
PLAN
WYNAGRODZEŃ
Naszą misją w GOVVI jest pomóc Ci czerpać z życia jak najwięcej. Oprócz doskonałego i i

bezdyskusyjnie potrzebnego każdemu produktu, oferujemy możliwość stworzenia

własnego, angażującego, zrównoważonego i odnoszącego sukcesy finansowe Biznesu

GOVVI. Nasz Plan Wynagrodzeń odzwierciedla to nastawienie, zapewniając każdemu

niezależnemu Promotorowi GOVVI najlepszą Okazję do Sukcesu w sprzedaży

bezpośredniej.



Lance Conrad

Stworzyliśmy produkt, który jest niesamowicie przyjazdny dla świata i równocześnie stanowi
niesamowite narzędzie do budowania Biznesu. Witamy w GOVVI- to Szansa Biznesowa, która
napędza odnoszących sukcesy Liderów na całym świecie i daje możliwość wspierania naszej
planety dla naszego i następnego pokolenia.

ZBUDUJ
DROGĘ 
DO
SUKCESU

CEO & Founder
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Kiedy Twój osobiście zasponsorowany nabywca wybierze Pakiet Subskrypcji Biznesowej (99 USD) 
jako swoje pierwsze zamówienie, otrzymasz nagrodę za pierwsze zamówienie w wysokości 35% 
obrotu prowizyjnego (CV), a 35 CV zostanie przeznaczone na nagrodę dla dwóch zespołów. Kolejne
zakupy pakietu subskrypcji biznesowej zapłacą 70 CV na poczet Bonusu dwóch zespołów. Należy
pamiętać, że za mniejsze pakiety nie jest wypłacana nagroda za pierwsze zamówienie.

GOVVI to firma zajmująca się subskrypcją e-commerce i chociaż zachęcamy wszystkich naszych
klientów i promotorów do subskrybowania naszych produktów, zezwalamy na jednorazowe zakupy.
Gdy osobiście zasponsorowany kupujący dokona zakupu po cenie niezasubskrybowanego klienta,
nagrodzimy Cię różnicą między ceną jednorazową, a ceną subskrypcji. Jeśli kupujący zdecyduje się
nie zostać promotorem, będziemy również gromadzić obrót prowizyjny (CV) i co tydzień będziemy go
dodawać do  obrotu mniejszego zespołu w wynagrodzeniu "Bonus dwóch zespołów". 

P L A N  W Y N A G R O D Z E Ń

Bonusy, które Cię będą
napędzać

#1 BONUS KLIENTA

#2 BONUS ZA PIERWSZE ZAMÓWIENIE

GOVVI



Bonus dwóch drużyn (czasami nazywany bonusem binarnym) to tygodniowa nagroda za
zbudowanie zespołu promotorów. Wspaniałą cechą bonusu dwóch zespołów jest to, że budując
zespoły, wszyscy pomagamy sobie nawzajem i korzystamy z naszej pracy zespołowej. 

Na przykład na poniższym wykresie lewa drużyna ma 350 CV, a prawa 280 CV. Ranga promotora
poniżej zostanie określona przez ich prawą drużynę (która jest zespołem o mniejszym wyniku
obrotów), a 70 CV zostanie przeniesione na następny tydzień w lewej drużynie.

Oto jak to działa:
Każdy promotor ma możliwość budowania lewej drużyny i prawej drużyny (zespołu). Kiedy
rekrutujesz promotorów, muszą oni wejść do twojego lewego zespołu lub do prawego zespołu. Gdy
oni rekrutują promotorów, muszą również dodać ich do swoich lewych lub prawych zespołów.
Wolumen prowizyjny (CV) zawsze płynie w górę, a kiedy ktoś z dołu drzewa binarnego złoży
zamówienie, wszyscy nad nim odnoszą korzyści. Pod koniec każdego tygodnia podsumowujemy
łączne CV każdego z Twoich zespołów. Twój zespół z mniejszym obrotem określa Twoją rangę i
procent wypłaty, którą otrzymasz od obu zespołów (patrz Tabela kwalifikacji 
rang na stronie 8). Naprawdę wspaniałe w tym bonusie jest to, że nadwyżka, która pozostała w
twoim większym zespole, zostanie przeniesiona na następny tydzień.

OSOBIŚCIE
SPONSOROWANE

POZYCJE

SPONSOROWANI
W DOLE

PRZENIESIENIE NA
NASTĘPNY TYDZIEŃ

MNIEJSZY WYNIK TO 280 CV X 10% = $28 ZYSKU
 70 CV PRZENIESIONE NA PRZYSZŁOŚĆ W LEWEJ DRUŻYNIE

#3 BONUS DWÓCH DRUŻYN (BINARNY)
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#4 SPONSORSKI
BONUS BEZPOŚREDNI 

Jako promotor otrzymujesz 20% cotygodniowej 

# LICZBA OSOBIŚCIE
ZASPONSOROWANYCH
PROMOTORÓW

ICH CAŁKOWITA
SUMA WYPŁAT W
BONUSIE
DWÓCH DRUŻYN

TWOJE 20%
COTYGODNIOWEGO
BEZPOŚREDNIEGO 
 BONUSU SPONSORSKIEGO 

WYJAŚNIENIE POKOLEŃ I ORGANIZACJI SPONSORSKIEJ 

Twoja „organizacja sponsorująca” obejmuje wszystkich
promotorów, których osobiście zasponsorowałeś, a także
wszystkich promotorów, których każdy sponsorował. 
W Twojej organizacji sponsorskiej wszyscy promotorzy,
których osobiście sponsorujesz, są umieszczani na twoim
pierwszym poziomie (z nieograniczonym potencjałem
ekspansji poziomej)… 
A wszyscy promotorzy, których oni osobiście sponsorują, są
umieszczani na twoim drugim poziomie… i tak dalej.
„Pokolenie” rozpoczyna się, gdy promotor w twojej
organizacji sponsorującej osiągnie rangę Star Maker lub
wyższą w ciągu tygodniowego okresu rozliczeniowego.
Bonus Generacyjny obejmuje wszystkich poniżej nich
promotorów w tej nodze zespołowej Twojej organizacji
sponsorującej, dopóki system nie napotka innego promotora
w tej samej nodze zespołu, który również ma rangę Promotora
Star Maker lub wyższą. Wtedy ten promotor zapoczątkuje
twoje następne pokolenie.

Reprezentuje Kwalifikowanego Promotora Star Maker

5 $1,000 $200

GOVVI

25z $10,000z $1000
wypłaty z bonusu dwóch drużyn, uzyskiwanej co
 tydzień przez wszystkich osobiście zasponsoro-
wanych przez Ciebie promotorów. Jak pokazano 50z $25,000z $5000

w przykładzie, w miarę budowaniaj Zespołu, kwota 
bonusów w danym tygodniu gwałtownie rośnie. 

#5 PREMIA GENERACYJNA
Jako Promotor o randze Star Maker lub wyższej (tak długo, jak utrzymujesz tą rangę lub wyższą),z
otrzymujesz również 10% cotygodniowej premii pokoleniowej (generacyjnej) ze zbiorowej nagrodyzdla 
dwóch drużyn zdobywanej co tydzień. Jest ona wypłacana maksymalnie czterem generacjomz
promotorów o randze Star Maker lub wyższej w twojej organizacji (kwalifikacja binarna na podstawiez
bonusu dwóch zespołów). Ta premia może stworzyć znaczną kwotę dodatkowego dochodu każdegoz
tygodnia w Twoim Biznesie Govvi, ponieważ każde pokolenie może reprezentować dużą liczbęz
Promotorów, jak pokazano w poniższym przykładzie.



70 PV Podwójny bonus 70 PV Podwójny bonus 70 PV Podwójny bonus 70 PV Podwójny bonus

2x2 GOVVI LIFE 3x3 GOVVI LIFE 4x4 GOVVI LIFE 5x5 GOVVI LIFE

Każdego miesiąca otrzymujesz
nagrodę w wysokości 50 $, gdy
masz 2 promotorów z
zamówieniami 35 PV, a oni
pozyskają dwóch promotorów
z zamówieniami 35 PV.
Podwoisz ten bonus do
100USD, gdy zyskasz 2-óch
promotorów z zamówieniami
70 PV i oni po 2-óch
promotorów z zamówieniami
70 PV. 

Każdego miesiąca otrzymujesz
nagrodę w wysokości 150 $, 
gdy masz 3-ech promotorów z
zamówieniami 35 PV, a oni
pozyskają 3-ech promotorów z
zamówieniami 35 PV. Podwój
swoj bonus do 300 $, 
gdy zyskasz 3-ech promotorów
z zamówieniami o wartości 70
PV, a oni pozyskają 3-ech
promotorów z zamówieniami o
wartości 70 PV. 

Każdego miesiąca otrzymujesz
nagrodę w wysokości 250 USD,
gdy masz 4-ech promotorów z
zamówieniami na 35 PV, a oni
zyskają 4-ech promotorów z
zamówieniami 35 PV. Podwój
swoją nagrodę do 500 $, gdy
masz 4-ech promotorów z
zamówieniami o wartości 70
PV, a oni pozyskają 4-ech
promotorów z zamówieniami o
wartości 70 PV. 

Każdego miesiąca otrzymujesz
nagrodę w wysokości 350 $,
gdy pozyskasz 5. promotorów z
zamówieniami 35 PV, a oni
pozyskają 5-ciu promotorów z
zamówieniami 35 PV. Podwój
swoją nagrodę do 700 $, gdy
pozyskasz 5-ciu promotorów z
zamówieniami o wartości 70
PV, a oni pozyskają 5-ciu
promotorów z zamówieniami o
wartości 70 PV. 

$50
35 PV BONUS

$100

$150
35 PV BONUS

$300

$250
35 PV BONUS

$500

$350
35 PV BONUS

$700

Złóż własne zamówienie na 35 PV lub 70 PV 

Sponsoruj innych promotorów... 2, 3, 4, or 5. 
(Kwota bonusu jest powiązana z ilością twoich zasponsorowanych.)

Naucz ich kupować i sponsorować za co najmniej 35 PV

Wystarczą 3 proste kroki, aby zdobyć comiesięczną nagrodę GOVVI Life Bonus.

Nagroda GOVVI Life to miesięczna nagroda, która rekompensuje ci zbudowanie zespołu
promotorów, którzy mają zamówienia o wartości co najmniej 35 PV. 

Jako promotor w randze Super Star co tydzień otrzymujesz część 2% globalnej puli bonusowej z
całkowitego obrotu prowizyjnego (CV) wygenerowanego w tym tygodniu w całej firmie.

#7 GOVVI LIFE BONUS

#6 BONUS GLOBALNY

Kwoty podane w USD. Każdego miesiąca można zdobyć tylko jedną nagrodę.
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Klient

RANGA

Promotor

Star Maker

Rock Star

Super Star

Wschodząca
gwiazda

(Rising Star)
 

Gwiazda
(Star)

KWALIFIKACJE

Wschodząca Gwiazda + 4000 CV 
tygodniowo w zespole o mniejszej liczbie
obrotów.

Wschodząca Gwiazda + 8000 CV 
tygodniowo dla zespołu o mniejszym Volumenie

Nic.

Mieć osobiste zamówienie na co najmniej 20 
CV i osobiście sponsorować co najmniej 1. 
promotora.

1 osobiście zasponsorowany promotor (z 20 

 CV) w obu drużynach (lewy i prawy).
Wschodząca Gwiazda + 1000 CV tygodniowo 
 w zespole o mniejszej liczbie obrotów.

Wschodząca Gwiazda + 2000 CV 
tygodniowo w zespole o mniejszej liczbie 
obrotów.

–

Aż do 18%

Aż do 12%

Aż do 15%

Aż do 10%

Aż do 20%

BONUS DWÓCH 
 ZESPOŁÓW

–

BONUSY BEZPOŚREDNI
SPONSORSKI I GENERACYJNY

20% od wszystkich osobiście
sponsorowanych promotorów.

 

20% od wszystkich osobiście
sponsorowanych promotorów.  
20% od wszystkich osobiście

sponsorowanych promotorów.
20% od wszystkich osobiście

sponsorowanych promotorów +
 10% za 2 generacje Star Maker

 lub wyżej.  
20% od wszystkich osobiście

sponsorowanych promotorów +
10% za 3 generacje Star Maker

 lub wyżej.

20% od wszystkich osobiście
sponsorowanych promotorów + 
10% za 4 generacje Star Maker 

lub wyżej + udział w 2% puli 
Globalnego Bonusu.

KWALIFIKACJE KAŻDEJ RANGI 
I WYMAGANIA

GOVVI



Nagroda dla dwóch zespołów wypłaca poszczególnym promotorom do 20% obrotu
prowizyjnego (CV) ich mniejszego (o mniejszym wolumenie) zespołu, dopóki całkowita
wypłata w całej firmie nie osiągnie 60% zbiorowego CV w całej firmie.

 
Jeśli obliczono, że całkowita wypłata w całej firmie wynosi ponad 60%, poszczególne 
wypłaty zostaną obniżone, aby całkowita wypłata w całej firmie nie przekroczyła 60%. Ma
to na celu zapewnienie, że Govvi może zawsze wypłacić maksymalną możliwą kwotę
naszym Promotorom bez wypłacania zbyt dużej kwoty, abyśmy mogli zapewnić stabilność
planu wynagrodzeń w długim okresie.

 
UWAGA: Maksymalna wypłata dla dwóch zespołów wynosi 20 000 USD tygodniowo.

Bonus Klienta i Pierwszego Zamówienia są wypłacane codziennie (po upływie 3 dniowego
okresu karencji dla kupującego).

 
Bonus dwóch drużyn, oba bonusy Bezpośredni Sponsorski i Generacyjny i Pula Globalna są
wypłacane co tydzień z tygodniowym opóźnieniem. W tym przypadku tydzień podlegający
prowizji trwa od 12:00 we wtorek UTC do 23:59 w poniedziałek, a odpowiednie nagrody
zostaną wpłacone do Twojego e-portfela w następny wtorek.

Nagroda Govvi Life jest wypłacana co miesiąc; zostanie on wpłacony do Twojego e-portfela
w pierwszą środę po 15-tym dniu miesiąca następującego po okresie prowizyjnym.

Możesz poprosić o wypłatę ze swojego e-portfela w dowolnym momencie, a zostanie ona
wypłacona w nadchodzący piątek. Gdy poprosisz o wypłatę ze swojego e-portfela, konto
iPayout zostanie dla Ciebie automatycznie utworzone. Ty otrzymasz wiadomość e-mail, aby
zweryfikować Twoją tożsamość i informacje bankowe i w konsekwencji otrzymać środki.
Dzieje się tak w każdy czwartek dla nowych promotorów.

Wszystkie wnioski złożone w ciągu tygodnia do godziny 12:00 w poniedziałek czasu UTC są
wypłacane w piątek tego samego tygodnia. Wnioski złożone po terminie będą realizowane 
do następnego piątku.

Każdy produkt ma przypisane PV (Personal Volume- Obrót osobisty) i CV (Commisionable Volume- Obrót
podlegający prowizji). 

Volumen podlegający prowizji (CV) to wartość przypisana do produktu w celu obliczenia bonusu dwóch
zespołów, bonusów generacyjnego i bezpośredniego sponsorskiego, oraz puli globalnej.

Osobista objętość (PV) to wartość przypisana osobiście zakupionym produktom do obliczenia nagród GOVVI
Life.

WYJAŚNIENIE PV I CV

*60% ZASADA CAŁKOWITEJ WYPŁATY

HARMONOGRAM NAGRÓD




