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Witamy w Planie Kariery i Wynagradzania  
Happy.Co

Niezależnie od tego, czy szukasz pracy w ograniczonym wymiarze godzin i dodatkowego dochodu w 
wysokości kilkuset euro miesięcznie albo zajęcia pozwalającego na zastąpienie zarobków z pełnego 
etatu, czy też chcesz, aby działalność związana z Happy.Co przynosiła sześciocyfrowy dochód 
miesięcznie, możesz to osiągnąć z Happy.Co.

System nagradzania za dzielenie się produktami Happy.Co zaprojektowaliśmy w prosty sposób, dzięki 
czemu możesz zacząć zarabiać od razu. Przy przełomowych, nowych produktach Happy.Co łatwo 
jest budować zespół, a z planem wynagradzania Happy.Co możliwości zarobkowe są nieograniczone.

Masz do dyspozycji 3 sposoby dzielenia się z innymi produktami Happy.Co, 
a każdy  sposób przynosi dochód:

Jako partner biznesowy możesz zarabiać z HappyCo na 5 sposobów: z korzyściami 
natychmiastowymi lub krótkookresowymi, średniookresowymi i długookresowymi.

KLIENT INDYWIDUALNY

1 Zyski ze sprzedaży 
detalicznej

2 Premia za pierwsze 
zamówienie

3 Premia zespołowa 4 Premia za rolę lidera 

5 Premia Happy

NATYCHMIASTOWO DŁUGOOKRESOWO

PARTNER BIZNESOWY

1 3

PREFEROWANY KLIENT

2
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ŚREDNIOOKRESOWO



Klient Indywidualny, Preferowany Klient 
i Partner Biznesowy
1 Klient Indywidualny:   to osoba, która zazwyczaj kupuje produkty tylko raz na jakiś 

czas.

2 Preferowany Klient:  to osoba, która chce kupować produkty regularnie tylko dla 
siebie

3 Partner Biznesowy:  to osoba, która może uzyskiwać premie i korzyści wynikające z  
Planu Kariery i Wynagradzania.

Natychmiastowo / Krótkookresowo
Premie te mają generować natychmiastowy dopływ środków 
pieniężnych w Twojej działalności.

 1   Zyski ze sprzedaży detalicznej
To proste – kupuj po cenach hurtowych, sprzedawaj po 
cenach detalicznych
Kiedy Twoi znajomi spróbują produktów Happy.Co, będą 
chcieli je mieć codziennie. Zadbamy, aby mieli do nich 
łatwy dostęp z korzyścią dla Ciebie. Jako partner Happy.Co 
możesz kupować produkty Happy.Co po cenach hurtowych, 
żeby je odsprzedać swoim klientom z zyskiem po cenie 
detalicznej.

Kiedy sprzedajesz produkt po cenie detalicznej, to 
TY ZATRZYMUJESZ RÓŻNICĘ

2   Premia za pierwsze zamówienie
"Premia za pierwsze zamówienie" naliczana jest za pierwsze zamówienie produktu złożone przez 
każdego nowego Partnera Biznesowego, którego zgłosisz osobiście.
Dzięki "Premii za pierwsze zamówienie" Twoja działalność może od razu przynosić dochód. Za 
każdą osobę, którą Ty osobiście zgłosisz, otrzymasz premię w wysokości 20 do 30% wartości, od 
której naliczana jest prowizja za pierwsze zamówienie tej osoby, wraz z Jokerami.

TY DO

TYKLIENT
INDYWIDUALNY

KLIENT
INDYWIDUALNY

20% 30%



Średniookresowo
Prawdziwy potencjał planu Happy.Co otwiera się, kiedy zaczynasz budować zespół. Chodzi o dzielenie 
się produktami i możliwościami biznesowymi oraz uczenie innych, by też to robili. Te premie pomagają 
także w budowaniu i rozwijaniu Twojej organizacji.

3   Premia zespołowa (Binarna)
Zarobki zespołu Happy.Co, czyli prowizje od wolumenu sprzedaży zespołu (Team Volume 
Commissions, TVC) są wypłacane według tak zwanego binarnego planu płatności. Oznacza to, że 
kiedy podejmujesz działalność, zostajesz przypisany do jednego z filarów (lewego lub prawego) 
/zespołów w organizacji Twoich sponsorów. Następnie będziesz wynagradzany za zbudowanie 
dwóch własnych filarów/zespołów.

Dla zachęty do budowania solidnej, stabilnej i zrównoważonej struktury Twojej działalności, będziesz 
uprawniony do otrzymywania prowizji za ten filar, który wygeneruje niższą całkowitą prowizję od 
wolumenu sprzedaży za dany miesiąc, to jest za „mniejszy filar” w tym miesiącu. Happy.Co wypłaca 
10% prowizji od wolumenu sprzedaży mniejszego filaru.
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CENTRUM
BIZNESOWE

MNIEJSZY FILAR

FILAR 1

FILAR 2

TY



Każdy zakup i każda sprzedaż produktu przez członków zespołu w każdym filarze przeliczana jest 
na  tzw. wolumen, od którego naliczana jest prowizja (Commissionable Volume, CV), ponieważ do 
każdego produktu przypisana jest pewna wartość CV. Aby zacząć zarabiać premię zespołową (TVC), 
bądź aktywny, utrzymując co miesiąc zamówienia czy sprzedaż na poziomie minimum 80 CV i 
osobiście sponsoruj co najmniej jednego aktywnego partnera biznesowego. 

To jest naprawdę bardzo proste
Wystarczy, że zbudujesz swój zespół, dodając na początek dwóch partnerów biznesowych, a 
następnie pomożesz każdemu z nich znaleźć dwóch kolejnych. Tak jak wcześniej Ty, Twoi dwaj 
partnerzy i ich dwaj partnerzy stanowią prawy lub lewy filar Twojej działalności i jeśli wszyscy 
stosują ten prosty model, Twój biznes rośnie wykładniczo.
Podczas gdy wiele firm wypłaca prowizje tylko do kilku poziomów w ramach struktury, w Happy.Co 
nie ma takiego „punktu odcięcia”, co oznacza, że w dalszym ciągu będziesz zarabiać 10% całego 
wolumenu, od którego naliczana jest prowizja w Twoim mniejszym filarze co miesiąc, niezależnie od 
liczby poziomów, jakie masz w swojej strukturze.
Dopuszczalna maksymalna miesięczna prowizja za wolumen zespołu wynosi 20.000 € przy 
wolumenie, od którego naliczana jest prowizja, na poziomie 200.000 lub wyższym w mniejszym 
filarze.   

Centra Biznesowe
Pamiętaj, że w miarę rozwoju biznesu możesz budować dodatkowe filary / zespoły, które nazywamy 
wtedy „centrum biznesowym”. Kiedy osiągniesz maksimum dopuszczalne w Twoim pierwszym 
Centrum Biznesowym, możesz otworzyć drugie, a następnie trzecie Centrum.
To znaczy, że co miesiąc możesz zarobić maksymalną prowizję w wysokości 60.000 € z samej 
tylko premii za TVC.

Happy.Co nagradza Waszą aktywność pozwalając przenieść prowizję na kolejny 
miesiąc*. Przeniesienie gwarantuje Wam, że różnica punktów CV pomiędzy 

obiema nogami nigdy nie będzie utracona. Dopóki pozostajecie Aktywni, 
będzie ona zawsze automatycznie przeniesiona na następny miesiąc.

*Zasady Przeniesienia: jeżeli Partner nie był Aktywny, cała uzyskana 
w bieżącym okresie rozliczeniowym prowizja będzie utracona. Kiedy 
Partner jest Aktywny, ale nie posiada Kwalifikacji, zgromadzona 
prowizja będzie przeniesiona na kolejny miesiąc. Gdy Partner jest 
aktywny, ale nie ma Kwalifikacji przez kolejne miesiące, nagromadzona 
prowizja zostanie zredukowana o połowę. Jeśli Partner jest aktywny, 
ale nie posiada kwalifikacji przez trzy kolejne miesiące, nagromadzona 
prowizja zostanie anulowana.



Dochody długookresowe
Jako partner biznesowy Happy.Co będziesz tworzyć bazę klientów indywidualnych i preferowanych 
oraz budować organizację, lub zespół innych partnerów biznesowych.

W miarę rozwoju kariery w Happy.Co i osiągania kolejnych etapów zgodnie z planem wynagradzania 
będziesz zarabiać coraz wyższe prowizje od sprzedaży produktów w całej Twojej organizacji. Te 
premie mogą dostarczyć długoterminowych dochodów z działalności w pełnym lub niepełnym 
wymiarze godzin, co może pomóc Ci w osiąganiu własnych celów finansowych.

Premia za rolę lidera w planie wynagradzania nazywana jest macierzą lub premią jednopoziomową 
z kompresją. Oznacza to, że będziesz zarabiać procent od kilku poziomów sprzedaży w strukturze 
partnerów twojej organizacji czy drzewa. Im wyższy poziom osiągniesz, tym więcej będzie poziomów, 
od których możesz zarobić prowizję.

Plan wynagradzania Happy.Co przewiduje kompresję, aby umożliwić Ci uzyskiwanie dochodów 
wygenerowanych na niższych poziomach w Twojej strukturze. Poziom w strukturze wyznacza 
aktywny partner biznesowy.
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DRZEWO ZGŁOSZONYCH PARTNERÓW

1. WSZE POKOLENIE

5. TE POKOLENIE

2. GIE POKOLENIE 
(zgłoszeni przez 
1-wsze pokolenie)
6. TE POKOLENIE

3. CIE POKOLENIE

7. ME POKOLENIE

4. TE POKOLENIE

TY



4    Premia za rolę leadera (Leadership 
Reward Bonus, LRB) 

Możliwości zarobkowania długookresowego z Happy.Co 
zaczynają się od osób, które bezpośrednio sponsorujesz, i 
wzrastają, kiedy te osoby z kolei stają się sponsorami.
Premia LRB nagradza za każdego osobiście 
sponsorowanego aktywnego partnera biznesowego, 
aktywnych partnerów biznesowych, których on 
osobiście sponsoruje, i tak dalej do siedmiu poziomów 
w głąb struktury - niezależnie od tego, w którym 
są filarze.
Ta premia to innowacyjne podejście do Twojego biznesu 
(jest przyznawana dodatkowo do nagród w systemie 
dwóch filarów) i znacząco Cię nagradza za sprzedaż 
wygenerowaną przez Twój zespół.
"Premię za rolę lidera" zaczynasz zarabiać, kiedy stajesz się 
partnerem biznesowym, i za każdym razem, kiedy wchodzisz 
na wyższy poziom, Twoje możliwości zarobku wzrastają, 
ponieważ możesz otrzymywać prowizje z głębszych 
poziomów struktury organizacji partnerów.

Jak to się opłaca?
Premia LRB oferuje do 50% prowizji zarabianych jako 
prowizje od wolumenu zespołu w Twoim drzewie 
sponsorskim.

               RANGA

Brąz

Srebro

Złoto

Platyna

Szafir

Rubin

Szmaragd

Diament  

Niebieski diament

Czarny diament

Różowy diament

-

-

-

-

-

2

4

6

8

10

10*

         CV

-

500

1000

2000

4000

10.000

20.000

50.000

100.000

200.000

400.000

   
1

10%

15%

20%

25%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

50%

   
3

2%

2%

4%

4%

4%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

   
5

2%

2%

2%

2%

4%

4%

4%

8%

8%

8%

8%

   
2

2%

4%

4%

4%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

   
4

2%

2%

4%

4%

4%

4%

8%

8%

8%

8%

8%

   
6

2%

2%

4%

4%

4%

8%

8%

8%

 
  7

4%

4%

8%

10%

PLATYNA OSOBIŚCIE 
SPONSOROWANA 

POKOLENIA

* + 2 osobiście sponsorowanych Szmaragdów.



5   Premia Happy
W miarę wzrostu organizacji sprzedażowej możesz zwiększyć swoje możliwości otrzymywania premii 
poprzez zakwalifikowanie się do programu rozwoju kariery lub osiąganie określonych poziomów 
lidera: od Rubinu, przez Szmaragd, Diament, Niebieski diament do Czarnego diamentu i, na samym 
szczycie-Różowego diamentu.

Aby pokazać, jak bardzo cenimy liderów z najlepszymi wynikami, i nagrodzić tych, którzy pomogli 
największej liczbie osób w swoich organizacjach w rozwinięciu biznesu, co miesiąc przyznajemy 
liderom premię Happy Bonus w wysokości od 1000 € do 10.000 € miesięcznie.

To Twoje pieniądze, które możesz wydać w dowolny sposób... na podróże, cele dobroczynne, 
samochód, dom, fundusz powierniczy dla swoich dzieci lub własny fundusz emerytalny-na cokolwiek 
zechcesz!

To jeszcze jeden sposób, w jaki Happy.Co pokazuje, że jest firmą, która dba o Twój sukces i naprawdę 
docenia Twoją ciężką pracę.
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Rubin

Szmaragd

Diament

Niebieski diament

Czarny diament 

Różowy diament

1000 e

2000 e

3000 e

4000 e

5000 e

10.000 e

POZIOM LIDERA PREMIA HAPPY (MIESIĘCZNIE)



Podsumowanie

19 e
Średni zysk ze sprzedaży 

detalicznej

do

 50%

Premia za rolę lidera

 10%

Premia za drugie
zamówienie

do

10.000 e
Premia Happy

 
Premia za pierwsze 

zamówienie

 15 e
Średni zysk za klienta 

preferowanego

PREMIE

   20% 
                do 30%



GLOSARIUSZ

Aktywny: status, jaki może osiągnąć każdy Partner Biznesowy, który generuje zamówienia na 
poziomie 80 CV miesięczne.

Zakwalifikowany: status, jaki może osiągnąć każdy Partner Biznesowy, jeśli pozostaje aktywny i 
ma co najmniej jednego osobiście sponsorowanego partnera biznesowego. Bycie zakwalifikowanym 
oznacza, że Partner Biznesowy może uzyskiwać premie i korzystać z planu kariery i wynagradzania.

Automatyczna wysyłka: opcjonalny program, który umożliwia Klientom i Partnerom Biznesowym 
tworzenie stałych miesięcznych zamówień w Happy.Co. Produkty są przesyłane w wybranym 
terminie po cenie hurtowej.

Binarna: metoda stosowana do wyliczania prowizji zespołowych, gdy Partnerzy Biznesowi są 
zgrupowani w strukturze drzewa rozgałęziającego się na dwa filary (lewy i prawy), a prowizje 
wypłacane są za wolumen sprzedaży w filarze słabszym.

Partner Biznesowy: termin stosowany w odniesieniu do wszystkich niezależnych dystrybutorów, 
którzy są uprawnieni do korzystania z Planu Kariery i Wynagradzania.

Osobisty Sponsor: osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zgłoszenie nowego partnera biznesowego 

Kompresja: możliwość akumulacji wolumenów sprzedaży z różnych poziomów partnerów 
biznesowych liczonych jako jeden poziom wypłat.

Osobiste Drzewo Zgłoszeń: linia zgłoszeń wyznaczająca kolejne poziomy osób, które zgłosiły 
partnerów.

Ranga: poziom aktywnych partnerów biznesowych według wielkości i struktury ich organizacji

CV: każdy zakup produktów przez członków zespołu w każdym filarze / zespole jest przeliczany na 
wolumen, od którego wypłacana jest prowizja (CV), ponieważ do każdego produktu przypisana jest 
wartość CV. 

Struktura / Grupa / Zespół / Organizacja: osoby bezpośrednio zgłoszone przez niezależnego 
partnera biznesowego oraz wszystkie osoby, których linia sponsorów wyszła od tego niezależnego 
partnera biznesowego. Twoja organizacja składa się ze wszystkich niezależnych partnerów 
biznesowych na wszystkich poziomach w dół, ,bez żadnych ograniczeń.

Powszechny limit prowizji: Happy.Co ma szczególnie korzystny i hojny Plan Wynagradzania, dlatego 
też stosuje powszechny system limitów w celu utrzymania działalności w dobrej kondycji biznesowej 
i finansowej. Aktualnie limit wynosi 55% obrotu.
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PŁYNNY SYSTEM WYNAGRADZANIA

Czas podzielić się szczęściem z Happy.Co

San Francisco
Nowy Jork

Miami

Rio de Janeiro

Londyn

Madryt

Paryż



PŁYNNY SYSTEM WYNAGRADZANIA

Czas podzielić się szczęściem z Happy.Co

pozwalający Ci swobodnie rozwijać
działalność na całym świecie

Madryt

Paryż

Berlin

Rzym
Kijów

Warszawa

Moskwa

Tokio

Szanghaj

Sydney
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It’s time to be happy
Premie i prowizje są ściśle uzależnione od indywidualnych wyników. Nie wypłaca się prowizji za 
rekrutację nowych partnerów biznesowych. Prowizje wypłaca się tylko za sprzedaż produktów. 
Happy.Co nie gwarantuje dochodów i wyniki zależą wyłącznie od indywidualnych starań każdego 
Partnera Biznesowego.

Niniejszy dokument przygotowano w celu ogólnego omówienia licznych korzyści oferowanych przez 
Happy.Co tym Partnerom Biznesowym, którzy dokładają niezbędnych starań, pracując na rzecz 
zbudowania odnoszącego sukcesy biznesu Happy.Co.


