Judit csoportja 350 3% 3%-3%=0% 350 x 0% = 0,00

Kristóf csoportja 150 0% 3%-0%=3% 150 x 3% = 4,50

Aranyat érő tanács:
Növelni akarod a forgalmat? Ne 
meséld a Struktúrádban, hogy 
dolgozol, hanem mutasd meg nekik. Ne 
mesélj a termékekről, hanem mutasd 
meg, hagyd, hogy kipróbálják.

Kristóf
Márka Partner

Csoport pontjai: 150 pont

0%Tomi
Márka Partner

Csoport pontjai: 170 pont

0%

Kinga
Márka Partner

Csoport pontjai: 150 pont

0%

Judit
Márka Partner

Csoport pontjai: 350 pont

3%

Barbara
Márka Partner

Csoport pontjai: 100 pont

0%

Te
Márka Partner

A Struktúra forgalma: 1 020 pont

3%

Személyes pontok: 100 pont

Lásd:
Ebben a naptári hónapban kedvezményed/
fizetésed 20,10 zł. Rajtad kívül az első 
kedvezményt/fizetést Judit kapta – aktivitásának 
köszönhetően kontóján 10,50 zł van.
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Személy Pontok Pozíció
Pozíciód és a Közvetlenül alattad található 

Partner pozíciója közötti különbség
Számítás Összeg

Te 150 9% — 150 x 9% = 13,50

236,40 zł

Barbara csoportja 340 3% 9%-3%=6% 340 x 6% = 20,40

Kinga csoportja 250 0% 9%-0%=9% 250 x 9% = 22,50

Tomi csoportja 1 050 3% 9%-3%=6% 1 050 x 6% = 63,00

Judit csoportja 2 000 6% 9%-6%=3% 2 000 x 3% = 60,00

Kristóf csoportja 950 3% 9%-3%=6% 950 x 6% = 57,00

PÉLDA: STRUKTÚRA ENGEDMÉNYE/FIZETÉS KISZÁMÍTÁSÁRA 9%-OS POZICIÓJÚ 
PARTNER ESETÉN

A következő naptári hónapban Struktúrád nőni kezd, nagyobb lesz a forgalom is:

Együtt már 4740 pontotok van, Te 9%-os Pozíción vagy.  
Nézd, hogy számítjuk ki a fizetésedet/kedvezményedet: 

Kristóf
Márka Partner

Csoport pontjai: 950 pont

3%Tomi
Márka Partner

Csoport pontjai: 1 050 pont

3%

Kinga
Márka Partner

Csoport pontjai: 250 pont

0%

Judit
Márka Partner

Csoport pontjai: 2 000 pont

6%

Barbara
Márka Partner

Csoport pontjai: 340 pont

3%

Te
Márka Partner

A Struktúra forgalma: 4 740 pont

9%

Személyes pontok: 150 pont

Lásd:
Ebben a hónapban a Te fizetésed/kedvezményed 
236,4 zł. De ami fontos, az alattad levő 
Partnereknek is van fizetésük és engedményeik.
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PÉLDA: STRUKTÚRA ENGEDMÉNYE/FIZETÉSE 15%-OS POZICIÓJÚ PARTNER ESETÉN

Egyre jobban belemerülsz a munkába és hónapról hónapra nagyobb az eredmény.  
Struktúrád most már 18 500 pontért vásárolt.

Nézd, hogy számítjuk ki a fizetésedet 15%-os Pozícióban.

Személy Pontok Pozíció
Pozíciód és a Közvetlenül alattad található 

Partner pozíciója közötti különbség
Számítás Összeg

Te 200 15% — 200 x 15% = 30,00

1 230 zł

Barbara csoportja 3 150 6% 15%-6%=9% 3 150 x 9% = 283,50

Kinga csoportja 1 250 6% 15%-6%=9% 1 250 x 9% = 112,50

Tomi csoportja 7 450 12% 15%-12%=3% 7 450 x 3% = 223,50

Judit csoportja 3 500 6% 15%-6%=9% 3 500 x 9% = 315,00

Kristóf csoportja 2 950 6% 15%-6%=9% 2 950 x 9% = 265,50

Kristóf
Márka Partner

Csoport pontjai: 2 950 pont

6%Tomi
Márka Partner

Csoport pontjai: 7 450 pont

12%

Kinga
Márka Partner

Csoport pontjai: 1 250 pont

6%

Judit
Márka Partner

Csoport pontjai: 3 500 pont

6%

Barbara
Márka Partner

Csoport pontjai: 3 150 pont

6%

Te
Márka Partner

A Struktúra forgalma: 18 500 pont

15%

Személyes pontok: 200 pont

Lásd:
Fizetésed is jelentősen megnőtt, már 1230 zł. 
Ehhez adjuk hozzá a hatékonysági bónuszt. 
Mivel elérted a 15%-ot, Struktúrád teljesíti 
a 60/40-es egyensúlyi feltételt.

A Te bónuszod = Teljes pontforgalom  
x 0,4% x Struktúrád forgalma

Partnerek Struktúrái Forgalmának összege 15% 
pozícióban, a besorolás feltételeinek teljesítésével

Bónuszod = 

Hatékonysági bónusz kiszámítása:
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PÉLDA: STRUKTÚRA ENGEDMÉNYE/FIZETÉSE 21%-OS POZICIÓJÚ PARTNER ESETÉN

A következő hónapokban a Te Struktúrád még dinamikusabban fejlődik – aktív Partnerek vannak,  
Te pedig új Csoportot kezdesz létrehozni:

Személyes pontod és a Struktúrád pontjai együtt 44 630, pont, ami 21%-os Pozícióra helyez, első alkalommal.  
Ez óriási siker! Nézd, hogy számítjuk ki a fizetésedet 21%-os Pozícióban.

Személy Pontok Pozíció
Pozíciód és a Közvetlenül alattad található 

Partner pozíciója közötti különbség
Számítás Összeg

Te 230 21% — 230 x 21% = 48,30

3364,8 zł

Barbara csoportja 1 400 6% 21%-6%=15% 1 400 x 15% = 210,00

Kinga csoportja 6 750 9% 21%-9%=12% 6 750 x 12% = 810,00

Tomi csoportja 21 000 18% 21%-18%=3% 21 000 x 3% = 630,00

Judit csoportja 10 350 12% 21%-12%=9% 10 350 x 9% = 931,50

Kristóf csoportja 2 500 6% 21%-6%=15% 2 500 x 15% = 375,00

Szilvi csoportja 2 400 6% 21%-6%=15% 2400 x 15%= 360,00

Szilvia
Márka Partner

Csoport pontjai: 2 400 pont

6%Tomi
Márka Partner

Csoport pontjai: 21 000 pont

18%

Kinga
Márka Partner

Csoport pontjai: 6 750 pont

9%

Judit
Márka Partner

Csoport pontjai: 10 350 pont

12%

Kristóf
Márka Partner

Csoport pontjai: 2 500 pont

6%

Barbara
Márka Partner

Csoport pontjai: 1 400 pont

6%

Te
Márka Partner

A Struktúra forgalma: 44 630 pont

21%

Személyes pontok: 230 pont

Lásd:
A fizetésed már 3364,8 zŁ Gratulálunk! De ami 
fontos, a Struktúrádban levő Partnereknek is van 
fizetésük és engedményeik. Ehhez adjuk még 
hozzá a hatékonysági bónuszt. Megvan a 21%-os 
Pozíciód, a Struktúrád pedig teljesíti a 60/40-es 
egyensúly feltételt.

Teljes pontforgalom  
x 0,4% x a Te Struktúrád forgalma

21%-os pozíción levő, a feltételeket teljesítő 
Partnerek Struktúráinak forgalma

Bónuszod = 

Hatékonysági bónusz kiszámítása:
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Az 1 -os arany Nagyköveti Pozícióból származó fizetésed kiszámításához ki kell számolnunk a kompenzációs pontjaidat:
1) Max. 21%-os csoportok pontjai együtt = 34 000 + 15 000 + 10 000 = 59 000 pont
2) A személyes forgalmad 130 pont
Kompenzációs pontjaid: 59 130 pont

Részesedésed % = x 100%
Kompenzációs pontjaid

Minden minimum 1 arany -os Nagykövet kompenzációs pontja együtt 

A Te fizetésed = A Te %-os részesedésed x a Teljes pontforgalom x 5%

Ez azonban nem minden Ne feledd, hogy az 1 arany -os Nagyköveti cím megszerzése feljogosít arra, hogy hatékonysági 
bónuszt kapj.

A Prouvé Márka NAGYKÖVETEK KLUBJA fizetésének számítási példái

PÉLDA: STRUKTÚRA ENGEDMÉNYE/FIZETÉSE NAGYKÖVET 1 ARANY 

Gratulálunk! Most először lettél 1arany -os Nagykövet, van alattad 3 remekül működő csoport. A te fizetésed három 
részből tevődik össze: a Prouvé Márka Partnerek Klubjából származó összeg, az 1 arany -os Nagyköveti címért járó összeg 
a Prouvé Márka Nagyköveti Klubjából és egy speciális hatékonysági bónuszból! 

Márka Partner

Csoport pontjai: 10 000 pont

12%

Te
Nagykövet Marki

A Struktúra forgalma: 59 130 pont

Nagykövet Marki 1 arany 

Személyes pontok: 130 pont

Márka Partner

Csoport pontjai: 15 000 pont

15%

Márka Partner

Csoport pontjai: 34 000 pont

21%

Ne feledd!
Ne feledd, hogy ehhez hozzá kell adni 
a Prouvé Márka Partner Klubból kapott 
fizetésedet.

Teljes pontforgalom x 0,4%  
x Kompenzációs pontjaid

Akik 1 arany -os Nagyköveti pozícióban 
teljesítik a besorolás feltételeit

Bónuszod = 

Hatékonysági bónusz kiszámítása:
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PÉLDA: STRUKTÚRA FIZETÉSÉNEK KISZÁMOLÁSA NAGYKÖVET 3 ARANY 

Struktúrád nagyon dinamikusan fejlődik! Nézd meg, hogy nő meg a fizetésed ha eléred a 3 -os Nagyköveti szintet.

Az 3 -os arany Nagyköveti Pozícióból származó fizetésed kiszámításához ki kell számolnunk a kompenzációs pontjaidat:
1) Max. 21%-os csoportok pontjai együtt = 32 000 + 31 000 + 9 000 = 72 000 pont
2) A személyes forgalmad 230 pont
3) Virtuális pontok Nagykövet 1 arany  = 50 000 pont
Kompenzációs pontjaid: 122 230 pont

Részesedésed % = x 100%
Kompenzációs pontjaid

Minden minimum 3 arany -os Nagykövet kompenzációs pontja együtt

A Te fizetésed = A Te %-os részesedésed x a Teljes pontforgalom x 1,25%

Ez azonban nem minden Ne feledd, hogy az 3 arany -os Nagyköveti cím megszerzése feljogosít arra, hogy hatékonysági 
bónuszt kapj.

A Struktúra forgalma: 139 230 pont

Nagykövet Marki 3 arany 

Személyes pontok: 230 pont

Márka Partner

Csoport pontjai: 9 000 pont

12%

Márka Partner

Csoport pontjai: 31 000 pont

21%

Márka Partner

Csoport pontjai: 32 000 pont

21%

Márka Partner

Csoport pontjai: 67 000 pont

21%

Nagykövet Marki

Csoport pontjai: 62 000 pont

Nagykövet Marki 1 arany 

Te
Nagykövet Marki

Ne feledd!
Ne feledd, hogy ehhez hozzá kell 
adni a Prouvé Márka Partner Klubból 
kapott fizetésedet és az 1 és 2 -os 
Nagyköveti címmel járó fizetésedet.

Teljes pontforgalom x 0,4%  
x Kompenzációs pontjaid

az adott pozíción levő, a feltételeket teljesítő összes  
3 Arany -os Nagykövet kompenzációs pontjainak összege

Bónuszod = 

Hatékonysági bónusz kiszámítása:
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PÉLDA: STRUKTÚRA FIZETÉSÉNEK KISZÁMOLÁSA NAGYKÖVET 5 ARANY 

Gratulálunk! Az 5 arany -os Nagyköveti cím elérése rendkívüli teljesítmény!

A Te fizetésed = A Te %-os részesedésed x a Teljes pontforgalom x 1,25%

Ahhoz, hogy kiszámítsuk a fizetésedet 5 -os 
Nagyköveti Pozícióban, ki kell számolnunk 
a kompenzációs pontjaidat:
1)  A csoportok pontjai 21%-ig = 32 000 + 35 000 = 67 000 pont
2) A személyes forgalmad 420 pont
3)  1-os Nagykövetek virtuális pontjai = 60 000 + 50 000 + 60 000 

+ 60 000 = 230 000 pont
4)  2-os Nagykövetek virtuális pontjai = 90 000 pont
Kompenzációs pontjaid: 387 420 pont

Ne feledd!
Ezen kívül megkapod a Prouvé 
Márka Partner Klubból kapott 
fizetésedet és az 1, 2, 3 és 4 -os 
Nagyköveti címért járó fizetést is.

Részesedésed % = x 100%
Kompenzációs pontjaid

Minden minimum 5 arany -os Nagykövet 
kompenzációs pontja együtt

Te
Nagykövet Marki

A Struktúra forgalma: 448 420 pont

Nagykövet Marki 5 arany 

Személyes pontok: 420 pont

Nagykövet Marki

Csoport pontjai: 55 000 pont

Nagykövet Marki 1 arany 

Márka Partner

Csoport pontjai: 67 000 pont

21%

Márka Partner

Csoport pontjai: 32 000 pont

21%

Csoport pontjai: 105 000 pont

Nagykövet Marki 2 arany 

Márka Partner

Csoport pontjai: 32 000 pont

21%

Márka Partner

Csoport pontjai: 30 000 pont

21%

Márka Partner

Csoport pontjai: 36 000 pont

21%

Márka Partner

Csoport pontjai: 72 000 pont

21%

Nagykövet Marki

Csoport pontjai: 60 000 pont

Nagykövet Marki 1 arany 

Márka Partner

Csoport pontjai: 79 000 pont

21%

Márka Partner

Csoport pontjai: 35 000 pont

21%

Nagykövet Marki

Csoport pontjai: 75 000 pont

Nagykövet Marki 1 arany 

Nagykövet Marki

Csoport pontjai: 60 000 pont

Nagykövet Marki 1 arany 

Nagykövet Marki

Teljes pontforgalom x 0,4% x Kompenzációs pontjaid

az adott pozíción levő, a feltételeket teljesítő összes  
5 Arany -os Nagykövet kompenzációs pontjainak összege

Bónuszod = 

Hatékonysági bónusz kiszámítása:
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Az 1 -os gyémánt Nagyköveti Pozícióból származó fizetésed kiszámításához ki kell számolnunk a kompenzációs 
pontjaidat:
1) A legerősebb Csoport pontjai: 2 000 000 pont = 1 250 000 virtuális pont
2) A többi Csoport pontjai: 100 000 pont + 1 000 000 pont + 500 000 pont + 750 000 pont = 2 350 000 pont
3) A személyes forgalmad 650 pont
Kompenzációs pontjaid: 3 600 650 pont

Kompenzációs pontjaid

Minden minimum 1 gyémánt -os Elit Nagykövet kompenzációs pontja együtt
Részesedésed % = x 100%

A Te fizetésed = A Te %-os részesedésed x a Teljes pontforgalom x 0,6%

A Prouvé Márka ELIT NAGYKÖVETEK KLUBJA fizetésének számítási példái

PÉLDA: 1 GYÉMÁNT -OS ELIT NAGYKÖVETI STRUKTÚRA FIZETÉSÉNEK 
KISZÁMOLÁSÁRA

Egyre többet érsz el! A Struktúrád forgalma 4 350 650 pont. Most először szerzed meg az 1 gyémánt -os  
Elit Nagykövet címet. Ennek hatása lesz a fizetésedre!

Ne feledd!
Megkapod azt a fizetést is, ami 
a Prouvé Márka Partnerek Klubjából és 
a Márka Nagyköveti pozícióból adódik.

Márka Partner

Csoport pontjai: 750 000 pont

Nagykövet Marki 2 arany 

Márka Partner

Csoport pontjai: 1 000 000 pont

Nagykövet Marki 3 arany 

Márka Partner

Csoport pontjai: 
2 000 000 pont

Nagykövet Marki 3 arany 

Nagykövet Marki

Csoport pontjai: 100 000 pont

Nagykövet Marki 1 arany 

Te
Elit Nagykövet

A Struktúra forgalma: 
4 350 650 pont

Elit Nagykövet

Személyes pontok: 650 pont

Márka Partner

Csoport pontjai: 500 000 pont

Nagykövet Marki 1 arany 
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A Prouvé francia szó, jelentése „bizonyított”.  
Egyszerű kimondani: „PRUVE”.

A 60/40 egyensúly feltétele:
A Struktúra helyes felépítési irányát mutatja, amelyben az 
adott naptári hónapban legmagasabb pontszámot szerző 
Csoport forgalma nem haladja meg az egész Struktúra 
forgalmának 60%-át.

A Struktúra forgalma:
A Prouvé által a vásárlásokért a Partnernek ítélt pontok 
összege egy naptári hónap alatt, az adott Struktúra minden 
Partnerét (és a Szponzort) beleértve. A Struktúra forgalma 
helyezi a Partnert a megfelelő Pozícióba/Címre.

Csoport
Meghatározott Struktúrán belüli Partnerek csapata, kezdve 
az első mélységi szinten levő Partnertől (közvetlenül 
a Szponzor alatt). A Csoportok számát nevezzük a Struktúra 
szélességének. Minden Struktúra rendelkezhet korlátlan 
számú Csoporttal.

Csoport pontjai:
A Prouvé által a vásárlásokért a Csoportban levő minden 
Partnernek ítélt pontok összege egy naptári hónap alatt.

Hatékonysági bónusz:
A teljes pontforgalom 3,2%-a, azoknak a Partnereknek, akik 
elérték a 15, 18 vagy 21%-os szintet, vagy 1, 2, 3, 4, 5 -os 
Nagyköveti címet. 0,4% kerül felosztásra minden felsorolt 
szinten és címen. Kedvezményre azok a Partnerek jogosultak, 
akik elérték a fent felsorolt pozíciók valamelyikét vagy az 
egyik Címet, megvan a minimális Személyes forgalmuk, 
a Struktúrájuk pedig teljesíti a 60/40-es egyensúlyi feltételt, 
amely csak a 15-21%-os szinteken elvárt. Az elért Pozíciótól 
vagy Címtől függetlenül csak egy hatékonysági bónuszt lehet 
kapni a legmagasabb Pozícióért/Címért (az egyes Pozíciók/
Címek nem adódnak össze).

Kompenzációs keret:
Azon engedmények vagy fizetések összege, amelyeket 
nem ítéltek oda vagy nem fizettek ki az el nem ért minimális 
személyes forgalom miatt. A kompenzációs keret sorsáról 

minden alkalommal a Prouvé dönt, miután meghallgatta 
a Nagykövetek Tanácsának véleményét.

Kompenzációs pontok:
Az adott naptári hónapban a Struktúra Forgalmától és annak 
szerkezetéből adódó pontok száma. Bele tartoznak a virtuális 
pontok, a személyes pontok és azok az egyéb pontok, 
amelyek a besorolás elveiből adódnak. A Kompenzációs 
pontok összege hatással van a Partner fizetésére 
a Nagykövetek Klubjában és az Elit Nagykövetek Klubjában.

Korelnöki jog:
A virtuális pontok kiszámításakor az adott naptári hónapban 
megkeressük a Csoportban a legmagasabb Címmel 
rendelkező Partnert. Például: ha az egyik csoportban van egy 
1 arany -os Nagykövet és egy 5 arany -os Nagykövet, akkor 
akkor a virtuális pontokat a magasabb, 5 arany -os Címmel 
rendelkező Partnerért számoljuk, még akkor is, ha mélyebb 
szinten van a Struktúrában, mint az alacsonyabb Címmel 
rendelkező Nagykövet.

Virtuális pontok:
Az adott naptári hónapban a Prouvé Márka Nagyköveti 
Klubjában a Partnernek ítélt pontok az olyan Csoportokért, 
amelyekben van legalább egy Partner Nagyköveti Címmel 
(ebben az esetben a virtuális pontok odaítélésénél a korelnöki 
jog érvényes) vagy az adott naptári hónapban a Prouvé Márka 
Elit Nagykövetek Klubjában levő Partnernek a Struktúrában 
legerősebb Csoportért.

Mélység:
A szám, amely megmutatja, hogy a Szponzorként működő 
Partner milyen távolságra van a Struktúra többi Partnerétől. 
Minden Struktúra rendelkezhet korlátlan számú mélységgel. 
A mélység biztosítja a Struktúra számára a stabilitást.

Minimális havi személyes forgalom
A Prouvé által a vásárlásokért a Partnernek ítélt pontok 
minimális száma egy naptári hónap alatt a Partner által 
megadott Számon, amely az egyik alapfeltétele annak, hogy 

MIT JELENTENEK A HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK:

HOGY KELL KIMONDANI A „PROUVÉ” NEVET?
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kedvezményre vagy fizetésre legyen joga a Partnernek. Ha 
a Partner nem rendelkezik a minimális havi forgalommal, 
az oda nem ítélt kedvezmény vagy fizetés a kompenzációs 
keretbe kerül.

Pozíció és Cím:
A Karriertervben meghatározott szabályrendszer szerint elért 
minősülés, az adott naptári hónapban a Partner és a Struktúra 
forgalma alapján.

Teljes pontforgalom:
Az adott naptári hónapban az összes Partnernek 
a Prouvé-ben vásárolt termékekért adott pontok összege.

Struktúra:
Azon Partnerek csapata, akik a Prouvé-ben egy Szponzor 
Partner alatt vannak.

Személyes forgalom (Személyes pontok):
A Prouvé által a vásárlásokért a Partnernek ítélt pontok 
a Partner Számán.

Szponzor:
Az a Partner, aki a Szerződésben Szponzorként 
került megjelölésre (aki ajánlotta az új Partnernek az 
együttműködést a Prouvé-vel).

Kinek van engedménye és kinek fizetése?
A Partnerek a Prouvé-vel való együttműködés keretei között 
kizárólag engedményre jogosultak. Az Ügyféltanácsadók 
a Prouvéval való együttműködés keretei között kizárólag 
engedményre jogosultak. 

A Vállalkozók a Prouvé-vel való együttműködés keretei között 
kizárólag jutalékra jogosultak.

Mit érdemes még tudni a fizetésekről?
A Termékek közvetlen értékesítése címén és 
marketingszolgáltatások végzése címén jogosult Fizetésre, de 
a fizetésre való jogosultság megszerzése és annak nagysága 
a Karriertervben található. A fizetés a Fizetésre jogosító naptári 
hónap vége után 14 nappal, számla alapján kerül kifizetésre. 
Ha a fizetés azon Termékekért járó pontok alapján került 
kiszámolásra, amelyek később a Prouvé-nek visszaadásra 
kerültek, ha a visszatérítés oka a Vállalkozó tevékenysége vagy 
mulasztása, különös tekintettel a küldemény indokolatlan 
visszautasítására, a Prouvé-nek jogában áll újraszámolni 
a Vállalkozónak járó Fizetést, abban az esetben pedig, ha 
a Fizetés már felvételre került, a Prouvé felé vissza kel fizetni 
a szóban forgó összeget.

A fizetés összege nettó összeg.

Mit érdemes még tudni az engedményekről?
Az engedmény az arra jogosító naptári hónap vége 
után 14 nappal, az elszámolás alapján kerül jóváírásra. 

A kedvezmény az odaítélése naptári éve utáni naptári év 
január végéig használható fel. Az Engedmény a következő 
rendelés értékének akár 90%-át is fedezheti. Abban az 
esetben, ha az engedményt olyan termékekért járó pontok 
alapján került kiszámolásra, amelyek később a Prouvé-nek 
visszaadásra kerültek, vagy át nem vett küldeményekért, 
a Prouvé-nek jogában áll újraszámolni – a Karrierterv 
alapján – azon Partnernek járó engedményt, aki a fentieket 
tette. Abban az esetben, ha az átszámításkor kiderül, hogy 
a Partnernek neki nem járó engedmény került beszámításra, 
köteles lesz visszatéríteni a neki nem járó engedmény 
értékét. Ebben az esetben a Prouvé-nek jogában áll 
a Partner számára ún. mínuszpontokat jóváírni olyan 
számban, amely a Prouvé számára visszaküldött termékek 
értéke.

A kedvezmény összege bruttó összeg.

Mi történik, ha külföldön vásárolok?
Amennyiben a Partner Prouvé márkájú terméket vásárol 
bármelyik külföldi vállalatunknál, ezért a vásárlásért az adott 
vállalat pontokat ír jóvá, naptári havonta max. 500 pont 
értékig. Ezek a pontok hozzájárulnak a Partner engedményt 
képező alapjához, vagy fizetéséhez a Karriertervnek 
megfelelően. Abban az esetben, ha az adott vállalat összesen 
több, mint 500 pontot ír jóvá, akkor kizárólag az a vállalat lesz 
felelős a Partnernek jóváírandó engedményért, vagy fizetésért 
az 500 pont feletti részért..

ENGEDMÉNYEK ÉS FIZETÉSEK:
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