
1wszego września przekręcimy kolejną stronę

3 ZOSTAŁY ZMODYFIKOWANE KLUCZOWE PUNKTY:

NOWA STRATEGIA ZARABIANIA
Dokonaliśmy kilku bardzo 
istotnych zmian w naszej strategii, 
aby pozwolić naszym Partnerom 
zarabiać więcej, szybciej i łatwiej, 
na razie bez większych zmian w 
naszym mieszanym planie 
kompensacyjnym (Binarnym + 
Unilevel). 

1. STRATEGIA KLIENTA
Koncentrując się na rozwoju Klienta i  Klienta Preferowanego po pierwsze, aby dać Partnerom 
więcej możliwości szybkiego i łatwiejszego zarobku oraz zdobycia większych możliwości rozwoju 
własnej sieci.
2. STRONA INTERNETOWA:
www.myhcgroup.com
Online w 4 językach: angielskim, hiszpańskim, rosyjskim i polskim. Ale francuskie, włoskie i 
niemieckie wersje są w testowaniu końcowym
3. POPRAWA W NASZYM BACK OFFICE
Nowe funkcjonalnoś ci  bardziej zorientowane na biznes i bardziej przyjazne oraz efektywne dla 
wysił ków naszego Partnera, w celu uł atwienia i przyspieszenia rozwoju własnej sieci.

 DWA nowe biuletyny będą poświęcone w kolejnych dniach tym dwóm rozdziałom. 

1. STRATEGIA KLIENTA
PRODUKT:
Obojętnie który Produkt z serii HC ma stałą i wyjątkową cenę detaliczną 69 € lub 75 $. Dla 
uniknięcia jakichkolwiek możliwych nieporozumień klientów w sprawie ceny, specjalne warunki 
zastrzeżone dla Klienta Preferowanego, nowego Partnera i istniejącego Partnera są teraz w 
procentowych zniżkach i już nie bezpośrednio w wartości. Faktury zawierają wszystkie szczegóły.

KLIENT:  
Osoba, która kupuje produkty HC bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej strony internetowej 
jest Klientem. On jest naszym pierwszym celem. Jest on w stanie wygenerować pierwsze 
przychody, łatwiej i szybciej. On jest tym, który pozwoli nam na zbudowanie długotrwałego biznesu, 
jeżeli będzie dobrze przeszkolony i pozwoli mu się na rozwój.



2 OPCJE:
1. KLIENT BEZ REJESTRACJI

Klient WCHODZI I WYCHODZI (STOP and GO):
a. Dane podane raz do pierwszej wysyłki nie są rejestrowane dla następnych wysyłek. Taki 

klient musi za każdym razem powtarzać procedurę dla nowego zakupu. To klient, który 
chce przetestować Produkt raz.

b. On /ona traci wszelkie korzyści jakie daje bycie klientem.

2. KLIENT Z REJESTRACJĄ
Klient TESTUJE i POWTARZA (TEST and REPEAT):

a. Osoba, która rejestruje swoje dane dla następnego zamówienia.
b. Korzyści dla Klienta:

a. możesz korzystać z pomocy Doradcy.
b. swoje następne zamówienie zrobisz szybciej rejestrując swoje dane.
c. dostajesz nasz biuletyn.
d. status konta może być podniesiony do Klienta Preferowanego lub Partnera jeśli są 

spełnione warunki.
c. Korzyści dla DORADCY:

a. Bonus Detaliczny, bezpośrednio lub pośrednio przez nasz HC System.
b. 40 CVs za boks, uważane jako  Zakup Osobisty. 
c. CV są rozliczane za Twoją aktywację.
d. Są naliczane Twojej górnej linii.
e. KLIENT JEST TWÓJ NA ZAWSZE. 

Klient zarejestrowany może być podniesiony do rangi KLIENTA PREFEROWANEGO lub bezpośrednio 
do  NOWEGO PARTNERA (zgodnie z ustalonymi warunkami).

TOP 10
Lista lokalnych doradców dla nowych klientów, którzy chcą zarejestrować się i nie mieli 
wcześniej żadnego kontaktu z partnerem. Jeśli ktoś nie ma jeszcze polecającego partnera,  
może wybrać z listy TOP 10. Nie działa to podczas rejestracji jako Partner.

KLIENT PREFEROWANY (PREFERRED CUSTOMER):

Jest to WIERNY CZŁONEK : zadowolony Klient, który po pierwszych zakupach jako 
Zarejestrowany Klient chce mieć pewne korzyści, ale nie jest zainteresowany współpracą z nami. 
On chce podnieść status do Preferowanego Klienta.



1. WARUNKI:
a. jesteś zadowolonym Klientem i chcesz kupować regularnie produkty na specjalnych 

warunkach. Jesteś zainteresowany przyjęciem opcji WYSYŁKI AUTOMATYCZNEJ 
(AUTOSHIPPING) w celu powtarzania swoich osobistych zakupów automatycznie co 
miesiąc..

2. Korzyści dla Klienta:
a. otrzymujesz 10% zniżki na produkty dzięki Twojej opcji Automatyczna Wysyłka.
b. masz możliwość dostępu do Ofert Specialnych.
c. masz gratisowy dostęp do emaila science@myhcgroup.com w celu uzyskania porady 

naukowej.
d. twój Doradca będzie stale z Tobą przy wyborze oraz uczeniu się coraz więcej na temat 

produktów.
e. możesz za darmo dołączać się do naszych webinar'ów szkoleniowych lub konferencji na 

temat produktów

3. Korzyści dla Doradcy:
a. Bonus detaliczny bezpośrednio lub pośrednio przez nasz Happy System (-10%).
b. Wysyłka Automatyczna Twojego Klienta, bez potrzeby przypominania mu o zakupie.
c. 40 CV za boks, uważane za Zakup Osobisty.
d. CV są naliczane za Twoją aktywację.
e. są naliczane Twojej górnej linii.
f. KLIENT PREFEROWANY JEST TWÓJ NA ZAWSZE. 

KLIENT PREFEROWANY może awansować bezpośrednio na NOWEGO PARTNERA (zgodnie z 
ustalonymi warunkami).

DORADCA (ADVISOR):
Partner, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój nowego Klienta, Klienta 
Preferowanego i Nowego Partnera, wprowadzając go/ją w produkty oraz w biznes. Jest to 
definicja, którą chcemy przedstawić naszemu partnerowi przedstawiając się nowym Klientom, 
Klientom Preferowanym czy Nowym Partnerom, w celu podkreślenia swojej własnej roli jako 
Doradcy na początku.

NEW PARTNER:

Nowy Partner to KLIENT lub KLIENT PREFEROWANY, który chce wejść do naszego Biznesu lub 
networker zainteresowany natychmiastowym działaniem jako Partner. Termin ten jest stosowany 
do wszystkich niezależnych dystrybutorów, którzy są uprawnieni do udziału w naszej Karierze HC 
oraz Planie Kompensacyjnym.



1. WARUNKI:
a. Miej osobistego DORADCĘ. Od teraz, Twój doradca staje się Twoim osobistym sponsorem.
b. UWAGA, OD 1go WRZEŚNIA TYLKO JEDNA PACZKA WEJŚCIOWA:
 PACZKA POWITALNA
 Kup Paczkę Powitalną: 4 boksy po cenie detalicznej + 1 boks gratis (20% zniżka)

2. KORZYSCI DLA NOWYCH PARTNEROW:
a. dpo Twoim początkowym zakupie gdzie dostajesz 20% zniżki, otrzymasz  27,53% zniżki 

dostepnej w każdym momencie jeśli spełniasz miesięczne warunki bycia aktywnym i 
kwalifikowanym.

b. możesz skorzystać ze swojej opcji Wysyłki Automatycznej w celu powtarzania swoich 
osobistych zakupów automatycznie co miesiąc.

c. otrzymujesz 1 Joker B dostępny przez 1+2 miesiące prowizyjne. Joker B pozwala na zakup 
13 boksów ze zniżką 33,12%.

d. otrzymujesz 1 Joker P dostępny przez 1+2 miesiące prowizyjne. Joker P pozwala na zakup 
30 boksów ze zniżką 39,61%.

e. z Joker'em P Twoja ranga jest podniesiona bezpośrednio do Gold.
f. masz wolny dostęp do naszych narzędzi marketingowych.
g. masz wolny dostę do naszych sesji treningowych, webinar'ów I konferencji na temat jak 

tworzyć, prowadzić I rozwijać sieć z naszymi produktami.
h. Wstępujesz do naszej HC Kariery i Planu Kompensacyjn.

.
3. KORZYSCI DLA DORADCY:

a. Bonus Detaliczny (Retail Bonus), bezpośrednio lub pośrednio poprzez nasz HC System
b. Bonus Pierwszego Zamówienia (First Order Bonus) z 20% CV za pierwsze zamówienie.
c. Bonus Pierwszego Zamówienia z 25%  CV na Joker B
d. Bonus Pierwszego zamówienia z 30% Cv na Joker P
e. CV na Twojej bezpośredniej linii z jakiejkolwiek działalności Twojego sponsorowanego 

partnera
 

JOKER B (Business)
Dostępny tylko dla Nowych Partnerów przez  1+2 miesiące prowizyjne - Joker B pozwala na 
zakup 13 boksów ze zniżką 33,12%.

JOKER P (Professional)
Dostępny dla Partnerów przez 1+2 miesiące prowizyjne. Joker P pozwala na zakup 30 
boksów ze zniżką 39,61% .
Z Joker'em P Twoja ranga podnosi się do Gold.



Opcjonalny program, który pozwala 
Klientom Preferowanym i Partnerom 
na stworzenie miesięcznych 
zamówień Produktów HC które sa 
realizowane w wybranej dacie.  Zniżka 
10%  od ceny produktu dla Klienów 
Preferowanych.

AKTYWNY / KWALIFIKOWANY:
Bycie aktywnym oznacza status, który Partner może osiągnąć poprzez wygenerowanie minimum 
80 CV w Wartości Osobistej na miesiąc. Boks zakupiony od Klienta lub Klienta Preferowanego 
generuje CV w celu pozostania aktywnym. Bycie kwalifikowanym oznacza status, który każdy 
Partner może osiągnąć poprzez bycie aktywnym I posiadając przynajmniej jednego osobiście 
zasponsorowanego aktywnego Partnera. Bycie kwalifikowanym oznacza, że Partner może 
zarabiać bonusy I jest uprawniony do korzystania z Kariery i Planu Kompensacyjnego.
Carry Over Rules (Przeniesienie Zasad): Jeśli Partner pozostaje nieaktywny, każda 
zgromadzona wartość bieżącego okresu prowizyjnego zostanie skasowana. Jeśli Partner jest 
Aktywny ale nie jest Kwalifikowany, zgromadzone wartości zostana zatrzymane na jeden miesiąc. 
Jeśli Partner jest Aktywny ale nie jest Kwalifikowany przez dwa miesiące rozliczeniowe, 
zgromadzone wartości będą ucięte do połowy. Jeśli Partner jest Aktywny ale nie jest 
Kwalifikowany przez trzy miesiące rozliczeniowe, zgromadzone wartości zostaną skasowane.
Po 6 miesiącach bycia nieaktywnym, Partner będzie zdegradowany do KLIENTA 
PREFEROWANEGO a po 9 miesiącach do Klienta.

TYGODNIOWA WYPŁATA BONUSA DETALICZNEGO I BONUSA PIERWSZEGO 
ZAMÓWIENIA.PEDIDO Począwszy od  1 Sierpnia 2016 roku, Bonus 

Detaliczny i Bonus Pierwszego Zamówienia są 
płacone tygodniowo, z opóźnieniem dwóch 
tygodni od dnia doręczenia, zgodnie z prawem 
okresu karencji 15 dni. Więc bonusy zdobyte 
podczas 1 tygodnia sierpnia zostanąwypłacone 
w 4 tygodniu sierpnia, bonusy z drugiego 
tygodnia w 5tym i tak dalej.
Wypłata pozostałych prowizji jest potwierdzana 
10tego dnia następnego miesiąca.  

OPCJA  AUTOMATYCZNEJ WYSYŁKI (AUTOSHIPPING OPTION):




