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Vítame vás vo
svete
FreedomXpress!

Naším poslaním je zabezpečiť prvotriedny životný štýl a prosperitu našim partnerom vďaka
jedinečnej obchodnej príležitosti!
Na realizáciu nášho poslania sme vytvorili najlepšie platený hybridno-binárny plán provízií!
Želáme si, aby sa naše poslanie realizovalo aj vo vašom živote!
FreedomXpress
Lifestyle&Prosperity
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Úvod
Vypočítanie a zaplatenie provízií prebieha na základe balíkov na budovanie obchodu a
produktových balíkov v našom internetovom obchode.
Naša spoločnosť vypláca každý pondelok provízie, ktoré sú zaznamenané v žiadosti partnera
o platbu do nedeľného večera na bankový účet, ktorý nám bol poskytnutý v osobnej webovej
kancelárií spoločnosti, a sú zahrnuté do žiadosti Partnera o ponuku až do nedele večer.
Každý balík na budovanie obchodu a produktový balík má vlastné hodnoty BV (bonus volume) a
CP (career point) , ktoré sú jasne uvedená v popise podmienok daného obchodného balíka.
Výpočet provízií prebieha na základe týchto bodoch BV, zatiaľ čo kariérny systém (kvalifikácia)
počíta body CP balíkov: 1CP = 2BV
Každý Starter balík na budovanie obchodu podlieha jednorazovému registračnému poplatku
vo výške 4% z kúpnej ceny balíka. Po zaplatení tohto nákladu nevznikne bodová hodnota, preto
nepredstavuje základ pre platbu provízie. Provízie môžu byť vyplácané podľa typu na týždennej, mesačnej alebo 6 mesačnej báze.
Do systému sa môže bezplatne zaregistrovať ktokoľvek, ale na jeho uvedenie do prevádzky je
oprávnený len aktívny budovateľ obchodu.
Aktívnym budovateľom obchodu nazývame partnera, ktorý po bezplatnej registrácií kedykoľvek
zakúpi aspoň jeden Starter balík. Každý, kto si zakúpi aspoň raz Starter balík sa od tej chvíle
stáva navždy aktívnym partnerom, v systéme nevzniká žiadna platobná povinnosť za aktivitu.
Vo FreedomXpress-e nemôžete klesnúť z dosiahnutej pozície vedúceho, všetky formy provízie
sú zaplatené na najvyššej pozícii, ktorú partner dosiahol.
Spoločnosť vyplatí 66% svojho celkového obratu svojim partnerom, celkovo v 6 druhoch provízií.

6 druhov
provízií

1. Direct Bonus
2. Bináris Bonus
3. Matching Bonus
4. Activity Bonus
5. Diamond Pool
6. Lifestyle Bonus
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Basic
Starter Kit

Cena: 52 EUR
Zľavový účet: 100EUR
Affiliate link: 25%
E-commerce levels : 1
Direct Bonus: 10%
Binárny Bonus: 11%
Binárne max./týždeň: 200EUR
Binárne pozície: 1
BV= 50
CP=25

Aby mal niekto nárok na provízie v systéme FreedomXpress, musí disponovať aspoň s balíkom BASIC
Starter v hodnote 52 EUR.
Tak ako pri každom obchodnom balíku vám aj pri tomto balíku pripíšeme 200% na zľavový účet, ktorý
môžete použiť ako je uvedené v podmienkach používania na platforme zabezpečujúcej zľavy pre našu
spoločnosť, na DealKodexe, kde budete môcť využívať špeciálne zľavy u neustále rastúceho počtu partnerov.www.dealkodex.com
Váš balík Basic Starter vás oprávňuje na 10% direct bonus na body, ktoré platíme po pošte bodov BV ľudí
so Starter balíkom, ktorí sa pripojili priamo pod vami. Tiež máte nárok na binárny príjem v maximálnej
výške 200 EUR za týždeň.
Používaním vlastného affiliate odkazu môžete reklamovať e-commerce stránku spoločnosti. Produkty
ZAMNIA môžete reklamovať samostatne alebo rozdelené do kategórie produktov alebo aj celý internetový obchod pod vlastným affiliate odkazom. Môžete začať svoje vlastné obchodovanie dropshipping, čo
znamená províziu 25% cenového po e-commerces nákupoch, ktoré boli zrealizované na Vašom affiliate
odkaze. www.zamnia.com
V záujme získania lepších podmienok vyplácania možnosti účasti na serióznejších propagáciách spoločnosti, respektíve získania kvalifikácie vyššej obchodnej pozície budete potrebovať väčší obchodný balík.
Na tie môžete kedykoľvek, bez časového obmedzenia upgradovať svoj obchodný balík BASIC. V takom
prípade nebude platiť rozdiel medzi cenou dvoch obchodných balíkov, ale vždy musíte zaplatiť úplnú kúpnu cenu každého obchodného balíka. Plánujte začať podnikať s týmito informáciami a ušetríte tak ďalšie
zbytočné náklady!
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Micro

Affiliate Pack
Pustite sa do vlastného e-commerce obchodovania

Cena: 260EUR
Zľavový účet: 500EUR
E-commerce wallet: 20EUR
Affiliate link: 25%
E-commerce levels: 2
Direct Bonus: 10%
Binárny Bonus: 11%
Binárne max./týždeň: 500EUR
Binárne pozície: 1
BV= 230
CP= 115

V záujme rýchlejšieho duplikovania Vášho obchodu potrebuje nástroje, ktoré vám zabezpečia ďalšie promócie, viac a väčšie možnosti získania príjmu. Uveďte svoju firmu na rýchlostnú trať.
Balíček Micro Affiliate Pack je prvý licenčný balík na základnej úrovni, ktorý vám otvára cestu k pasívnemu
prijímaniu 2 unilevel úrovní (25%, 10%) z vášho internetového obchodu v partnerských pridružených partneroch a ďalších držiteľoch licencie pod vami. To vám umožní podieľať sa na každodennom nakupovaní
masy ľudí.
S týmto balíkom vám bude na e-commerce účet pripísaných 20EUR, za celkovú sumu alebo doplnenú
sumu môžete kúpiť akýkoľvek produkt vo vlastnom internetovom obchode spoločnosti ZAMNIA.
Vlastnístvo tohto balíka je nevyhnutné na to, aby ste si aktivovali ďalšiu extra zárobkovú príležitosť, ktorá
je Activity Bonus.
Naše prvá pozícia budovateľov obchodu je pozícia Star rang, podmienkou ktorou je , aby ste mali aspoň
jeden takýto obchodný balík.
S týmto balíkom sa zvýši hranica vašej týždennej binárnej provízie na 500EUR.
Hoci je medzi cenou BASIC a MICRO Affiliate Pack veľmi malý rozdiel, no rozdiely v realizovateľných príjmoch, môžu byť obrovské!
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Business
License Pack

Podielajte sa na obrate stoviek internetových
obchodov!
Cena: 780EUR
Zľavový účet: 1500EUR
E-commerce wallet : 60EUR
Affiliate link: 25%
E-commerce levels: 4
Direct Bonus: 10%
Binárny Bonus: 11%
Matching levels: 1
Binárne max./týždeň: 1000EUR
Binárne pozície: 1
BV = 690
CP= 345

Skutočná sila network marketingu spočíva v tom, že časom nám dokáže generovať príjem založený na
licenčnom poplatku, inými slovami dokážu realizovať príjem aj keď sme nečinní alebo práve spíme.
Prostredníctvom systému FreedomXpress Matching Bonus máte teraz možnosť, aby ste po zakúpení
Business License Packu realizovali 5% províziu založenú na licenčnom poplatku z binárneho príjmu každého partnera, ktorý sa pripojil vďaka Vám bez toho, aby ste dosiahli akúkoľvek vedúcu pozíciu, museli platiť
aktivitu alebo vznikla nová kvalifikačná požiadavka.
Ďalšou výhodou balíka Partner License Pack je oproti menším balíkom, že sa môžete podieľať na obrate
internetového obchodu Affiliate Partnerov a majiteľov Licencií, ktorí sa umiestňujú vo Vašej štruktúre pod
Vami cez 4 unilevel úrovne ( 25%, 10%, 10% ). Takto sa Vám naskytne príležitosť podielať sa na každodených nákupoch ostatných ľudí.
V tomto balíku získate kredit vo výške 60 EUR na váš e-commerce účet, ktorý môžete v celkovej hodnote
alebo doplnený uplatniť na ktorýkoľvek z našich produktov vo vlastnom webovom obchode spoločnosti na
ZAMNIA.
S týmto balíkom je hranica Vášho týždenného binárneho príjmu 1000 EUR

FreedomXpress - Official Compensation Plan

www.freedomxpressglobal.com

Premium
License Pack

S týmto balíkom je hranica Vášho
týždenného binárneho príjmu 1000 EUR
Cena: 1040EUR
Zľavový účet: 2000EUR
E-commerce wallet : 80EUR
Affiliate link: 25%
E-commerce levels : 6
Direct Bonus: 2 levels
Binárny Bonus: 11%
Matching levels: 2
Binárne max./týždeň: 1500EUR
Binárne pozície: 1
BV= 920
CP= 460

Ste profesionálny budovateľ sietí? Alebo ešte ním nie ste, ale hľadáte skutočný rýchlostný pruh, chcete
získať veľký príjem rýchlejšie?
Týmto balíkom otvoríte dvere k inej príležitosti pasívneho príjmu, pretože vám tento balík nielenže poskytne
10% priamy bonus za váš štartovací balíček s priamym registráciou, ale dostanete aj 3% za nákup štartovacích balíkov od vašich priamych pridružených spoločností! To môže byť pre vás skvelý ďalší príjem!
Zakúpením tohto balíka hodnôt získate 5% -5% príjem z autorských honorárov po binárnych províziách
vašich partnerov 2 generačnej hĺbky, ktoré môžu silne generovať viac licenčných poplatkov, ako je jedna
licenčná úroveň.
S týmto obchodným balíkom sa môžete podieľať na cenových rozpätiach obratu internetového obchodu
Affiliate Partnerov a majiteľov Licencií, ktorí sa umiestňujú vo Vašej štruktúre pod Vami cez 6 unilevel
úrovní (25%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%).
V tomto balíku získate kredit vo výške 80 EUR na váš e-commerce účet, ktorý môžete v celkovej hodnote
alebo doplnený uplatniť na ktorýkoľvek z našich produktov vo vlastnom webovom obchode spoločnosti na
ZAMNIA.
S týmto balíkom je hranica týždenného binárneho príjmu 1500 EUR
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Enterprise
License Pack

Zdvojnásobte svoje odmeny vo viacerých
pozíciach!
Cena: 1560EUR
Zľavový účet: 3000EUR
E-commerce wallet: 120EUR
Affiliate link: 25%
E-commerce levels: 8
Direct Bonus: 4 levels
Binárny Bonus: 11%
Matching levels: 3
Binárne max./týždeň: 2000EUR
Binárne pozície: 3
BV= 1380
CP= 690

Toto je skutočný dvojitý rýchlostný pruh, pretože pri zakúpení balíka nedostane v binárnej štruktúre len
1 pozíciu, ako v prípade predchádzajúcich balíkov, ale dostanete od spoločnosti 3 binárne pozície, takže
obrat prichádzajúci do všetkých sietí bude naraz tvoriť viac pozícií, takto budete môcť neskôr generovať
menší obrat k získaniu rovnakých provízií!
S týmto balíkom dostanete 10% direct bonust nielen po svojich registrujúcich, ale budete mať tiež nárok na
pasívny 3% 1% 1% podiel vášho predaja balíka starter prostredníctvom troch dodatočných 3 úrovní unilevel! To pre vás môže znamenať ďalší príjem!
Vaša týždenná binárna hranica príjmov je 2000 EUR, ktorá je platná vo všetkých 3 pozíciách, vďaka čomu
môžete dosiahnuť provízie až vo výške 24.000 eur! V prípade zakúpenia tohto balíka budete dostávať
provízie založené na licenčnom poplatku z 3 generačných hĺbok 10%-5%-5% po binárnej provízie vašich
partnerov, takto už budete mať v rukách nástroj, ktorý generuje vážny pasívny príjem!
S týmto obchodným balíkom sa môžete podieľať na cenových rozpätiach obratu internetového obchodu
Affiliate Partnerov a majiteľov Licencií, ktorí sa umiestňujú vo Vašej štruktúre pod Vami cez 6 unilevel
úrovní (25%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%), maximalizovať provízie z najhlbšieho možného dosahu prevádzky
internetového obchodu!
Už ste niekedy premýšľali o tom, aké to môže byť podieľať sa na obrate stoviek alebo niekoľko tisícok internetových obchodov? Teraz to už nemusia byť len predstavy, ale môžete to skutočne zrealizovať!
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1.
Direct
Bonus
David

Direct Bonus je bonus založený na osobnom predaji alebo, v prípade balíkov Premium alebo Enterprise
Starter, na nepriamych predajoch.
Po osobnom nákupe od partnerov, s ktorými sa priamo pripájate, dostanete 10% províziu z priameho
predaja. V prípade, že máte Premium Starter Package, dostanete pasívne 3% výplaty po priamom predaji
Vašim pridruženým spoločnostiam. Ak máte balík Enterprise Starter Package, dostanete ďalšie 2 unilevel
úrovne, keď zarobíte 1% + 1% z priameho predaja vašich partnerov!
Kedykoľvek sa pripojíte alebo vaši partneri sa pripoja k novým frontom na frontoch, neexistuje žiadny časový limit na 10% priamy bonus alebo väčšie balíčky plus 3% plus 1% + 1%
Ak ste sa už predtým zaregistrovali na fronte, znova získate 10% priamy bonus zakaždým, keď si partner
kúpi, alebo 3% plus 1% + 1% za väčšie balíčky!
Direkt bonusy sa vyplácajú v pondelok ráno po týždennej uzávierke v nedeľu v noci.
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2.
Binárna
provízia
Podľa pravidiel binárneho marketingového plánu treba vybudovať iba dve vetvy, a tak vďaka vynaloženiu
menšej energie dokážeme kontrolovať celú našu sieť, efektívnejšie podporiť kolegov, respektíve môžeme
získavať provízie za obrat prichádzajúcu z nekonečných hĺbok.
Druhou veľkou výhodou binárneho marketingového plánu je, že sponzori musia vybudovať iba dve vetvy,
veľkou šancou sa získa Spillover tzv. darčekový obrat z ich sponzorovania, čím sa získa podiel z obratu
ľudí, s ktorými sme nemuseli pracovať.
Čím skôr sa pridáme k sieti a zaujmeme binárnu pozíciu, tým skôr môžeme získať podiel zo sponzorských
Spillover obratov.
Ak je to možné, začnite podnikať s balíkom Starter, ktorý poskytuje viac binárnych pozícií, pretože takto
prichádzajúci obrat do našej siete môže obslúžiť nielen jednu, ale aj niekoľko binárnych pozícií naraz, čím
vytvára provízií na viacerých pozíciách.
Nakoľko obraty dvoch našich skupín nie sú nikdy vyvážené, každému sa vytvorí tzv. silnejší smer, ktorý
predstavuje spoločný smer so svojim sponzorom a obrat druhého smeru, menšej vetvy, tzv. profitovej,
predstavuje základ týždenne vyplatenej binárnej provízie.
Systém z oboch smerov zhrnie body v nedeľu a v pondelok ráno sa vyplatí 11 % z obratu profitovej vetvy.
Obrat profitovej vetvy sa vynuluje, a odtiaľ sa pokračuje v zbieraní bodov až do ukončenia nasledujúceho
týždňa. Po týždennej uzávierke z obratu silnej vetvy sa odráta presne toľko, koľko bolo v profitovej vetve
pred vynulovaním.
Body zo silnej vetvy sa môžu bez obmedzenia presunúť, nikdy sa nevynulujú.
Limit vyplatenia binárnych provízií možno navýšiť zakúpením väčších Starter balíkov alebo tým, že budete
kvalifikovaní na vyššie obchodné binárne pozície.
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3.
Matching
Bonus

V závislosti od Starter balíka, ktorým ste začali a vedúcej pozície, na ktorú ste sa kvalifikovali, vám bude systém platiť
matching bonus, tj. licenčný poplatok za členov vašej generačnej ( členom vami registrovaného rodokmeňa) siete do
generačnej hĺbky 1, 2, 3, 4 alebo 5.
Matching bonusy dostanú majitelia rôznych Licencii na základe tejto tabuľky podľa ďalšieho:
Business License Pack = Silver
Premium License Pack = Gold
Emterprise License Pack = Platinum
Vyplatenie matching bonusov prebieha na základe binárnej provízie vašich partnerov.
Matching bonusy sa nedajú blokovať, podľa tabuľky budú na základe požadovaných kvalifikácii vyplácané každý
týždeň bez rekvalifikácie.
Pri vyplácaní matching bonusov aplikujeme dynamickú kompresiu, tj. keďže licenčné poplatky sú založené na systéme unilevel, teda systém počíta generačnú hĺbku, nebiereme do úvahy partnerov patriacich k hĺbke, ktorým daný
týždeň nevznikli binárne provízie, systém vypláca províziu za túto zodpovedajúcu úroveň matching bonus pre nasledujúceho aktívneho partnera na danej úrovni.
Vyššie úrovne: rovnaké ako pri Diamond
* Pri vyplácaní matching bonusov spoločnosť v prípade potreby uplatní svoje právo používať princíp pohyblivého
percenta, čo znamená, že v odôvodnených prípadoch, vzhľadom na faktor neistoty pri matching bonusov, môže spoločnosť znížiť svoje platby úmerne s prihliadnutím na maximálne percento. Pohyblivé percento sa aktivuje, ak súčet
týždenných binárnych a zodpovedajúcich bonusov prekročí vopred definované maximálne percento.
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4.
Activity
Bonus

Activity Bonus odmeňuje hlavnú činnosť, tj nepretržitý nábor.
Aby ste to dosiahli, musíte mať minimálne balík Micro Affiliate a do jedného kalendárneho
mesiaca musíte prepojiť najmenej 5 nových pridružených spoločností na fronte s minimálne s
balíkom Micro Affiliate a do konca mesiaca dosiahnuť predaj 2 000BV.
V prvý deň každého mesiaca systém skontroluje, či bol niekto, kto splnil kritériá v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci a na konci budúceho týždňa pripisuje bonus za ďalšiu aktivitu.
Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, bude pripísaný ďalší bonus za aktivitu vo výške 100
EUR. Ak dokončíte násobok očakávaného obratu 2 000BV, získate bonus za aktivitu vo výške
100 EUR toľkokrát, koľkokrát je to možné, ale maximálna suma bonusu za aktivitu, ktorú môžete zarobiť mesačne, je až 500 EUR!

FreedomXpress - Official Compensation Plan

www.freedomxpressglobal.com

5.
Diamond
Pool

2%

Diamond Pool Shares
2 % z globálneho obratu
spoločnosti

FreedomXpress venuje špeciálnu pozornosť lídrom Diamond a oceňuje ich fantastický výkon.
Preto sme pre nich vytvorili Diamond Pool.
Spoločnosť počas polroka každý mesiac vyčlení 2% z globálneho obratu a každý jún a december ich vyplatí svojím partnerom, ktorí majú aspoň 1 podiel v Diamond Poole.
K tomu, aby ste získali aspoň 1 podiel v Poole, sa musíte kvalifikovať na Diamond pozíciu. Ak
sa v Poole chcete zúčastniť viacerými hlasmi, musíte sa kvalifikovať na vyššie pozície.
Ak ste sa v jednom polroku už kvalifikovali do Pool-u, v nasledujúcom polroku sa tam môžete
znovu dostať vtedy, ak si zachováte danú úroveň, čiže v nasledujúcom polroku aspoň jeden mesiac vygenerujete so svojou skupinou taký obrat, ako určuje mesačná požiadavka podľa pozície
marketingového plánu. (tabuľka kvalifikácie, stĺpec Qualification)
Na základe obratu v období medzi decembrom a májom platí Diamant Pool v júni, kým na
základe obratu v období medzi júnom a novembrom platí v decembri.
Vývoj hlasov Diamond Pool programu:
Diamond:

1 share

Blue Diamond:

2 share

Black Diamond:

4 share

Royal Diamond:

6 share

President: 10 share
Ambassador: 20 share
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6.
LifeStyle
Bonus
Naším poslaním je poskytnúť prvotriedny životný štýl a prosperitu v živote našich partnerov! Chceli by sme vyjadriť našu
úctu voči vám a vašej vynaloženej práci, osláviť všetky dôležité míľniky, ktorými sa dostanete bližšie ku skutočnému
prísľubu network marketingu: K Slobode.

Z dôvodu kvalifikácie na rôzne pozície by chcel FreedomXpress oceniť vás a vaše výsledky podľa nasledujúcich kritérií:
RUBY
Pri príležitosti vašej kvalifikácie na úroveň Ruby vám spoločnosť priznáva jeden iPad.
EMERALD
Pri príležitosti vašej kvalifikácie na úroveň Emerald si môžete vybrať obchodný notebook v hodnote
1000 EUR, aby ste svoje podnikanie mohli budovať ešte efektívnejšie
DIAMOND
Pri príležitosti vašej kvalifikácie na významnú úroveň Diamond vám vyjadríme úct vo forme majstrovského
diela jedného z najušľachtilejších výrobcom švajčiarskych hodiniek, náramkovými hodinkami Rolex
BLUE DIAMOND
Za úspechom budovateľa siete stojí vždy podporujúca rodina, preto pri dosiahnutí tejto úrovne venujeme
osobitné uznanie nielen vám, ale aj vašim blízkym. Môžete si vybrať osobnú rodinnú dovolenku pre ľubovoľný počet osôb, v akejkoľvek destinácií, v hodnote 20 000 EUR!
BLACK DIAMOND
Pre medzinárodné úspechy FreedomXpress v medzinárodnom meradle poskytuje FreedomXpress výhody
najvyšším výkonným pracovníkom, takže pri dosiahnutí úrovni BlackDiamond vás obmeníme zlatými hodinkami.
ROYAL DIAMOND
Aké by boli vynikajúce švajčiarske hodinky na rukách svojho vlastníka bez kľúča od perly nemeckého automobilového priemyslu? Kvalifikáciu na pozíciu Royal Black Diamond oceníme vozidlom Mercedes triedy S.
PRESIDENT
Váš status President bude na cestách inzerovaný vašim vlastným, vybraným športovým autom v hodnote
250.000 EUR zíksaný za vašu kvalifikáciu, a od pozície vrcholového vedúceho vás bude deliť už iba jeden
krok.
AMBASSADOR
Najvyšším stupňom FreedomXpress kariéry je pozícia Ambassador a ako veľvyslanec spoločnosti, okrem
vynikajúcich švajčiarskych hodiniek a veľdiel nemeckého automobilového priemyslu, by sme vám chceli
zabezpečiť najpohodlnejší životný štýl a pohodlie. Dosiahnutím pozície Ambassador sa môžete rozhodnúť, v
ktorej časti sveta vám máme kúpiť nehnuteľnosť v hodnote 1 milión EUR!
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Kvalifikačná
tabuľka
Package

CP

Downline

Amount

Qualification

Max/Week

MICRO

5.000 CP

-

-

-

5.000EUR

Sapphire

BUSINESS

20.000 CP

Star

2

2.500 CP

6.000EUR

Ruby

PREMIUM

50.000 CP

Sapphire

2

12.500 CP

8.000EUR

Emerald

ENTERPRISE

250.000 CP

Ruby

2

37.500 CP

9.000EUR

Diamond

ENTERPRISE

1 millio CP

Emerald

2

100.000 CP

10.000EUR

Blue Diamond

ENTERPRISE

2.5 millio CP

Emerald

4

250.000 CP

15.000EUR

Black Diamond

ENTERPRISE

5 millio CP

Diamond

2

500.000 CP

20.000EUR

Royal Diamond

ENTERPRISE

10 millio CP

Diamond

4

1 millio CP

30.000EUR

President

ENTERPRISE

25 millio CP

Blue Diamond

2

2.5 millio CP

40.000EUR

Ambassador

ENTERPRISE

50 millio CP

Black
Diamond

2

5 millio CP

50.000EUR

Star

Package= Ku kvalifikácii na túto pozíciu je potrebný typ vlastného balíka
CP = Kumulatívny celkový počet kariérnych bodov skupiny, potrebný na kvalifikáciu pre túto pozíciu,
ktorú je možné akumulovať bez časového obmedzenia.
Downline= K dosiahnutiu danej pozície je potrebný partner nižšej úrovne kvalifikovaný na túto pozíciu
Amount= K dosiahnutiu danej pozície je potrebných toľko kvalifikovania nižšej úrovne partnerov (na
základe políčka Downline) – každý z vašich kvalifikovaných partnerov musí pochádzať z inej generačnej
vetvy, nižšie úrovne pochádzajúce z rovnakej pozície sa z hľadiska Vašej kvalifikácie počítajú len ako
jedna
Qualification= Ku kvalifikácii na danú pozíciu musíte disponovať aspoň s jednomesačným obratom
kariérnych bodov CP takejto výšky
Max/Week= Hranica dosiahnuteľných týždennych binárnych provízií na tejto pozícii
*Podmienkou kvalifikácie na akýkoľvek pozíciu je, že musíte disponovať svojou vlastnou generačnou
líniou, tj. zaregistrovaných na Váš front, najmenej 5 osôb ktoré disponujú minimálne s balíkom MICRO
License.
*Pri kvalifikácií na akúkoľvek pozíciu dbajte na 50%-né pravidlo členstva bočnej strany, v zmysle ktorého
môžete ku kvalifikácií na danú pozíciu prijať maximálne 50% obratu CP kariérnych bodov z obratu CP
kariérnych bodov Vašej najsilnejšej generácií.
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Pravidlo spoločnej
silovej vetvy

Kvalifikácia na určitú vedúcu pozíciu si spravidla vyžaduje, aby ste prispeli k dynamickému budovaniu
spoločných binárnych síl a zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých.
Pre nasledujúce obchodné pozície vyžadujeme BV (základ pre províziu), aby z oboch binárnych nôh
nasledovala minimálna generácia (z vlastnej štruktúry rodokmeňa):
Star: Zafír: Ruby: 5000 BV
Emerald: 25.000 BV
Diamond: 100.000 BV
Blue Diamond: 300.000 BV
Black Diamond: 500.000 BV
Royal Diamond: 1 milión BV
President: 2 milióny BV
Ambassador: 5 miliónov BV

Dôležité je, že pri tomto pravidle nemeriame obrat CP, ale obrat BV!

FreedomXpress
peňaženka

Provízie získané na základe vyššie uvedeného plánu kompenzácií sa pripisujú na dva rôzne účty.

90% všetkých provízií sa pripisuje na vašu takzvanú elektronickú peňaženku (e-wallet), s ktorými
disponujete podľa vlastného uváženia, ide o sumy ktoré je možné pripísať na bankový účet.
10% provízií bude pripísaných na druhú, takzvanú elektronickú obchodnú peňaženku (e-commerce
wallet), ktorú môžete minúť len v internetovom obchode našej spoločnosti, zamnia.com, na akýkoľvek produkt, v ľubovoľnom množstve splátok!
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Zo srdca vám želáme, aby naše poslanie zmenilo aj váš život a pomohlo vám získať prvotriedny
životný štýl a prosperitu!

Želáme veľa úspechov pri budovaní prosperujúceho medzinárodného obchodu!

FreedomXpress
Lifestyle&Prosperity
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