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תוכנית התגמולים
אינפיניטי

תוכנית להרפתקה הבאה שלך

אומנות מדע הצמחים



)PV( ניקוד אישי

עמלות על מכירות אישיות

רווח קמעונאי

מענק מכירות קמעונאיות

דרגת תשלום של בעל עסק עצמאי שעליו אתם מקבלים עמלה – אחד 
לכל רגל בקבוצה האישית + אחד לכל רגל שבה אייס רויאל מדור ראשון 

ומעלה

הגדלת העסק שלכם
שתפו עם הקבוצה שלכם את התשוקה והידע שלכם, למען הקמת 

עסק חזק שישרוד לאורך זמן.
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יוצאים לדרך
תוכנית התגמולים החדשה של סאנריידר סוללת נתיב מהיר להצלחה. 

התוכנית נועדה לאפשר לכם לזנק במהירות ולהתקדם בקביעות. 
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אחוזי עמלת Unilevel )תקרה של 23% מנפח המכירות המשמש בסיס לעמלה(
Unilevel אחוזי עמלת                                 Unilevel אחוזי עמלת תגמול  
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מענק מכירות קמעונאיות
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מענק קידום
לאייס רויאל

התקדמו או העניקו חסות למישהו בקבוצה האישית 
שלכם אשר מתקדם לראשונה לאייס רויאל, וקבלו 

1,750 ₪. אין הגבלת זמן למענק זה. כדי להיות 
זכאים למענק התואם, התשלום המשולם לכם 

צריך להיות לפי דרגת אייס רויאל או גבוה מכך. 

₪ 1,750
מענק קידום
לאייס רויאל

₪ 1,750
מענק תואם 

למענק קידום 
לאייס רויאל

זינוק מהיר לכסף מהיר
בעלי עסק עצמאיים חדשים יכולים להרוויח את התגמולים הבאים ב-3 החודשים 

הראשונים המלאים שלהם בסאנריידר!

חודש ראשון מלא
חודש הצטרפות + חודש ראשון

חודש 3חודש 2

מוצר
בחינם

הרוויחו מוצר בחינם על כל לקוח מועדף חדש שאתם מצרפים, ואשר רוכש 
מוצרים בהיקף של 100 נקודות אישיות )PV( בתוכנית אוטושיפ. עליכם 
לצבור 250 נקודות אישיות )PV( לפחות באותו חודש, ברכישות אישיות.

זיכוי למוצר
בשווי 
₪ 180

הרוויחו זיכוי למוצר בשווי 180 ₪ על כל בעל עסק עצמאי חדש 
250  נקוו  שאתם מעניקים לו חסות, ואשר רוכש מוצרים בהיקף של

 )PV( באותו חודש. עליכם לצבור 250 נקודות אישיות )PV( דות אישיות
לפחות באותו חודש, ברכישות אישיות.

התקדמו בסולם הדרגות במהלך תקופת הזינוק המהיר שלכם, ותקבלו יותר מענקים!

מענק של 180 ₪
הרוויחו מענק של 180 ₪ כאשר אתם מתקדמים לסטאר פריים במהלך החודש 
הראשון המלא שלכם בסאנריידר, ומעניק החסות שלכם ירוויח גם הוא 180 ₪!*

מענק של 350 ₪
הרוויחו מענק של 350 ₪ כאשר אתם מתקדמים לסטאר עלית במהלך 3 החודשים 
הראשונים המלאים שלכם בסאנריידר, ומעניק החסות שלכם ירוויח גם הוא 350 ₪!*

מענק של 720 ₪
הרוויחו מענק של 720 ₪ כאשר אתם מתקדמים לדרגת אייס במהלך 3 החודשים 

הראשונים המלאים שלכם בסאנריידר, ומעניק החסות שלכם ירוויח גם הוא 720 ₪!*
מענק של 1,260 ₪

הרוויחו מענק של 1,260 ₪ כאשר אתם מתקדמים לדרגת אייס פריים במהלך 3 
החודשים הראשונים המלאים שלכם בסאנריידר, ומעניק החסות שלכם ירוויח גם הוא 

 *!₪ 1,260

 )PV( מעניק החסות חייב להיות בדרגה שווה או גבוהה יותר ולצבור 250 נקודות אישיות*
ברכישות אישיות באותו חודש. זהו מענק חד פעמי הן למתקדמים בדרגה והן למעניק החסות. 

מענק פיתוח )תקרה של 2%(
מדי חודש, כאשר אתם מוסמכים כאייס פריים ומעלה, הרוויחו את מענק 

הפיתוח על:

כל רגל בקבוצה האישית שלכם שיש בה לפחות מוסמך אחד 
לדרגת אייס ומעלה. מענק זה משולם על הסכום הגבוה ביותר 
בדרגות אייס עד אייס עלית בכל רגל, והיקפו אינו יכול לעלות 

על דרגת התשלום שלכם. 
ו-

כל רגל בארגון שלכם שיש בה לפחות בעל עסק עצמאי אחד 
מדור ראשון אשר משולם לו כאייס רויאל או גבוה מכך באותו 
חודש, יהא אשר יהא מיקומו ברגל. היקף המענק הוא 350 ₪ 

כאשר אתם מוסמכים כאייס רויאל או גבוה מכך, או שווה 
לדרגה שלכם שבין אייס פריים לאייס עלית.

אייסאייס
פריים

אייס
עלית

אייס
רויאל

דור ראשון

₪ 105₪ 210₪ 280₪ 350
מענק חודשי קבוע משולם לאייס פריים ומעלה )תקרה של 2%(



מענק אייקון
מענק האייקון מוענק כהוקרה על הישגים יוצאי 

דופן של מנהיגות ופיתוח.
כאשר תגיעו לראשונה לדרגת אייקון, אייקון עלית 

ואייקון רויאל, תקבלו בהתאם את מענק האייקון, 
המשולם בפריסה חודשית. כדי להיות זכאים 

מענק טורבו אינפיניטי

)תקרה של 3% מנפח המכירות המשמש בסיס לעמלה(
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מענק תואם  )תקרה של 8% מנפח המכירות המשמש בסיס לעמלה(
כאשר אתם מוסמכים כמנהיג )הירו+(, ביכולתכם לקבל מענק תואם למענק ה-Unilevel ולמענק אינפיניטי 
טורבו - שמקבלים הדורות שמתחתיכם. היקף המענק התואם מבוסס על דרגת התשלום של האדם שעליו 

אתם מקבלים את המענק התואם, אבל אינו יכול לעלות על דרגת התשלום שלכם. ככל שתגיעו לדרגת 
תשלום גבוהה יותר, כך תוכלו לקבל מענק תואם על דורות לעומק רב יותר. תקרת המענק התואם מבוססת 

על דרגת התשלום שלכם.
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פיתוח המנהיגים שלכם
כשאתם מעוררים השראה בקרב כוכבים עולים ומובילים אותם להצלחה, 

אתם קוטפים את הפרסים על עזרה לאחרים. זה מדהים. 

מיקסום הפוטנציאל שלכם
הגיעו לדרגות העליונות כדי להפיק את מלוא התועלת מהתוכנית עתירת 

התמריצים שלנו, ואת פוטנציאל ההכנסות הבלתי מוגבל שלה. 

אייקוןהירו

אייקון

עומק אינסופי עומק אינסופי עומק אינסופי עומק אינסופי עומק אינסופי עומק אינסופי

אייקון עלית

אייקון עלית

אייקון רויאל

אייקון רויאל

הירו עלית

הירו עלית

הירו רויאל

הירו רויאל

3 רגליים
+ 1 רגל של אייס רויאל

)סה"כ 4 רגליים( 

2 רגליים
+2 רגליים של אייס 

רויאל
)סה"כ 4 רגליים( 

1 רגל
+ 3 רגליים של אייס 

רויאל )סה"כ 4 רגליים( 

3 רגליים של אייס רויאל 
+ 2 רגליים של הירו + 

מוסמך דור ראשון
)סה"כ 5 רגליים(

3 רגליים של אייס רויאל+
  +2 רגליים של הירו 

עלית+
מוסמך דור ראשון
)סה"כ 5 רגליים(

3 רגליים של אייס רויאל+
+ 2 רגליים של הירו רויאל+

מוסמך דור ראשון
)סה"כ 5 רגליים(

Unilevel אחוזי עמלתUnilevel אחוזי עמלת
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דרגת התשלום של 
IBO שעליו מקבלים 

מענק

עומק הדורות

תקרת המענק התואם

דרגת התשלום שלכם

אייס עלית או נמוך 
יותר )דרגת הסמכה 

אייס רויאל+(

אייס רויאל

123456

אייקון אייקוןהירו רויאלהירו עליתהירו
עלית

אייקון 
רויאל

₪ 3,500₪ 7,000₪ 10,500₪ 14,000₪ 17,500₪ 21,000

הירו

אייקון רויאלאייקון עליתאייקון הירו רויאלהירו עלית הירו

כאשר אתם מוסמכים לדרגת הירו ומעלה, ביכולתכם 
לקבל מענק טורבו אינפיניטי על המכירות החל מהרמה 

השישית שלכם ועד לעומק אינסופי.
אין חסימה, כך שייתכן כי יהיו לכם מנהיגים בדרגה שלכם 

או גבוהה יותר ועדיין תרוויחו על המכירות של אלה 
שתחתם. אם סכום המענק הכולל עולה על 3% מנפח 
המכירות )CV( הכולל של החברה, אזי כל התשלומים 

הללו יופחתו באחוז שווה כדי שיישארו במסגרת התקציב 
)אבל אתם עדיין תרוויחו על כל נפח המכירות הזה(.

אייקון אייקון עלית אייקון רויאל

₪ 35,000
בפריסה של
5 חודשים

₪ 70,000
בפריסה של 8 

חודשים

₪ 175,000
בפריסה של
12 חודשים

למענק האייקון שלכם במהלך 
כל חודש לאורך פרק הזמן 
הזה, דרגת התשלום שלכם 

חייבת להיות אייקון.



חוק הניקוד המירבי 
חל אך ורק על הניקוד של הארגון שלכם )DV(. בדרך-כלל 

50% מה-DV יחושב מרגל כלשהי או מהניקוד האישי של בעל 
העסק העצמאי. חל רק על הסמכה לדרגה – בעל העסק 

העצמאי יקבל תשלום על כל הנפח, לרבות הנפח אשר עולה 
על חוק הניקוד המירבי.

)BL( רגל של מקים עסק
רגל ובה בעל עסק פעיל אחד )לפחות 200 נקודות אישיות  

PV( ולפחות 1,000 נקודות קבוצתיות )DV( ברגל כולה. 

)NewGenQ( מוסמך דור ראשון חדש
זוהי דרישת הסמכה לדרגת אייקון ומעלה, אשר מחייבת 

שפעם אחת לפחות מדי 12 חודשים, בעל דרגת האייקון ומעלה 
יעזור לקדם מישהו בקבוצתו האישית, אשר מתגורר במדינת 

האם שלו, לאייס רויאל, ואותו אדם יהיה מוסמך לדרגה זו 
)ומעלה( במשך 3 חודשים עוקבים לפחות. מחזור זה של 12 
חודשים יתחיל מחדש כל פעם שבעל דרגת האייקון ומעלה 

יעמוד בדרישות אלו. כל ניסיון לעקוף דרישה זו בדרך כלשהי 
)ובכלל זה, אך ללא הגבלה, יצירת חשבונות מזויפים של 

לקוח, לקוח מועדף או בעל עסק עצמאי, רכישת מוצרים של 
סאנריידר מטעם חשבון אחר, וכדומה( ייחשב להפרה של כללי 

האתיקה ושל המדריך העסקי. 
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הגדרות
)CV( בסיס לעמלה

הערך המיוחס לכל מוצר שנרכש, שעליו משולמות עמלות. נתון 
זה משתנה בהתאם למטבע המדינה שבה נרשמה ההזמנה. 

)QV( ניקוד הנדרש להסמכה
הערך של מוצר שממנו משולמת עמלה, שנקבע לצורך 

דרישות ההסמכה לבעל עסק עצמאי בתוכנית התגמולים. 
הניקוד אינו תלוי מטבע, ולכן הדרישות חלות באופן זהה בכל 

רחבי העולם. 

)PV( ניקוד אישי
הניקוד הנדרש להסמכה )QV( מתוך סך הרכישות האישיות 
שלכם ומהרכישות של הלקוחות שלכם )קמעונאיים ולקוחות 
מועדפים(. ניקוד זה אינו כולל את הרכישות של בעלי עסק 

עצמאיים בארגון שלכם. 

 )DV( הניקוד הארגוני שלכם
סך כל הניקוד האישי )PV( שלכם ושל כל בעלי העסק 

העצמאיים בכל הארגון שלכם. ה-DV מגיע לעומק אינסופי, 
בלי קשר לדרגות. זה לעולם לא יתנתק מכם. 

3 דרכים להצטרף לסאנריידר
1. לקוח קמעונאי – הירשמו ותיהנו ממוצרים באיכות גבוהה במחיר קמעונאי! 

2. לקוח מועדף – הצטרפו עם דמי רישום שנתיים בסך 70 ₪ ותיהנו מהנחה של 5% מהמחיר הקמעונאי. הצטרפו לתכנית רכישה חודשית קבועה 

)אוטושיפ( עם סך רכישה של 200 נקודות אישיות )PV( ותיהנו מהנחה של 10% מהמחיר הקמעונאי. 

במהלך כל שנת ההצטרפות תוכלו ליהנות ממבצעים ומהטבות נוספות. דמי חידוש שנתיים: 70 ₪. 

3. בעל עסק עצמאי )IBO( – רכשו ערכת היכרות )228 ₪( ותיהנו מ-15% הנחה מהמחיר הקמעונאי. דמי החידוש כוללים: דפי אינטרנט עסקיים 

של בעלי עסק עצמאיים, מרכז העסקים באינטרנט וכן עזרי שיווק מקוונים. בעלי עסק עצמאיים יכולים גם לבחור את המוצרים המועדפים 

עליהם שיישלחו אליהם בתוכנית אוטושיפ.  דמי חידוש שנתיים: 180 ₪. 
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