
100% prowizje, czyli 3 x B

Plan Wynagrodzeń Now Lifestyle 

Prowizje bezpośrednie i bonusy dopasowane są wypłacane tygodniowo. Bonus zespołowy jest wypłacany raz w miesiącu jako dodatkowa premia.

Jako firma nie gwarantujemy uzyskiwania dochodów. Wszystkie poprzednie i obecne wyniki NIE gwarantują przyszłych wyników.
Uzyskiwane dochody mogą różnić się w zależności od indywidualnego wysiłku.

B
50% prowizja od 

BEZPOŚREDNIEGO 
polecenia

B
25% BONUS 

dopasowany z Twojej 
linii poleceń

B
BONUS Zespołowy, do 

którego trafia pozostałe 
25%



Odbierz do 100% prowizji z polecenia naszych produktów cyfrowych

NOW
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Pozwól, że podzielę się z Tobą najbardziej lukratywnym programem partnerskim, jaki kiedykolwiek stworzono online! Ten 
niewiarygodny plan wynagrodzeń wypłaca aż do 100% prowizji, oferując 50% prowizji od całej Twojej sprzedaży bezpośredniej, a 
także dodatkowe 25% bonusu dopasowanego od dochodów poleconych resellerów.

Nie ma lepszego sposobu korzystania z pracy innych 
niż ten system, a na dodatek każdy ma w nim taką 
samą szansę i nikt nie jest pomijany.

Oto, jak to działa. Jeśli zdecydujesz się zostać 
resellerem programu Now Lifestyle, natychmiast 
możesz zarabiać 50% z każdej wygenerowanej 
sprzedaży bezpośredniej. Proste, poleć nowego 
klienta i zachowaj 50% jego abonamentu. Jest to 
ogromna zachęta motywująca do działania  nawet 
najbardziej początkującego marketera online, co jest 
niezwykle ważne dla twojego dochody i oto dlaczego. 
Zawsze otrzymasz 25% bonusu tzw. dopasowanego 
od przychodów ze sprzedaży wszystkich swoich 
bezpośrednich resellerów.

 

You

NIEOGRANICZONA SZEROKOŚĆ
Twoje polecenia osobiste 

50% 50%

Odbierasz 50% pasywnych 
prowizji bezpośrednich ze 
wszystkich abonamentów 
poleconych przez siebie 
klientów. 

50%

50%

50%
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25%

25%
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Sprzedaż Twoich bezpośrednio 
poleconych resellerów

Odbierasz 25% bonus od zarobków 
uzyskanych przez poleconych przez 
Ciebie resellerów.

Jak działają prowizje z polecenia pakietów produktowych
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Pozwól, że pokażę ci przykład działania tego programu. Jeśli zarobisz 1000 $ w prowizjach bezpośrednich w ciągu jednego 
miesiąca, otrzymasz taką wypłatę. Oczywiście zarabiasz polecając innych użytkowników, a wielu z nich zdecyduje się zostać 
resellerami takimi jak ty. Jeśli 10 z nich odniesie taki sam sukces, jak Ty, i zarobi prowizje w wysokości 1000 USD każdy, to Ty 
otrzymasz bonus w wysokości dokładnie 25% czyli 250 USD od każdej z tych 10 osób. Będzie to 2500 dolarów oprócz tych 
1000 dolarów, które sam zarobiłeś. Tak więc pomimo faktu, że prowizje od sprzedaży bezpośredniej wyniosły tylko 1000 
dolarów, otrzymasz w sumie 3500 dolarów. Czy widzisz moc korzystania z dźwigni, jaką jest zaangażowanie innych?

Odbierasz 25% bonus z zarobków 
uzyskanych przez poleconych 
przez Ciebie resellerów.

25% 25% 25% 25% 25%
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Wyobraź sobie, że z upływem czasu zbudujesz zespół 50, 60, a nawet tysiąca bezpośrednich 
poleconych, którzy w efekcie pracują też dla Ciebie i generują ogromne dochody. Te 
bezpośrednie polecenia będą uruchamiać swoiste linie energetyczne, które będą zasilać prowizje 
dla ciebie. Nie ma ograniczenia szerokości, więc możesz uruchomić setki, a nawet tysiące linii 
prowizyjnych i zawsze będą one płacić do nieograniczonej głębokości. Im więcej pojawia się 
prowizji, tym większy sukces wszyscy osiągają.

Pozwól, że pokażę ci przykład działania prowizyjnej linii energetycznej. Polecasz Martę, a Marta poleca Pawła i cała wasza 
trójka zabiera się do pracy i każdy zarabia po 1000 $ prowizji od sprzedaży bezpośredniej. Marta dodatkowo otrzyma 
premię w wysokości 250 USD, ponieważ jej bezpośrednio polecony przez nią Paweł zarobił 1000 USD, więc jej całkowita 
wypłata wynosi 1250 USD. Na jej wypłatę składa się wypracowana przez nią prowizja 1000 $ plus 250 $ bonusu od Johna. 
Ty z kolei otrzymasz od Marty premię w wysokości 312,50 USD, która zostanie dodana do 1000 USD i w ten sposób w 
otrzymasz 1312,50 USD. Nie zapominaj jednak, że gdy Marta będzie miała znacznie więcej sprzedaży bezpośredniej, takiej 
jak polecenie Pawła, to jej wypłaty mogą być większe, a w związku z tym twoje wypłaty również wzrosną. Moc tego 
systemu jest niepodobna do niczego oferowanego wcześniej.
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25% bonus dopasowany

Ty

Marta

Paweł

$1000. = Prowizja z poleceń bezpośrednich  + $312.50 = $1312.50

$1000. = Prowizja z poleceń bezpośrednich   + $250. = $1250.00 

$1000. = Prowizja z poleceń bezpośrednich

Ten plan płaci szybko!    Ale to jeszcze nie jest wszystko!

(od Marty)

(od Pawła)
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 Plan wypłat Bonusu Zespołowego!
Bonus zespołowy wypłacany jest jako dodatek do prowizji bezpośrednich oraz bonusów dopasowanych i jest to trzeci 
sposób, w jaki możesz zarabiać pieniądze z programem Now Lifestyle.     

● Wszyscy resellerzy NOW LifeStyle mogą otrzymywać Bonus Zespołowy.

● Każdy cykl generuje do $10.00 premii. 
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Kwalifikacje do bonusu zespołowego
● Utrzymanie aktywności miesięcznej produktowej oraz opłaty resellerskiej $25.00/m-c

● Posiadanie minimum 2 osobiście poleconych (1 po lewej i 2 po prawej stronie). 

● Zamknięcie pełnego cyklu (4 aktywnych resellerów w powerlegu i 2 w „słabszej” linii) lub ich wielokrotności.

● Pozyskanie 6 osobiście poleconych resellerów (bez względu na ich rozmieszczenie, przy czym przynajmniej jeden 
zawsze musi być w drugiej linii) zapewnia dożywotnią kwalifikację tak długo, jak będą oni aktywni.

            * Zalecamy, aby swoich poleconych resellerów umieszczać w systemie ⅓ (1 do powerlegu, 3 do „słabszej” linii). 



Zespołowy Holding Tank do zarządzania umiejscowieniem

● Wszyscy pozyskani RESELERZY są umieszczani w Twoim Holding Tanku, aby umożliwić Ci prawidłowe 
zarządzanie swoją organizacją. Klienci NIE TRAFIAJĄ do Holding Tanku.

● Masz możliwość maksymalizowania korzyści płynących z premii zespołowej.

● Możesz wykorzystać to jako dodatkowy argument podczas rozmowy z zainteresowanymi.

● Stanowi to zachętę do współpracy wewnątrz zespołu.

Tak działa Twój
Zespół binarny!
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Ważna informacja: NIE OSOBISTE rejestracje

Są to osoby, które są umieszczane w Twojej organizacji, ale NIE BĘDĄCE osobiście przez Ciebie polecone. Są to często 
resellerzy pozyskani przez Twoich partnerów z górnych linii (taki mechanizm często określamy jako SpillOver) lub mogą być 
poleceni przez Twoich własnych resellerów. Spillover powinien być traktowany jako bonus - nigdy nie jest gwarantowany ani 
nie powinien być oczekiwany. 

● Nie masz kontroli nad tym, gdzie zostaną umieszczeni resellerzy 
pochodzący z poleceń innych osób.

● Będziesz zarabiać bonus zespołowy z obrotu całej Twojej 
organizacji, gdy uzyskasz niezbędną kwalifikację.

● Otrzymasz powiadomienie o stworzeniu konta osób 
pochodzących z NIE OSOBISTYCH rejestracji. Czasami obejmuje 
to także tzw. Oczekujące (jeszcze nieopłacone) konta. Konta 
oczekujące będą widoczne w tabelce Partnerzy Oczekujący 
(zakładka Struktura) tylko polecającego ich sponsora.
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UCZ SIĘ WIĘCEJ, ZARABIAJ WIĘCEJ
Zarabiaj jeszcze wyższe prowizje z produktów Akademii NOW (dostępne tylko w jęz. angielskim)!

● Odbieraj 50% prowizje z produktów Akademii NOW. 
● Odbieraj 25% bonusu dopasowanego. 

Oferujemy 75% prowizje ze sprzedaży szkoleń Akademii NOW!

Witaj w Akademii NOW! 
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Odbieraj aż do 75% prowizji z produktów Akademii NOW.
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Korzyści płynące z tej oferty

➔ UCZ SIĘ w swoim własnym tempie (kursy w jęz. ang).
➔ OSZCZĘDZAJ setki dolarów od ceny detalicznej.
➔ ZARABIAJ aż do 75% prowizji z produktów Akademii NOW.

Musisz posiadać linię produktów Akademii NOW, aby pobierać od nich prowizje. 
Jeśli nie jesteś właścicielem linii produktów Akademii NOW, a jeden z Twoich 
poleconych bezpośrednio resellerów je kupi to prowizja zostanie przesunięta do 
następnego w górnej linii uczestnika Akademii NOW.

PAKIET PRO AKADEMII NOW                                 
● Zawiera wszystkie 4 moduły

● 50% prowizji bezpośredniej

● 25% bonus dopasowany

OSZCZĘDŹ 1,491 $ DZISIAJ
       Otrzymaj WSZYSTKIE moduły po obniżonej 

cenie
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Zapraszamy do NOW Lifestyle

Możesz stać się partnerem i resellerem amerykańskiej marki NOW Lifestyle, oferującej pakiet wirtualnych rozwiązań ułatwiających budowanie 
własnej działalności biznesowej w internecie. Pomóż innym budować markę i zwiększać sprzedaż online i zarabiaj świetne pasywne dochody.

Zapraszamy Cię do wspólnej 
wędrówki na szczyt!

Jeśli nie zacząłeś jeszcze przygody z NOW 
poproś osobę, która dała Ci tego PDF-a o jej 
link polecający, aby dołączyć do nas TERAZ

Jako firma nie gwarantujemy uzyskiwania dochodów. Wszystkie poprzednie i obecne wyniki NIE gwarantują przyszłych wyników.
Uzyskiwane dochody mogą różnić się w zależności od indywidualnego wysiłku.


