Najbardziej Lukratywny
i etyczny Plan Kompensacyjny
1 poziom 15%
2 poziom 45%
3 poziom do 3%-10% gwarantowany
4 poziom i w dół 3%-10% dzielony
3% bonus liderski przez 4 generacje
diamentów

ForMor oferuje dwa rodzaje dystrybutora:

1. Junior Executive (Junior dystrybutor) czyli

Dystrybutor, który dokonał własnego zakupu za minimum
50 BV w danym miesiącu.
Jest on zakwalifikowany do otrzymania prowizji:

1 poziom 10%
2 poziom 25%
2. Executive Distributor (Dystrybutor kwalifikowany)
czyli Dystrybutor, który dokonał własnego zakupu za minimum
100 BV w danym miesiącu.
Jest on automatycznie zakwalifikowany do wypłaty:

1 poziom 15%
2 poziom 45%

W ForMor istnieje 7 podstawowych poziomów kwalifikacji. Zaczynasz
jako Junior Executive lub Executive Distributor (dystrybutor
kwalifikowany). Zależnie od ilości zasponsorowanych osób w swojej
organizacji stajesz się:
Ruby (rubinowym dystrybutorem),
Emerald (szmaragd),
Diamond (diament),
Double Diamond (podwójny diament),
Platinum Diamond (platynowy diament)
Twój aktualny poziom kwalifikacji decyduje o twoich zarobkach,
czyli ile prowizji możesz otrzymać.

100 BV

Dystrybutor kwalifikowany - dystrybutor, który dokonał obrotu za minimum 100 BV
w danym miesiącu.

Kwalifikacja Rubinowego dystrybutora wymaga jedynie 200 BV na Twoim pierwszym
poziomie (tylko pierwsze 100 BV jest liczone do tej kwalifikacji).
Kwalifikacja Szmaragdowego dystrybutora wymaga jedynie 400 BV na Twoim pierwszym poziomie
(tylko pierwsze 100 BV każdego dystrybutora jest liczone do tej kwalifikacji) i nie mniej niż 1500
BV Team Volume (obrotu grupowego gdzie nie więcej aniżeli 70% organizacyjnego BV będzie
liczone z jednej odnogi całej organizacji).
Kwalifikacja Diamenta wymaga jedynie 600 BV na Twoim pierwszym poziomie (tylko pierwsze 100
BV każdego dystrybutora jest liczone do tej kwalifikacji) i nie mniej niż 7500 BV Team Volume
(obrotu grupowego gdzie nie więcej aniżeli 70% organizacyjnego BV będzie liczone z jednej odnogi
całej organizacji).
Kwalifikacja Podwójnego Diamenta wymaga jedynie 600 BV na Twoim pierwszym poziomie (tylko
pierwsze 100 BV każdego dystrybutora jest liczone do tej kwalifikacji) i posiadania co najmniej po
jednym Diamencie w dwóch różnych nogach (obaj na pierwszych trzech poziomach) i nie mniej niż 50
000 BV Team Volume (obrotu grupowego gdzie nie więcej aniżeli 70% organizacyjnego BV będzie
liczone z jednej odnogi całej organizacji).
Kwalifikacja Platynowego Diamenta wymaga jedynie 600 BV na Twoim pierwszym poziomie (tylko
pierwsze 100 BV każdego dystrybutora jest liczone do tej kwalifikacji) i posiadania co najmniej po
jednym Podwójnym Diamencie w dwóch różnych nogach lub czterech Diamentów w trzech różnych
nogach (wszyscy na pierwszych trzech poziomach) i nie mniej niż 100 000 BV Team Volume (obrotu
grupowego gdzie nie więcej aniżeli 70% organizacyjnego BV będzie liczone z jednej odnogi całej
organizacji).

Kwalifikacja Rubinowego dystrybutora
wymagane 200 BV
na Twoim 1 poziomie
gdzie tylko pierwsze 100 BV
jest liczone do tej kwalifikacji.

Przykłady obrotu 1 poziomu
nie dające kwalifikacji

Ruby

Emerald
(1500 GV)

Diamond
(7500 GV)
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Dzielony Infinity Bonus

Poziom 3 GWARANTOWANY

W dół
* ForMor oferuje trzy pule diamentowe.
Pula Diamentowa jest dzielona równo pomiędzy dystrybutorami, którzy osiągnęli kwalifikacje Diamond Elite. ForMor
oferuje dodatkowe 2% dla Double Diamond Elite oraz dodatkowe 2% dla Platinum Diamond Elite.

Plan Platniczy

SZMARAGD – nie mniej niż 1500 BV obrotu Twojej grupy
DIAMENT – nie mniej niż 7500 BV obrotu Twojej grupy
gdzie nie więcej aniżeli 70% obrotu BV będzie liczone z jednej odnogi Twojej
organizacji

W ForMor każdy miesiąc rozliczeniowy = miesiąc kalendarzowy
i jest rozliczany osobno.
Dystrybutorzy uzyskują kwalifikacje w każdym miesiącu od nowa.
Nazwy zostały wprowadzone dla ułatwienia zrozumienia sposobu
obliczania należnych prowizji.
W ForMor każdy dystrybutor zarabia tyle samo: 15%, 45% i do 10%
z obrotu swojej grupy. Jedynie aktywność warunkuje wysokość zarobków.
Bardzo aktywni dystrybutorzy otrzymują dodatkowe profity w postaci %
z całego miesięcznego obrotu ForMor.

Każdy Diament Elite (10,000BV*) otrzymuje równą akcję w
Diamond Elite Pool wynoszącą 2% miesięcznego obrotu ForMor
dzielonego przez ilość zakwalifikowanych w danym miesiącu
Diamentów Elite.*
Double Diamond Elite Pool
Każdy PODWÓJNY DIAMENT ELITE (75,000BV*) otrzymuje
równą akcję wynoszącą 2% miesięcznego obrotu ForMor dzielonego
przez ilość zakwalifikowanych w danym miesiącu Podwójnych
Diamentów Elite.*
Platinum Diamond Elite Pool
Każdy PLATYNOWY DIAMENT ELITE (150,000BV*) otrzymuje
równą akcję wynoszącą 2% miesięcznego obrotu ForMor dzielonego
przez ilość zakwalifikowanych w danym miesiącu PLATYNOWYCH
Diamentów Elite.*

* Nie więcej niż 70% w jednej organizacji

Trzy przykłady pokazujące
potencjał zarobkowy w ForMor
Przykład #1
Poziom 1 – 2 dystrybutorów z własnym zakupem 100 BV*
200 BV x 15% = $30.00
Poziom 2 – 4 dystrybutorów z własnym zakupem 100 BV
400 BV x 45% = $180.00
Twój zarobek w tym miesiącu równa się ** $ 210.00
* Jedyną kwalifikacją upoważniającą do otrzymania prowizji jest własny zakup na 100 BV.
** Zakupy poniżej drugiego poziomu dadzą Tobie 3% prowizji.

Przykład #2
Poziom 1 – 4 dystrybutorów z własnym zakupem 100 BV*
200 BV x 15% = $ 60.00
Poziom 2 – 16 dystrybutorów z własnym zakupem 100 BV
1,600 BV x 45% = $ 720.00
Twój zarobek w tym miesiącu równa się ** $ 780.00

Przykład #3
Poziom 1 – 6 dystrybutorów z własnym zakupem 100 BV*
200 BV x 15% = $ 90.00
Poziom 2 – 36 dystrybutorów z własnym zakupem 100 BV
400 BV x 45% = $ 1,620.00
Twój zarobek w tym miesiącu równa się ** $ 1,710.00
* Jedyną kwalifikacją upoważniającą do otrzymania prowizji jest własny zakup na 100 BV
** Zakupy poniżej drugiego poziomu dadzą Tobie 3%, 6%, a nawet 10% oraz potencjalne prowizje z 4 generacji dystrybutorów
jak i bonusy Elite.

ForMor wypłaca wszystkim
jednakowe prowizje
Dystrybutorzy, którzy sami robią duże zakupy.
Wprowadziliśmy pojęcie „wirtualnych poziomów”, aby zobrazować
jak jest obliczana prowizja przy dużych zakupach, w obrębie
jednego miesiąca:
pierwsze 100 BV = zakup kwalifikacyjny
drugie 100 BV = 15% prowizji wypłacony na konto
kolejne BV = 60% prowizji
wypłacone w formie rabatu gotówkowego przy zakupie
lub na konto dystrybutora w FM

3 przykłady pokazujące
prowizje z własnych zakupów
Przykład #1
Zakup za 146 BV
Prowizja z zakupów własnych równa się * $ 6.90
*Uzyskaliśmy kwalifikacje do pobrania prowizji z obrotu grupy
oraz 46 x 15% = $ 6.90 wypłacone na konto po zamknięciu miesiąca.

Przykład #2
Zakup za 216 BV
Prowizja z zakupów własnych równa się *$ 9.60 + **$15.00
pierwsze 100 BV kwalifikacja własna
drugie 100 BV traktowane jako zakup wirtualnego dystrybutora na 1 poziomie
Pozostałe 16 BV daje dochód natychmiastowy: 16 x 60% = 9,60 $

Przykład #3
Zakup za 396 BV
Prowizja z zakupów własnych równa się *$ 117.60 + **$15.00
pierwsze 100 BV kwalifikacja własna
drugie 100 BV traktowane jako zakup wirtualnego dystrybutora na 1 poziomie
Pozostałe 196 BV daje dochód natychmiastowy: 196 x 60% = 117,60 $
* Wypłacane w formie rabatu przy zakupie lub na konto FM dystrybutora.
** Wypłacone na konto FM dystrybutora po zamknięciu miesiąca.

Zawsze taki sam sposób
obliczania prowizji
Niezależnie od poziomu, na którym dokonujesz zakupów prowizja
obliczana jest tak samo.
Pierwsze 100BVdaje kwalifikacje, a kolejne przechodzi na poziom
o jeden niższy w dół.
System płatniczy ForMor jest demokratyczny i daje każdemu
dystrybutorowi szansę dużego dochodu przy relatywnie niskich
nakładach i kwalifikacjach.

Twój Biznes, Twój Sukces,
Twoja Szansa!

