
תוכנית זינוק מהיר
סאנריידר מציעה את תוכנית התגמולים אינפיניטי, הטובה מסוגה, אשר מתגמלת אתכם על מאמציכם כבר מן ההתחלה. סללנו נתיב 

מהיר להצלחה שיאפשר לכם לזנק במהירות ולהתקדם הלאה.

שלושת החודשים הראשונים שלכם, בארבעה שלבים

עזרו לבעלי העסק העצמאיים החדשים שלכם להגיע לדרגת סטאר עלית במהלך 3 החודשים הראשונים המלאים שלהם להצטרפות, 
ותוכל להרוויח 350 ₪ מענק תואם למענק קידום לסטאר עלית! כדי לקבל את המענק התואם, עליך להיות מוסמך בדרגת סטאר עלית ומעלה.  

שלב 3
הציבו יעד להגיע לדרגת סטאר 

עלית
כאשר אתם מגיעים לדרגת סטאר עלית בתוך שלושת 

החודשים המלאים הראשונים שלכם )חודש  
ההצטרפות שלכם + שלושת החודשים המלאים 

הבאים(, ביכולתכם להרוויח מענק קידום לסטאר עלית 
בסך 350 ₪! כיצד אתם מתכוונים להשתמש בסכום 

המענק הזה? כתבו לעצמכם!

שלב 2
הביאו חבר/ה

העסק שלכם ישגשג בעזרת חניכה ויצירת קשרים. 
כאשר אתם מעניקים חסות לבעלי עסק עצמאיים 
חדשים ומלמדים אותם למכור את המוצרים שלנו, 

תרוויחו מענק זינוק מהיר בשיעור של 5% מהמכירות 
האישיות שלהם במהלך שלושת החודשים המלאים 

הראשונים שלהם, כלומר חודש ההצטרפות + שלושת 
החודשים המלאים הבאים. מענק הזינוק המהיר ישולם 

בנוסף למענקים נוספים שביכולתכם להרוויח. 

שלב 1
שתפו אחרים במוצרים

מוצרי הבריאות והיופי עטורי הפרסים של סאנריידר 
הם היסוד שעליו בנוי העסק שלכם. באמצעות שיתוף 

אחרים בהתלהבותכם מהמוצרים, תוכלו להרוויח מענק 
מכירות קמעונאיות של עד 25%!

צירוף לקוחות מועדפים לתוכנית הרכישה החודשית 
הקבועה )אוטושיפ( היא דרך נהדרת לשפר את שימור 
הלקוחות, עם פחות מאמץ. תמורת דמי רישום שנתיים 

של 135 ₪ )כולל מע”מ( בלבד, לקוחות מועדפים 
יכולים להרוויח הנחה של 5% מהמחיר הקמעונאי או 

10% מהמחיר הקמעונאי אם הם רשומים בתוכנית 
האוטושיפ החודשית )רכישה חודשית קבועה(. בנוסף, 

הם יהנו מהטבות נוספות במהלך שנת ההצטרפות 
שלהם!
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)900 לפי חוק הניקוד המירבי(

מענק קידום לסטאר עלית

5% 10%
15%

מענק מכירות קמעונאיות

  0-499 500-1,999 2,000-4,999 5,000+

  10% 10% 10% 10% 
 
  10% 15% 20% 25%

לקוחות קמעונאיים ומועדפים

  

IBO IBO

IBO IBO

5000 PV את/ה

)PV( ניקוד אישי

עמלות על מכירות
אישיות

מכירות אישיות 
של בעלי עסק 
עצמאיים חדשים

את/ה

+5% +5%

חודש 1

מכירות 
אישיות של 
בעלי עסק 
עצמאיים 

חדשים

Enroll200 PV
500 DV

300 PV
1,000 DV

400 PV
1,800 DV

רווח קמעונאי

מענק מכירות קמעונאיות 

שלושת החודשים הראשונים שלכם

בעל עסק
עצמאי

הצטרפות

דרגת
תשלום

דרישות בסיס

חוק הניקוד
המירבי

מבנה איכותי

סטאר
סטאר
פריים

סטאר
עלית

900 -

--

-

-

-

-



שלב 4
פתחו את הצוות שלכם

לאחר שהגעתם לדרגה הראשונה של סטאר )200PV, 500DV(, ביכולתכם להרוויח את מענקי ה-Unilevel שלנו. זהו מענק נפלא ללא חסימה, ללא 
דיפרנציאל וללא שלבים מדורגים. ככל שאתם מוכרים יותר, מעניקים חסות ומלמדים את הצוות שלכם לעשות אותו דבר, כך תוכלו להרוויח יותר! 

הגדרות:

כמנהיגים, אתם יכולים לקבל תשלום על כל פיסת נפח מכירות, עד לעומק אינסופי*.

· מענקי קידום: כשאתם מגיעים לדרגות מפתח כמו סטאר עלית, אייס רויאל ואייקון, תוכלו  	
להרוויח מענקי קידום.  

· מענקי פיתוח: מענק זה מתגמל אתכם על בניית צוות ופיתוח בעלי עסק עצמאיים בדרגת  	
אייס ומעלה.  

· ביכולתכם לקבל תשלום על עמלות Unilevel בעבור רמות 1 עד 5.	

· ואז )בהתאם לדרגת התשלום בתכנית התגמולים(, מענק טורבו אינפיניטי,    	
בשיעור 0.5-1% בעבור רמות 6 עד אינסוף.  

· עם מענק תואם תוכלו להרוויח עמלות נוספות על מענקים שהצוות שלכם מקבל:   	
  Unilevel, טורבו אינפיניטי ומענק זינוק מהיר. זהו מענק משמעותי משום שהוא משולם  

על הכנסות של בעלי דרגת אייס רויאל ומעלה.  

תוכנית התגמולים
אינפיניטי של סאנריידר

מענק טורבו אינפיניטי - ללא חסימה, 
עד לעומק אינסופי

ניקוד ארגוני 
  Downline Volume(

   )DV
 )PV( סך הניקוד האישי

שלכם ושל כל בעלי 
העסק העצמאיים  

האחרים בארגון  
שמתחתיכם. זה מגיע 

עד לעומק אינסופי, 
בלי קשר לדרגות וללא 

התנתקות.

מענקי Unilevel - ללא חסימה, ללא דיפרנציאל, ללא שלבים מדורגים. 
מבוססים על מיקום, לא על דרגה.

Unilevel מענק

)CV( משולמים על הבסיס לעמלה Unilevel מענקי
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*לפי דרגת התשלום בתכנית התגמולים.

בסיס לעמלה 
 Commissionable(

  )Volume - CV
הערך המיוחס לכל מוצר 
שנרכש, שעליו משולמות 
עמלות. נתון זה משתנה 

בהתאם למטבע המדינה 
שבה נעשתה ההזמנה.

ניקוד להסמכה 
  Qualifying Volume(

  )QV
הערך של מוצר לצורך 
הסמכה ותשלום לבעל 
עסק עצמאי בתוכנית 

התגמולים. הניקוד אינו 
תלוי מטבע, והינו זהה 

בכל רחבי העולם. 

ניקוד אישי
  Personal Volume( 

  )PV
סך הניקוד להסמכה 

)QV( מהרכישות האישיות 
שלכם ומהרכישות של 

לקוחותיכם )קמעונאיים 
ומועדפים(. ניקוד זה 

אינו כולל את הרכישות 
של בעלי עסק עצמאיים 
אחרים בארגון של בעל 

העסק העצמאי. 

חוק הניקוד המירבי
)Max Volume Rule(

 
חל על הניקוד הארגוני 

)DV( בלבד. 50% מהניקוד 
הארגוני הנדרש ייחשב מכל 
רגל בודדת או מתוך הניקוד 

האישי )PV( של בעל העסק 
העצמאי )IBO(. החוק חל 

למטרות הסמכה לדרגה 
בלבד - בעל העסק  

העצמאי יקבל תשלום על 
כל הנפח, כולל הנפח  

שעולה על חוק הניקוד 
המירבי.


