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8.5						W	ramach	Sponsoringu	Mi´dzynarodowego	Gem	Bonus	wyp∏acana	 jest	przez	ka˝dy	kraj		

w	oparciu	o	aktywnoÊç	Managera	w	danym	kraju.	Dlatego	aby	zakwalifikowaç	si´	do	Gem	

Bonus	w	którymkolwiek	z	paƒstw,	nale˝y	mieç	wymaganà	liczb´	aktywnych	Uznanych	Ma

nagerów	I	generacji	w	tym	paƒstwie,	w	miesiàcu,	w	którym	uzyskuje	si´	kwalifikacj´	do	

Premii.

9. PROGRAM MOTYWACYJNY

9.1						Wszystkie	programy	motywacyjne	majà	na	celu	promowanie	prowadzenia	dzia∏alnoÊci	dys

trybutorskiej	zgodnej	z	politykà	Firmy,	motywowanie	do	aktywnego	sponsorowania,	kupo

wania	i	dalszej	sprzeda˝y	produktów	FLP.	Punktów	i	nagród	konkursowych	nie	mo˝na	prze

kazaç	 innej	osobie	 –	przyznawane	sà	one	wy∏àcznie	Dystrybutorom,	 którzy	budujà	 swój	

biznes	w	duchu	FLP	oraz	zgodzie	z	zasadami	Planu	Marketingowego	i	Zasadami	Dzia∏alnoÊci.

9.1.1			Odznaki	oraz	wyjazdy	na	Âwiatowy	Zjazd	FLP	przyznawane	sà	wy∏àcznie	Dystrybutorom,	

których	dane	widniejà	na	Umowie	Dystrybutora.

9.1.2			Wyjazdy	na	Super	Rally	FLP,	na	Europejski	Zjazd	FLP	oraz	stanowiàce	nagrod´	za	osiàgni´cie	

pozycji	 Managera:	 Sapphire,	 DiamondSapphire,	 Double	 Diamond	 oraz	 Triple	 Diamond,	

przyznawane	 sà	 Dystrybutorowi	 wraz	 ze	 wspó∏ma∏˝onkiem.	 Je˝eli	 Dystrybutor	 nie	 ma	

wspó∏ma∏˝onka	lub	wspó∏ma∏˝onek	nie	mo˝e	uczestniczyç	w	wyjeêdzie,	Dystrybutor	mo˝e	

wybraç	innà	osob´	pe∏noletnià	i	uprawnionà	do	bycia	Dystrybutorem	FLP.

9.2					Do	uczestnictwa	w	Programie	Motywacyjnym	uprawniony	jest	ka˝dy	aktywny	Uznany	Ma

nager.	Nagrody	wynikajàce	z	Programu	Motywacyjnego	wyp∏acane	sà	osobie	figurujàcej	na	

zarejestrowanym	w	Biurze	G∏ównym	FLP	Poland	oryginale	Umowy	Dystrybutorskiej	FLPP.

9.3					Uczestnik	Programu	Motywacyjnego	otrzymuje	od	FLP	Poland	dodatkowà	premi´	z	przezna

czeniem	na	sfinansowanie	zakupu	dowolnie	wybranego	przez	uczestnika	Êrodka	trwa∏ego.	

Dystrybutorzy	z	regu∏y	przeznaczajà	premie	z	Programu	Motywacyjnego	na	zakup	samo

chodu,	mieszkania	lub	domu.

9.4					Dost´pne	sà	trzy	poziomy	Programu	Motywacyjnego:

–	Poziom	I:	Firma	wyp∏acaç	b´dzie	równowartoÊç	maksymalnie	400	USD	miesi´cznie

–	Poziom	II:	Firma	wyp∏acaç	b´dzie	równowartoÊç	maksymalnie	600	USD	miesi´cznie

–		Poziom	III:	Firma	wyp∏acaç	b´dzie	równowartoÊç	maksymalnie	800	USD	miesi´cznie.

Premia	z	tytu∏u	uczestnictwa	w	Programie	Motywacyjnym	wyp∏acana	jest	przez	okres	nie	

d∏u˝szy	ni˝	36	miesi´cy	od	momentu	zakwalifikowania	si´	do	Programu.

9.5					Kwalifikacja	na	okreÊlony	poziom	uzale˝niona	jest	od	iloÊci	pk.	osobistych	i	grupowych	zgro

madzonych	przez	Dystrybutora	w	ciàgu	3	kolejnych	miesi´cy.

9.6				Kwalifikacja	przebiega	nast´pujàco:
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Poziom	I Poziom	II Poziom	III

Miesiàce	kwalifikacji IloÊç	pk.	wymaganych	do	kwalifikacji

pierwszy 50 75 100

drugi 100 150 200

trzeci 150 225 300

9.7					Dystrybutor,	 który	 zakwalifikowa∏	 si´	 na	 okreÊlony	 poziom	 Programu	 Motywacyjne

go,	powinien	w	ciàgu	 trwania	Programu	utrzymywaç	wielkoÊç	pk.	wymaganà	w	 trzecim	

miesiàcu	kwalifikacji.	W	przypadku	niedope∏nienia	 tego	wymogu	premia	 z	 tytu∏u	uczest

nictwa	 w	 Programie	 Motywacyjnym	 b´dzie	 naliczona	 zgodnie	 z	 faktycznie	 osiàgni´tà		

w	danym	miesiàcu	wielkoÊcià	pk.	i	wyniesie	równowartoÊç	2,66	USD	za	1	pk.,	przy	czym	ob

rót	grupowy	musi	wynosiç	minimum	50	pk.

9.8					Je˝eli	obrót	grupowy	uczestnika	Programu	wyniesie	w	danym	miesiàcu	mniej	ni˝	50	pk.,	pre

mia	wynikajàca	z	Programu	Motywacyjnego	nie	zostanie	za	ten	miesiàc	wyp∏acona.	Je˝eli	

w	kolejnym	miesiàcu	kalendarzowym	obroty	grupowe	uczestnika	Programu	wzrosnà	do	co	

najmniej	50	pk.,	premia	wynikajàca	z	Programu	Motywacyjnego	zostanie	wyp∏acona	zgod

nie	z	paragrafem	9.7.

9.9					Pk.	 grupowe	 Managerauczestnika	 Programu	 Motywacyjnego	 naliczane	 sà	 zgodnie		

z	zasadami	podzia∏u	punktów	w	Premii	Lidera,	tj.	100%	p.k.	osobistych	i	niemanagerskich,	

40%	pk.	Managera	I	generacji	i	jego	grupy,	20%	pk.	Managera	II	generacji	i	jego	grupy,	10%	

pk.	Managera	III	generacji	i	jego	grupy.

9.10			Managerowieuczestnicy	 Programu	Motywacyjnego,	 majàcy	 w	 strukturze	 co	 najmniej	 5	

aktywnych	 Uznanych	 Managerów	 I	 generacji,	 uzyskujà	 przywilej	 obni˝enia	 wymogów	

punktowych	 w	 trzecim	 miesiàcu	 kwalifikacji	 oraz	 w	 kolejnych	 miesiàcach	 uczestnictwa		

w	Programie,	zgodnie	z	poni˝szà	tabelà:

Liczba	aktywnych	Uznanych	Managerów	I	generacji

od	5	do	9 od	10	do	14 od	15	do	19 od	20	do	24 25	i	wi´cej

Wymagana	iloÊç	pk.	w	trzecim	miesiàcu	kwalifikacji	i	nast´pnych	
miesiàcach	uczestnictwa	w	Programie	Motywacyjnym

Poziom	I 110 70 30 0 0

Poziom	II 175 125 75 25 0

Poziom	III 240 180 120 60 0

*  Do obni˝enia wymaganej wielkoÊci pk. nie liczà si´ Managerowie Nieuznani,  

Wst´pujàcy i Transferowani.
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9.11					Po	zakwalifikowaniu	si´	na	okreÊlony	poziom	Programu	Motywacyjnego	Dystrybutor	mo˝e	

rozpoczàç	przekwalifikowywanie	si´	na	wy˝szy	poziom	ju˝	w	czwartym	miesiàcu	uczestni

ctwa	w	Programie	Motywacyjnym.

Przyk∏ad:	Dystrybutor, który zakwalifikowa∏ si´ na poziom I w okresie styczeƒ – luty – marzec, 

ju˝ w okresie kwiecieƒ – maj – czerwiec mo˝e rozpoczàç kwalifikacj´ na poziom II lub III.

9.12					Po	zakoƒczeniu	36.	miesiàca	uczestnictwa	w	Programie	Motywacyjnym	Dystrybutor	mo˝e	

staraç	si´	o	ponownà	kwalifikacj´	do	Programu,	zgodnie	z	wymogami	punktowymi	przed

stawionymi	powy˝ej.	Do	kwalifikacji	zaliczyç	mo˝na	wielkoÊci	pk.	osiàgni´te	w	ciàgu	do

wolnych	3	kolejnych	miesi´cy	w	6miesi´cznym	okresie	poprzedzajàcym	zakoƒczenie	po

przedniego	36miesi´cznego	uczestnictwa	w	Programie	Motywacyjnym.

9.12.1		Pierwsza	wyp∏ata	dla	Dystrybutora	zwiàzana	jest	z	liczbà	pk.	zgromadzonych	w	miesiàcu,	

w	którym	do	Biura	G∏ównego	wp∏yn´∏a	zgoda	na	uczestnictwo	w	programie.	Wyp∏aty	pre

mii	z	tytu∏u	uczestnictwa	w	Programie	Motywacyjnym	dokonywane	sà	w	z∏otówkach,	auto

matycznie	doliczane	do	premii	i	uwzgl´dniane	na	wydruku	premii	dystrybutorskich.	Kwoty	

dolarowe	przeliczane	sà	na	z∏ote	wed∏ug	Êredniego	kursu	NBP	obowiàzujàcego	w	pierw

szym	dniu	miesiàca,	za	który	naliczana	jest	premia	z	tytu∏u	uczestnictwa	w	Programie	Mo

tywacyjnym.

9.12.2		Wp∏aty	nie	dzia∏ajà	wstecz.	Oznacza	to,	˝e	jeÊli	Dystrybutor	zakwalifikowa∏	si´	w	styczniu,	

ale	decyzj´	o	uczestnictwie	podjà∏	w	marcu,	wyp∏aty	b´dà	naliczane	dopiero	od	marca.

10. Super Rally FLP (Mi´dzynarodowy Zjazd FLP)
10.1					Managerowie,	którzy	osiàgnà	wraz	ze	swojà	grupà	minimum	1500	pk.	w	okresie	od	1	kwiet

nia	 do	 31	 marca	 roku	 nast´pnego	 oraz	 b´dà	 aktywni	 w	 ka˝dym	miesiàcu	 kwalifikacji,		

kwalifikujà	si´	do	bezp∏atnego	uczestnictwa	w	Super	Rally	FLP	i	otrzymujà	na	ten	wyjazd	

równowartoÊç	500$	na	par´	dystrybutorskà.	Managerowie	majà	okazj´	poznaç	zarzàd	Biu

ra	G∏ównego	FLP	Int.	oraz	uczestniczà	w	zjeêdzie,	szkoleniach	i	spotkaniach	motywacyj

nych.	Managerowie,	którzy	kwalifikujà	si´	po	raz	pierwszy,	uczestniczà	tak˝e	w	tradycyj

nej	wycieczce	Post	Rally.

10.2					Dystrybutor,	który	by∏	ju˝	uczestnikiem	Super	Rally	FLP,	mo˝e	ponownie	uzyskaç	kwalifi

kacj´	w	latach	nast´pnych,	osiàgajàc	1500	pk.	w	okresie	kwalifikacyjnym.	Spe∏nienie	tego	

wymogu	uprawnia	tylko	do	uczestnictwa	w	Super	Rally	FLP.	Managerowie	mogà	tak˝e	uzy

skaç	kwalifikacj´	do	uczestnictwa	w	wycieczce	Silver	Post	Rally,	uzyskujàc	w	okresie	kwa

lifikacyjnym	obroty	w	wysokoÊci	2500	pk.	

10.2.1		Managerowie,	 którzy	 osiàgnà	 2500	 pk.,	 kwalifikujà	 si´	 do	 bezp∏atnego	 uczestnictwa		

w	Silver	Post	Rally	oraz	otrzymujà	dodatkowe	500$	na	par´	dystrybutorskà	(co	oznacza,	˝e	

ca∏kowita	przyznana	kwota	wyniesie	równowartoÊç	1000$).	
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10.2.2		Managerowie,	którzy	osiàgnà	5000	pk.,	otrzymajà	dodatkowe	1000$	na	par´	dystrybutorskà	

(co	 oznacza,	 ˝e	 ca∏kowita	 przyznana	 kwota	 wyniesie	 równowartoÊç	 2000$),	 zostanà		

specjalnie	wyró˝nieni	podczas	Super	Rally	oraz	uzyskajà	prawo	korzystania	z	sekcji	VIP		

w	zjazdowym	punkcie	sprzeda˝y.

10.2.3		Managerowie,	którzy	osiàgnà	7500	pk.,	otrzymajà	dodatkowe	1000$	na	par´	dystrybutorskà	

(co	oznacza,	˝e	ca∏kowita	przyznana	kwota	wyniesie	 równowartoÊç	3000$)	oraz	wezmà	

udzia∏	w	specjalnej	sesji	z	zarzàdem	Firmy	podczas	Silver	Post	Rally.

10.2.4		Dodatkowo	do	powy˝szego,	Managerowie,	którzy	osiàgnà	10	000	pk.,	uzyskajà	przywilej	

przelotu	na	Zjazd	klasà	biznesowà.

10.2.5		Dotyczy	tylko	Silver	Post	Rally:	Dystrybutorzy,	którzy	uzyskali	kwalifikacj´,	mogà	zabraç	na	

wyjazd	dzieci	pod	nast´pujàcymi	warunkami:

a.		koszty	 transportu,	 zakwaterowania,	 posi∏ków	 oraz	 inne	 koszty	 zwiàzane	 z	 pobytem		

dzieci	pokrywa	Dystrybutor,

b.		dzieci	nie	mogà	uczestniczyç	w	posi∏kach	oraz	innych	imprezach	zjazdowych,	takich	jak	

np.	wycieczki	w	ciàgu	dnia,	spotkania	na	pla˝y	itp.,

c.		Firma	nie	jest	w	stanie	zapewniç	dzieciom	miejsca	w	samolotach	czarterowych,	dlatego	

Dystrybutorzy	muszà	zapewniç	dzieciom	odr´bny	Êrodek	transportu.	Je˝eli	Dystrybutor	

musi	podró˝owaç	razem	z	dzieckiem,	b´dzie	musia∏	tak˝e	pokryç	koszt	swojego	biletu.

10.3					Do	osiàgni´cia	wymaganych	1500	pk.	oraz	2500	pk.	zakupy	dokonane	w	kraju	i	za	granicà	

sà	sumowane.	Dystrybutor	ma	obowiàzek,	w	terminie	nie	póêniejszym	ni˝	do	30	kwietnia,	

przekazaç	 do	 Biura	 G∏ównego	 FLPP	w	Warszawie	wydruki	 premii	 z	 zagranicy	 potwier

dzajàce	osiàgni´tà	iloÊç	punktów.

10.4						Do	 uzyskania	 nagród	 zwiàzanych	 z	 Super	 Rally	 na	 poziomie	 poni˝ej	 1500	 pk.	 punkty	

osiàgni´te	w	kraju	i	za	granicà	nie	sà	sumowane.

10.5						Dystrybutor	 mo˝e	 uzyskaç	 kwalifikacj´	 w	 kraju	 zamieszkania,	 uprawniajàcà	 do	 nast´

pujàcych	nagród	zwiàzanych	z	Super	Rally:

a.		Dystrybutor,	który	osiàgnà∏	1250	pk.,	kwalifikuje	si´	do	bezp∏atnego	przelotu	na	zjazd	dla	

jednej	osoby,	zakwaterowania	w	hotelu	podczas	trwania	zjazdu	(3	noce)	oraz	otrzymuje		

2	bilety	(w	formie	opasek	na	nadgarstek)	na	zjazd.

b.		Dystrybutor,	 który	osiàgnà∏	1000	pk.,	 kwalifikuje	si´	do	bezp∏atnego	zakwaterowania		

w	hotelu	podczas	trwania	zjazdu	(3	noce)	oraz	otrzymuje	2	bilety	(w	formie	opasek	na	

nadgarstek)	na	zjazd.

c.		Dystrybutor,	który	osiàgnà∏	750	pk.,	kwalifikuje	si´	do	bezp∏atnego	zakwaterowania	w	

hotelu	na	1	noc	oraz	do	otrzymania	2	biletów	(w	formie	opasek	na	nadgarstek)	na	zjazd.

d.		Dystrybutor,	 który	 osiàgnà∏	 500	pk.,	 otrzymuje	 2	bilety	 (w	 formie	opasek	na	 nadgar

stek)	na	zjazd.


