
ČASTO KLADENÉ DOTAZY NA NOVOU PROMO AKCI 
   

Chceme maximálně motivovat distributory k jejich rozvoji a dosažení nových kategorií, a z toho 
důvodu byly vytvořeny takové podmínky promo akce, kdy je potřeba, aby distributor „přeskakoval“ 
své kategorie. 
   
Pro tuto promo akci je velmi důležité vzít v potaz maximální kategorii za celou historii 
působení ve společnosti (to lze ověřit ve své Online Office). 
   
Distributor pak porovná jeho maximální kategorii s tabulkou: 

    

 

     

Například, jestli byla jeho maximální kategorie v březnu 2021 VIP klient nebo nižší, musí v dubnu 
2021 dosáhnout kategorie Instruktor (nebo vyšší). 

     

 

     

A poté opět potvrdit kategorii Instruktor v květnu 2021. Takto vlastně distributor mine (přeskočí) 
kategorii Stážista. Bohužel nebudete moci získat všechny bonusy. 
Podívejme se na několik příkladů. 

     

1. PŘÍKLAD 

 

4/2021 - kategorie Partner (poprvé dosažena) 
5/2021 - kategorie Partner není potvrzena, bonus nebude vyplacen. 
   

Nicméně kategorie Partner se stává novou maximální kategorií distributora, takže další bonus 
této promo akce, který lze získat, je bonus za dosažení a potvrzení kategorie Manažer. 



   
6/2021 - Manažer (poprvé dosaženo) 
7/2021 - Manažer (potvrzeno) 

   
Na základě výsledků za 6-7/2021 bude vyplacen bonus za dosažení kategorie Manažera. 

2. PŘÍKLAD 

 

3/2021 – VIP klient (maximální kategorie za celou historii působení ve společnosti) 
4/2021 – Instruktor (poprvé dosaženo) 
5/2021 – kategorie Instruktor není potvrzena, bonus nebude vyplacen. 
   

Kategorie Instruktor je novou maximální kategorií, proto je potřeba pro obdržení bonusu této 
promo akce dosáhnout kategorie Mistr a potvrdit ji. 
   
6/21 – Mistr (poprvé dosaženo) 
7/21 – Mistr (potvrzeno) 

   
Na základě výsledků za 6-7/2021 bude vyplacen bonus za dosažení kategorie Mistr. 

3. PŘÍKLAD 

Řekněme například, že distributor, který byl v březnu VIP klientem, najednou dosáhl na kategorii 
Mistr: 
   
3/2021 – VIP klient 
4/2021 – Mistr (poprvé dosaženo) 
   

Mezitím potvrdil kategorii Mistra dosažením ještě vyšší kategorie - Manažer. 
   
5/2021 – Manažer (poprvé dosaženo) 
   

V tomto případě dostává bonus za kategorii Mistr. Bonus se vyplácí za nižší kategorii z 
dosažených. 
   
Pokud distributor potvrdí svou novou maximální kategorii tím, že dosáhne ještě na vyšší 
kategorii (například kategorii Mistr potvrdí kategorií Manažer), dostane kromě bonusu za získání 
nové maximální kategorie Mistr i možnost obdržet bonus za kategorii Manažer. 
  
Aby se tak stalo, je potřeba následující dva měsíce potvrzovat kategorii Manažer, a to buďto 
tím, že bude stále Manažer, nebo tím, že dosáhne na ještě vyšší kategorii. 
   
V našem příkladu dostává distributor bonus za dosažení kategorie Manažer, jelikož ji dále 
potvrzoval: 
6/2021 – Manažer 
7/2021 – Manažer 

4. PŘÍKLAD 

3/2021 – VIP klient (maximální kategorie za celou historii působení ve společnosti) 
4/2021 – Partner (poprvé dosaženo) 
5/2021 – Mistr (poprvé dosaženo) 



   
Podle výsledků za 4.-5. měsíc bude distributorovi vyplacen bonus za dosažení kategorie Partner, 
protože bonus se vyplácí za nižší kategorii z dosažených. 
   
6/2021 – Ředitel (poprvé dosaženo) 
7/2021 – Grand ředitel (poprvé dosaženo) 

   
Podle výsledků za 6.-7. měsíc bude distributorovi vyplacen bonus za dosažení kategorie Ředitel, 
protože bonus se vyplácí za nižší kategorii z dosažených. 
   
8/2021 – Grand ředitel 
9/2021 – Grand ředitel 
   
Podle výsledků za 8.-9. měsíc bude distributorovi vyplacen bonus za dosažení kategorie Grand 
ředitel, protože distributor potvrdil v 7. měsíci kategorii Ředitele tím, že dosáhl ještě na vyšší 
kategorii a v následujících dvou měsících opět potvrdil tuto vyšší kategorii. 
 


