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Gratulálunk a döntésedhez! Üdvözlünk a hihetetlen 
lehetőségek világában. 

Üdvözlünk a Farmasi családban.
A Farmasi a testápolási és szépségápolási iparág egyik 
nemzetközi gyártója, amely a kozmetikumok mellett 
háztartási és wellness termékeket is előállít. A világ egyik 
leggyorsabban növekvő közvetlen értékesítési vállalata 
vagyunk több, mint 4 millió regisztrált szponzorral. Célunk 
csakúgy, mint nagyapánknak, Dr. C. Tuna-nak 71 évvel ezelőtt, 
hogy hozzáférést biztosítsunk számukra a kiváló minőségű 
termékekhez, miközben ösztönözzük őket, hogy minél több 
előnyhöz jussanak. Folytatjuk örökségét, hogy segítsünk az 
embereknek az általunk gyártott termékekkel. Isztambulban 
(Törökország), Omerliben található gyárunk az egyik 
legnagyobb kozmetikai gyár Európában és a világon is.

Igazán örülünk döntésednek, hogy csatlakozol 
családunkhoz. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk 
Neked mindent megérteni cégünkkel, üzletünkkel 
kapcsolatosan, hogy elkezdhesd a csapatod kialakítását 
és azonnal pénzt kereshess miközben jól érzed magad!
Izgalommal várjuk, mennyi mindent érhetünk el 
szoros együttműködéssel. Itt az ideje élni azt az életet, 
amelyet mindig is szerettél volna. Utazz, tölts időt 
a családoddal, segíts az embereknek és szerezz új 
barátokat. Merj ÁLMODNI, mert ha elkötelezetten 
dolgozol, akkor minden álmod valóra válik.
Kezd el a munkát!  A Farmasi-val megteheted az 
első lépéseket egy rendkívüli jövő felé és mi várjuk, 
hogy együtt induljunk el ezen az úton!

A SIKERHEZ AZ
UTAD ITT KEZDŐDIK
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Dr. Cevdet Tuna, Törökország egyik első orvosa volt, 
aki kimagasló eredményeket ért el. Létrehozta a 

Farmasit több mint 71 évvel ezelőtt. Neki köszönhető 
a gyógyszergyártás elindítása Törökországban, 

megalapította a Tege Gyógyszergyárat. 
Dr. C. Tuna elsők között készített el néhány török 
gyógyszert, beleértve a   köhögés elleni szirupot; 

fájdalomcsillapítót; égési sérülésre krémet és 
köhögésre tablettát.

1950 óta, amikor Dr. Cevdet Tuna belépett a 
gyógyszeriparba, sokat fejlődött a Farmasi. Mára 

innovatív, megbízható, fenntartható és vezető márka, 
amely megérett a vásárlók, a szépségipart követők 

igényeinek kielégítésére. 
Dr. C. Tuna szerette a munkáját, felismerte az emberi 
erőforrások fontosságát és úgy vélte, hogy a képzett 

munkatársak növelése a legfontosabb befektetés. 
Alkalmazottai oktatásába és képzésébe sokat 
fektetett, hogy minőségi termelést teremtsen. 

Egy sikernek 
szentelt élet!
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Dr. Cevdet Tuna 
aranyszabályai 

A termékek nem 
tartalmaznak parabéneket 

és nehézfémeket

Vegán

A termékek nem 
tartalmaznak állati 

eredetű összetevőket

Dermatológiailag 
teszteltek

A termékek nem 
tartalmaznak genetikailag 

módosított (GMO) 
összetevőket

Minden termék fejlesztése a 
FARMASI laboratóriumaiban 

történik

A termékekhez nem 
használnak védett és 

veszélyeztetett növényeket

Egyetlen 
terméket sem 

tesztelnek 
állatokon

SLS mentesek

NO
T T

ESTED ON ANIMALS

                                   NOT TESTED ON ANIM

ALS

Egy sikernek 
szentelt élet!
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Megszületett
Dr. C. Tuna.

Dr. C. Tuna elvégezte a 
németországi Gothe Orvosi 
Egyetemet.

Dr. C. Tuna elkezdte kialakítani 
saját formuláit.

A FARMASI közvetlen 
értékesítési társasággá vált 
Törökországban.

Megjelent a
Mr. Wipes márka.

Megjelent a
Dr. C. Tuna márka.

Útjára indult a Farmasi márka.

Rólunk
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A globális terjeszkedés folytatódik.

A Farmasi első helyezett lett a 
közvetlen értékesítő társaságok 

közül Törökországban.

A Farmasi közvetlen értékesítő
társaságként 16 piacon volt jelen.

Megjelent a
Nutriplus márka.

A társaság alapítója,
Dr. C. Tuna, elhunyt.

A Farmasi közvetlen értékesítő 
társaságként 24 piacon

volt jelen.

Megkezdte működését 
Magyarországon.

JÖVŐ
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FarmaCity

• Környezetbarát Gyár, Isztambulban, Törökországban

• Európa egyik legnagyobb gyártóüzeme

• 9 integrált gyár 2,5 millió négyzetméteren
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Farmasi a számok világában

#1 250+

30 26

4M+ 1500+

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTŐ 
VÁLLALAT, TÖRÖKORSZÁGBAN

ÚJ TERMÉK BEVEZETÉS 
MINDEN ÉVBEN, 

GLOBÁLISAN

HELYEZÉS, A KÖZVETLEN 
ÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALATOK 

KÖZÜL A VILÁGBAN

ORSZÁGBAN KÖZVETLEN 
ÉRTÉKESÍTÉS

TÖRZSVÁSÁRLÓ GLOBÁLISAN ALKALMAZOTTAK GLOBÁLISAN
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Családunk és cégünk arra törekszik, hogy az első számú kozmetikai vállalat 
legyünk 2025-ig. Termékeink magas minősége által elismertek legyünk. 
Inspiráljuk, motiváljuk az embereket a világ minden tájáról. A regisztrált 
szponzoraink a Farmasi-val valósítsák meg álmaikat és ezáltal segítenek 

másoknak. Nagy sikereket érhetünk el, amennyiben hűek maradunk, alapítónk, 
Dr. C. Tuna őszinte elveihez. 

Farmasinál a szépséget és az egyéniséget ünnepeljük. Hozzáférést 
biztosítunk innovatív, kiváló minőségű termékekhez és ezáltal vásárlóink   
trendik és magabiztosak lehetnek. Megváltoztatjuk az emberek életét, 

nemcsak a jól ismert előnyök révén, hatóanyag-gazdag termékeink, 
természetes összetevőink által, hanem motiváljuk és támogatjuk 

álmaik megvalósításában, céljaik elérésében. A legfontosabb, hogy 
ezt az őszinteség és az integritás legmagasabb szintjén tesszük, hűek 

maradunk alapítónk, Dr. C. Tuna által meghatározott elveihez. 

KÜLDETÉSÜNK

JÖVŐKÉPÜNK
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JÖVŐKÉPÜNK

HITVALLÁSUNK 

A Farmasi-nál a szépség erejében hiszünk. Hiszünk abban, hogy minden nőnek szüksége 

van önbizalomra, hogy szépnek érze magat. Az igazi szépség ebből születik. Ez az oka 

annak, hogy minden kultúrából és bármilyen helyzetből érkezőket szívesen fogadunk.

Hiszünk az önkifejezés erejében. A legszebb nők boldogok, magabiztosak és nem 

függenek senkitől. Ez a vállalat nem csak azokat a termékeket biztosítja, amelyek segítik 

az embereket a vonzó, öntudatos megjelenésben, hanem eszközöket és lehetőséget kínál, 

hogy kihozzák magukból a legjobbat és elérjék céljaikat.

Hiszünk a szándék erejében. Úgy gondoljuk, hogy az ember jövőjét, nem a körülményei 

határozzák meg, inkább az, hogy mennyire hisz magában és mit tesz.  Itt lehetősége van 

mindenkinek a sikerre, álmai megvalósítására, függetlenül attól, hogy honnan származik, 

milyen iskolai végzettsége vagy társadalmi státusza van.

Hiszünk az integritás erejében. A legfontosabbnak tartjuk az őszinteséget, a tisztességet, 

céljainkba vetett hitünket és az elveinkhez való hűséget. Termékeinkben  kiváló minőségű 

alapanyagokat és természetes összetevőket használunk, folyamatosan fejlesztünk, hogy 

biztosítsuk vásárlóinknak a legjobb megoldásokat. Termékeinket nem teszteljük állatokon. 

Úgy bánunk vevőinkkel, mint a családunkkal. 

 Hisszük, hogy mindenkinek joga van a felemelkedésre. Cégként célunk a 

férfiak és a nők életének javítása az egész világon, hogy a lehető legtöbbet nyújtsuk. 

Ezzel az egyedi kereseti lehetőséggel magadnak és másoknak is tudsz segíteni, 

többletjövedelemet szerezni. Olyan karizmatikus vezetőket fejlesztünk, akik hatással 

vannak másokra. Küldetésüknek tekintik az emberi sorsok jobbátételét a világ minden 

táján.

13



Lehetőség
A Farmasi kompenzációs 
tervet biztosít, hogy gyorsan 
pénzt keress alacsony 
elindulási költséggel.

Szolgáltatás
Ügyfeleink az első helyen vannak, 
ezért a Farmasi Romániában, 
Bukarest mellett található 3000 
négyzetméteres raktárat biztosít 
számunkra, ahonnan egész 
Romániának és Magyarországnak 
szállít. 

Termékek
A Farmasi 71 éves múltra tekint 
vissza, termékei a legmagasabb 
szépségnormáknak megfelelnek 
és a legjobb alapanyagokkal 
készülnek.

 
FARMASİ? 

MIÉRT?

Termékek

Újító /
Innováció

Globális
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Újító/Innováció
A Farmasi a legújabb technológiákat 

alkalmazza és az álmunk, a 
leginnovatívabb és legnagyobb 

kozmetikai gyárrá válni Európában.

Bizalom
Büszkék vagyunk a szoros 

kapcsolatunkra a regisztrált 
szponzorainkkal. Tudjuk, hogy a 

bizalmat ki kell érdemelni és nem 
vesszük természetesnek. Ezért 

meghallgatjuk és megértjük az 
igényeiket.

 
FARMASİ? 

MIÉRT? 

Globális
Farmasi forradalmasítja a 

szépség- és wellness ipart 
több mint 26 országban 

és ez még csak a kezdet. 

Lehetőség

Bizalom

Szolgáltatás
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Kiváló minőségű termékek szerte a 
világon, a Szépségipar és a Tisztítószerek 

szegmensében

A szépségápolástól és a tisztítószerektől kezdve a wellness termékekig a 
Farmasi széles választékot kínál. A család minden igényének maximális 

kielégítésére törekszünk. Termékeink segítenek az életminőség 
javításában és a mindennapok megkönnyítésében. 

A Dr. C. Tuna termékeket a tudomány és a természet ötvözete, amelyek egyedi 
problémákra személyre szabott megoldásokat kínálnak.

 Kiemelten kezeljük a minőséget és a termékek hatékonyságát azáltal, hogy 
innovatív, tudományosan fejlett és megoldás-orientált készítményeket 
fejlesztünk ki a Farmasi laboratóriumában, a legújabb technológiával.
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A Farmasi dekorkozmetikumok 
tökéletes egyensúlyt teremtenek, 
gyönyörű, trendi smink-termékeket 
kínálva otthoni és professzionális 
használatra.

Mindenki számára megfizethető, 
jó minőségű készítményeket 
kínálunk fogyasztóink számára, 
most kipróbálhatja, kreativitásának, 
egyéniségének megfelelő sminket 
készíthet és gyönyörűnek érezheti 
magát.  

A Mr. Wipes háztartási tisztítószerek a természet 
erejével, magas tisztítási teljesítménnyel bírnak, 
koncentrátumok, környezetbarát termékek, melyek 
mentesek a parabéntől, szulfáttól, foszfáttól, 
formaldehidtől, ftalátoktól, színezéktől, SLS-től, klórtól, 
gluténtől.
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Sikeres tervünk több ezer nőhöz és férfihoz hasonlóan 
segít Neked is jutalékot keresni.  TE és a csapatod által 
eladott termékek forgalmából bónuszban részesülsz.

 Attól függően, hogy mennyi időt tudsz rászánni, 
segítünk, támogatunk pénzt keresni a lehető 

leggyorsabban. 

HOGYAN MŰKÖDIK A

Kompenzációs terv 
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TITLE

Árkedvezmény
A katalógusban szereplő árakból kapott 23% és 30% kedvezmény.2

3
Csapatépítő bónusz
Szerezd meg a csapatépítési bónuszt minden új regisztrált 
szponzorod után.

Személyes bónusz/Egyéni bónusz (PV)
Azok a pontok, amelyeket a vásárlóidnak történő személyes értékesítéssel 
és a saját vásárlásoddal gyűjtesz össze, akár 22%-is lehet.4

5
Csoport bónusz
Csoport bónuszt kapsz a csapatod első generációjában lévő minden 
szponzor után.

Vezetői bónusz 
A „Harmadik generációs bónuszt”, ami 1,5 %, a harmadik és a 
negyedik generáció 22, 18 és 15%-os szponzorai csapatforgalmának 
különbsége alapján kapod. 

6

Pénzjutalom 
Szerezd meg az extra bónuszt, ha eléred az Igazgató vagy annál 
magasabb szintet.8

9
Felejthetetlen élmények
Amikor először eléred az Arany Igazgató vagy magasabb szintet, 
meghívást kapsz egy csodálatos utazásra.

7
Autó juttatás
Autóhasználat/jutalom utazás, ha eléred a Platina igazgató vagy 
annál magasabb szintet.

Üdvözlő csomag
Szerezz ingyenes termékeket az első 4 hónapban a
Farmasi-val.1

A FARMASI KOMPENZÁCIÓS TERVE 9 FÉLE 
JUTALÉKSZERZÉSI LEHETŐSÉGET KÍNÁL:
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30 pont
Zen Szempillaspirált 
és a Matt folyékony 

rúzs - Red Love 05 
árnyalatban

AJÁNDÉK 
első hónap

30 pont
Dr. C. Tuna Aqua 

Intenziv Hidratáló krém 
és a Többcélú tisztító 
koncentrátum - fehér 

virág illattal

     30 pont
Omnia parfüm

AJÁNDÉK 
második hónap

30 pont
Fokhagymás sampon 

225ml és a Double 
Effect masszázs zselét 
paprikával és chilivel 

250ml

AJÁNDÉK 
negyedik hónap

  2021 
ÜDVÖZLŐ 
PROGRAM 
A Farmasi számos előnnyel jár. Miután belépsz a Farmasi csapatába, az első 
négy hónap kiemelten fontos. Emiatt az első négy hónapban különleges 
támogatást biztosítunk, ha teljesíted a havi feltételeket.

Üdvözlő ajándékok:
ELSŐ HÓNAP - az adott hónapban 30 pont 
értékben rendelsz, ajándékba kapod a Zen 
Szempillaspirált és a Matt folyékony rúzst - Red 
Love 05 árnyalatban.

MÁSODIK HÓNAP – az adott hónapban 30 pont 
értékben rendelsz, ajándékba kapod az Omnia 
parfümöt.
 
HARMADIK HÓNAP – az adott hónapban 30 pont 
értékben rendelsz, ajándékba kapod az Dr. C. Tuna 
Aqua Intenziv Hidratáló krémet és a Többcélú 
tisztító koncentrátum - fehér virág illattal.
 
NEGYEDIK HÓNAP –  az adott hónapban 30 pont 
értékben rendelsz, ajándékba kapod a Fokhagymás 
sampont 225ml és a Double Effect masszázs zselét 
paprikával és chilivel 250ml.

Az Üdvözlő program 
való kvalifikációhoz 
4 egymást követő 
hónapban teljesíteni 
kell a minimális 
rendelési feltételt. A 
30 pont érték több 
megrendelésből is 
összeadódhat. Ha 
egy hónap alatt a 
feltétel nem teljesül, a 
program megszakad.

350,-Ft (tanácsadói ár) = 1 PV

AJÁNDÉK 
harmadik hónap
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Érj el árkedvezményt, értékesítsd a Farmasi termékeket ismerőseid körében 
és ezzel keress pénzt. A kedvezmény mértéke a Farmasi termékek esetében 
23%, a Dr. C. Tuna és Mr. Wipes termékeknél pedig 30%. Például, ha Dr. C. Tuna 
termékeket vásárolsz 10.000,-Ft értékben katalógus áron, akkor 7.000 Ft,-ot kell 
fizetned, és a haszon 3.000,-Ft lesz.

Törzsvásárlói árkedvezmény

Katalógusi ár 10.000,-Ft
Törzsvásárlói ár  7.000,-Ft

3.000,-Ft  Kiskereskedelmi árrés 
30%

350,-Ft (tanácsadói ár) = 1 PV

Ha az adott hónapban van legalább három új regisztráltad 
a közvetlen csapatodban, akiknek saját rendelése 
személyenként minimum 30 pont, egy Hera 50 ml-es 
parfümöt kapsz ajándékba. A regisztráló szponzornak 
minimum 30 pontértékű rendelést kell leadnia az adott 
hónapban.* 

Csapatépítő bónusz

*A feltételek teljesülésétől kezdve a parfümök 2 hónap múlva 
kerülnek a fiókodban. Például a január folyamán teljesített 6 
aktív toborzás esetében, a két Hera parfüm március elején lesz 
látható a fiókban.
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Személyes eladás (PV):  Azok a pontok, amelyeket a vevőidnek történő 
személyes értékesítés és a saját vásárlásod alapján gyűjtesz össze.
 
Csoport forgalom (GV):  Azok a pontok, amelyeket a csapatodban lévő 
szponzorok (Downline) gyűjtenek vevőiknek való eladásokból, valamint a 
személyes vásárlásaikból.

Bármely törzsvásárló, szponzor jogosult  a Farmasi bónuszra, ha eléri a 
minimum 4% -os szintet. A szintet, egy adott hónap alatt elért összesített 
pontszám alapján számítjuk. Egyénileg személyes megrendelések alapján 
vagy a Te általad koordinált csapatoddal érheted el. Kérjük, olvasd el a 
mellékelt táblázatot.

Személyes megrendelések esetén a tanácsadó személyes bónuszt kap. A 
részleteket a mellékelt táblázatban láthatod. Példa: Ha 22% bónusz szintet érsz 
el a csapat pontjai alapján és személyes rendelésed legalább 10.000,-Ft, akkor 
2.200,-Ft egyéni bónuszt kapsz.

Csoport bónusz
Csoport bónuszra jogosult az a szponzor, akinek minimum 100 pontértékű 
csoportrendelése és személyes 30 pontértékű rendelése van az adott hónapban.

A bónusz mértékét a szponzor szintje és az első generációban lévő törzsvásárlói 
határozzák meg, vagyis azoknak a pontjai, akiket közvetlenül szponzorál. 

A csoport bónusz szintje a szponzor saját bónusz szintje és az adott első 
generációs szponzor bónusz szintjének a különbsége. Ez a bónusz minden első 
generációban lévő szponzor után jár. 

Példa: Tegyük fel, hogy te 22%-os bónusz szinten vagy, az általad közvetlenül 
beléptetett Emily pedig 15%-os szinten. Az Emily után kapott csoport bónusz 
szintjének mértéke a Te szintedből kivonva Emily szintje, tehát 22%-15%=7%. A 
bónusz értéke pedig Emily csoport forgalma szorozva ezzel a százalékkal, amit el 
kell osztani 1,27-tel (ÁFA).

Egyéni bónusz (személyes eladás)

*ÁFA nélkül
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Minimum* Maximum* Szint

0 
100 
300 
600 
1200 
2400 
4000 
6000 

0%

4%

6%

9%

12%

15%

18%

22%

99 
299
599 
1199 
239

3999 
5999

Csoport forgalom (GV)          1 PONT = 350 Ft

*Az összes szám és program változhat. 
Frissített információk a www.farmasi.hu 
webhelyen találhatók. 
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TE           EMILY       SAM         JOHN    CAMILA       TARA

22%

Csoport 
bónusz

Csoport
forgalom

Csoport 
bónusz

15%

7%

3000

165

12%

10%

1560

123

9%

13%

1000

102

6%

16%

400

50

18%

4%

5000

157

TE
30 PV 11,000 GV

22%

Tara
30 PV 

5000 GV 
18%

Camila
30 PV 

400 GV 
6% Emily

30 PV 
3000 GV 

15%

John
30 PV  

 1.000 GV 
9%

Sam
30 PV

 1.560 GV 
12%

*ÁFA nélkül
1 pont = 350 Ft
Összesen: 597x350 =  208.950,-Ft
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Vezetői bónusz

Ezen feltételek közül, ha bármelyik nem teljesül, semmiféle jutalék nem kerül 
kifizetésre a szponzornak.

Ha eléred a 6000 pont csoportforgalmat, akkor 22%-os bónuszra leszel 
jogosult, ami az elérhető legmagasabb szint. Az ennél magasabb 
szinteket már nem csak a csoport forgalma határozza meg, hanem az 
első generációban lévő szponzoraid szintje is. 

Ha az első generációdban lévő szponzor eléri a 6000 pontos csoport 
forgalmat és ezzel a 22%-os bónusz szintet, akkor ő utána már nem kapsz 
csoport bónuszt, mivel a szintjeitek különbsége 22%-22%, vagyis nulla. 
Ennek oka az, hogy ha valaki ekkora csapatot épít, akkor ő maga irányítja 
azt a nagy méretű csoportot. 

Természetesen ebben az esetben sem maradsz bónusz nélkül, csak 
innentől kezdve más típusú bónuszra vagy jogosult, az úgy nevezett 
vezetői bónuszra. A vezetői bónusz a 22%-os, a 18%-os és a 15%-os 
szponzorok után jár. 

Az oldaltartás mértéke a szinttől függ. Az Oldaltartás számítása: Az 
Oldaltartás lényege, hogy folyamatosan foglalkozz az első generációddal 
is, függetlenül attól, hogy milyen szintet értél el. Az Oldaltartást a 
következőképpen számoljuk: A teljes első generációs csoport forgalmából 
levonjuk az összes első generációs 22%-os csoport forgalmát, illetve az 
utánuk következő legmagasabb szintű forgalmat is, de csak akkor, ha ez 
a legmagasabb forgalom olyan szponzoré, aki legalább 15%-os szinten 
van. 

A legalacsonyabb igazgatói szinten az oldaltartás 1900 pont, a további 
értékeket a mellékelt táblázatban láthatod. Jutalék kifizetésének 
feltétele: 30 pontos saját aktivitás, az elért szinthez szükséges katalógus 
mennyiség, illetve regisztráció. 
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A vezetői bónuszt a csoportforgalmak közötti különbségek és a generációk 
alapján számoljuk.

Első generációs bónusz - Például, ha Igazgató szinten vagy, akkor az első 
elérhető bónusz szinten vagy, vagyis 3% bónuszra vagy jogosult. Ezt megkapod 
az összes 15%-os, 18%-os és 22%-os szponzor első és második generációja 
csoportforgalmának különbségéből.

Második generációs bónusz - 2% bónuszra vagy jogosult. Ezt megkapod az 
összes 15%-os, 18%-os és 22%-os szponzor második és harmadik generációja 
csoportforgalmának különbségéből. 

A Harmadik generációs bónuszt, ami 1,5%, a harmadik és a negyedik generáció 
22, 18 és 15%-os szponzorai csapatforgalmának különbsége alapján kapod.

Negyedik generációs bónusz az utolsó, amiből vezetői bónusz jár, ezt is 
hasonlóan számítjuk: a negyedik generáció 22, 18 és 15%-os szponzorai 
forgalmából levonjuk az ötödik generáció 22, 18 és 15%-os forgalmát, és a 
különbözet 0,5%- a.

Az első generációdban lévő 22%-os szponzorok száma alapján a generációk 
bónuszai után kapott összeg változik. Minél több 22%-os szponzorod van, annál 
magasabb lesz a generációs bónusz százaléka, ezzel jelentősen növelheted 
bevételedet.

Ahhoz, hogy jogosult legyél a vezetői bónuszra, egy úgynevezett “Oldaltartást” 
kell elérned. Ha az oldaltartást nem éred el, nem jár a vezetői bónusz.
Az oldaltartás mértéke, az elért szinthez tartozó elvárásától függ.

Vezetői bónusz
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SZPONZOR 

90.000
A

48.000
B

24.000
C

12.000
D

6.000
E

ELSŐ GENERÁCIÓ  -  90.000 pont 22%, 18%, és 15% csoportforgalmainak összege.

Második generáció  -  48.000 pont 22%, 18%, és 15% csoportforgalmainak összege.

Negyedik generáció  -  12.000 pont 22%, 18% és 15% csoportforgalmainak összege.

Ötödik generáció  -  6.000 pont 22%, 18% és1 5% csoportforgalmainak összege.

1
ST

2
ND

3
RD

4
TH

5
TH

Első generációs
bónusz (A-B) X 3% = (90.000-48.000) X 3% = 1260 

Második generációs 
bónusz (B-C) X 2% = (48.000-24.000) X 2% = 480   

Harmadik generációs 
bónusz  (C-D) X1.5% = (24.000-12.000) X 1.5% = 180

 Negyedik generációs 
bónusz  (D-E) X1% = (12.000-6.000) X 0.5% = 30 

1950x350= 682.500 Ft

Vezetői bónusz kiszámítása

A bónusz százalékok számítási alapját teljes forgalmad képezi, de a kifizetésre 
kerülő bónusz összegéből levonásra kerül a 27% ÁFA.
A további bónusz szinteket hasonlóan számoljuk. Pl. a “második generációs 
bónusz”, ami 2%, a második és harmadik generációban lévő 22, 18 és 15 
százalékos szponzorok csoportforgalmának különbsége alapján kerül 
kiszámításra.

Harmadik generáció  -  24.000 pont 22%, 18% és 15% csoportforgalmainak
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Kötelező feltételek a bónuszhoz

A vezetői bónusz százaléka

PONTOK: ( 1 Pont = 350Ft ) AKTÍV 
REGISZTRÁCIÓ  KATALÓGUSOK

MINIMUM MAXIMUM SZINT

1

2

3

4

5

6

7

8

0

100

300

600

1,200

2,400

4,000

6,000

99

299

599

1,199

2,399

3,999

5,999

0%

4%

6%

9%

12%

15%

18%

22%

1

2

10

25

50

100

22%-OS 
TANÁCSADÓK 

SZÁMA SZINT I GEN II GEN III GEN IV GEN
AKTÍV 

TOBOROZÁSOK KATALÓGUSOK OLDALTARTÁS

0

2

4

8

12

16

20

30

3,00%

3,50%

4,25%

5,00%

6,00%

6,00%

6,00%

7,00%

2,00%

2,50%

3,25%

4,00%

5,00%

5,00%

5,00%

6,00%

1,50%

1,75%

2,25%

3,00%

4,00%

4,00%

4,00%

5,00%

0,50%

0,75%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

4,00%

2

2

2

2

2

2

2

2

100

125

150

150

150

150

150

150

1,900

1,900

4,000

4,000

4,000

6,000

6,000

10,000

IGAZGATÓ

ARANY IGAZGATÓ

PLATINA IGAZGATÓ

SMARAGD IGAZGATÓ

GYÉMANT IGAZGATÓ

ALELNŐK

ELNŐK

BOSS

KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK *CSOPORT 
BÓNUSZ 

VEZETŐI BÓNUSZ TOVÁBBI FELTÉTELEK*

* A bónusz kifizetésének kötelező feltételei
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További feltételek az ALELNÖK, ELNÖK és 
BOSS szintekhez

22%-os Tanácsadók 
száma

SZINT PONTOK

ALELNŐK 

ELNŐK

BOSS

0

0

2

4

8

12

16

20

30

*

0,5

1

2

4

8

12

12

12

12

0,5

MENEDZSER

IGAZGATÓ

ARANY IGAZGATÓ

PLATINA IGAZGATÓ

SMARAGD IGAZGATÓ

GYÉMANT IGAZGATÓ

VICE PREȘENDINTE

ALELNŐK

ELNŐK

GHOST

16

20

30

35

60

125

SZÜKSÉGES ELÉRENDŐ PONTOK22-OS TANÁCSADÓK 
SZÁMASZINT

PONTGYÚJTŐ RENDSZER (ELSŐ GENERÁCIÓ)
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A Farmasi autókat biztosít a platina igazgatói szinttől, 
melyet meghatározott ideig használhatnak. Ezeket 
az autókat érdemes a forgalom további növelésére 
használni. 
Az elért  platina igazgatói illetve magasabb 
minősítést meg kell tartani minimum 5 hónapig az 
eléréstől számított 12 hónapon belül. 

Autó program

SZINT

Autó használat (1 év)

Autó használat (2 év)

IGAZGATÓ 

ARANY IGAZGATÓ

PLATINA IGAZGATÓ 

SMARAGD IGAZGATÓ 

GYÉMANT IGAZGATÓ 

 ALELNÖK

ELNÖK 

BOSS

Középkategóriás autó 
használat (2 év) 

Magas osztályú autó
használat (1 év)

Magas osztályú autó
használat (2 év)

Super High Class kategóriás 
autó használat (2 év)

JUTALMAK
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Azok a szponzorok, akik először érik el az igazgatói 
szintet vagy magasabb szintet és a megszerzéstől 
számított 12 hónap alatt legalább ötször (5 hónap) 
megtartják ezt a szintet, pénzbeli bónuszt kapnak.
 A bónusz minden elért új címmel növekszik. 

Készpénzes bónusz

     SZINT

€1000

€2000

€50,000

€100,000

€200,000

IGAZGATÓ 

ARANY IGAZGATÓ

PLATINA IGAZGATÓ      

SMARAGD IGAZGATÓ   

GYÉMANT IGAZGATÓ   

ALELNÖK     

ELNÖK         

BOSS

BÓNUSZ
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FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEK

Az emlékek örökké megmaradnak, ez csak egyik előnye annak, ha 
Farmasi szponzorként tevékenykedünk. Amikor eléred az igazgatói 

címet vagy egy magasabb szintet, meghívást kapsz egy mesés 
utazásra.

Igazgatói
Utazás a FarmaCity-be
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Platina igazgató,
Smaragd igazgató,
EURÓPAI UTAZÁS

Gyémant igazgató,
Utazás egzotikus helyre
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SZÓTÁR
Szponzor
A szponzor az, aki Farmasi termékeket ad el a  vevőnek.

Vevő
A vevő az, aki a Farmasi termékeit katalógus áron 
megvásárolja.

Személyes eladás (PV)  
Azok a pontok, amelyeket a vásárlóidnak történő személyes 
értékesítéssel és a saját vásárlásoddal gyűjtesz össze.

Csoport forgalom(GV) 
Az eladásaiból és a struktúrájából, a barátok és a személyes 
vásárlásokért szerzett pontok.

Árkedvezmény  
A katalógusban szereplő árakból kapott kedvezmény.

Bónusz szint 
Az egyes szponzorok bónusz szintje a saját csapatuk 
eredményei alapján.

Személyes bónusz    
A személyes megrendelésekért fizetett bónusz.

Csoport bónusz  
Az a bónusz, amit a csapatod megrendelései értéke alapján 
kapsz.

Vezetői bónusz 
Az a bónusz, amelyet a felépített csapatod különböző 
generációi után kapsz.

További értékesítés    
Azok a pontok, amelyeket az első generáció kisebb tagjaitól 
gyűjtesz, akik a közvetlen csapatodban vannak

Autó program 
Egy extra program, melynek teljesítése esetén egy autó 
használatával ismerjük el teljesítményedet.
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SZÓTÁR
Downline 
A közvetlenül alattad, vagy az alattad lévő szponzorok alatti 
csoportokban lévő szponzorok.

Generáció 
Azokat a szinteket jelenti, amelyeket a csapatodban lévő 
szponzorok építenek fel saját maguk alatt. A közvetlen 
embereid az első generációd, az ő közvetlen embereik a 
második generációd és így tovább.

Oldaltartás: 
Azok a pontok, amelyek a közvetlen csoportodban lévő tagok 
után számítódnak. Az oldaltartás kiszámításához a csoport 
összpontszámából levonjuk az összes közvetlen 22%-os csoport 
pontjait és az utánuk következő legmagasabb pontszámú 
csoport pontjait, amennyiben ez a csoport legalább 15%-os 
szinten van.

Szint 
A 22%-os bónusz szint elérése után különböző szinteket 
különböztetünk meg, melyeknek saját titulusa van. A szintek 
az alapján változnak, hogy hány 22%-os csapat van közvetlenül 
alattad.

Bónuszra való jogosultság 
Bizonyos szintek kötelező feltételkeként minimális számú aktív 
toborzást, kötelező katalógus vásárlást és további értékesítési 
feltételeket tartalmaznak. Az összes bónuszszintnél a 
szponzornak aktívnak kell lennie, legalább 30 pontos saját havi 
megrendeléssel.

Virtuális igazgató 
Az az igazgató, aki egy hónap alatt nem teljesítette a bónuszra 
való jogosultság kötelező feltételeit.
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