Mera än bara inkomster!

PartyLite Bonus Program 2.0

Med PartyLite har du inte bara möjlighet att tjäna pengar, vi värderar dina
prestationer på varje nivå, hela vägen ut! Din entusiasm och insats är
viktig för både din och PartyLites framgång. Därför vill vi belöna ditt engagemang med uppskattning. Som ett tecken på vår höga uppskattning för
din utmärkta insats vill vi tacka dig med attraktiva gåvor, hedringar och du
har även möjlighet att delta på PartyLite resor.

B O N U S P R O G R AM 2.0

Bästa PartyLite Ledare, Konsult och vän,
PartyLite har fått folks ögon att tindra i över 40 år, enligt min mening med
världens överlägset bästa ljusprodukter, sitt förtrollande sken och hänförande
stämning.
Alla är välkomna med i vårt gäng och fira sin framgång med oss och jag är så
glad att även du bestämde dig för att göra så.

Snabbare
Ökade möjligheter att utveckla din verksamhet och kortare
väg till framgång.

Vår framgångshistoria fick sin start i U.S.A. tack vare en viss framgångsrik kvinnas företagsamhet och kreativitet. Nu är vi redan över 50.000 PartyLite Konsulter i världen som alla förenas av kärlek till våra underbara produkter och en
vilja att dela med sig av denna passion med resten av världen. Förenat är
också att alla våra Konsulter skapar sina egna framgångshistorier. Det mest
fantastiska är att nu kan även du skapa din alldeles egna framgångshistoria
– det går snabbt, det är lockande och belönande! Du bestämmer själv hur du
vill framskrida med din Karriär i vårt globalt fungerande företag och hela PartyLite teamet stöder dig på din resa.

Attraktivare
Större inkomster för varje steg på karriärstegen.
Mer lönande
Bonusar mellan 1 250 kr och 100 000 kr
för ditt engagemang.

Själv har jag jobbat med PartyLite i ca tio års tid och är speciellt glad för inkomst- och karriärsmöjligheterna som vårt företag kan erbjuda med detta
Bonus-program till alla våra Ledare och Konsulter. Du är lyckligt lottad, för
längs med åren har jag haft glädjen att följa många PartyLite Ledare och
Konsulters utveckling både som människor och i detta jobb. Jag är så tacksam för människorna omkring mig, som kan jobba med PartyLite på sitt eget
vis, inom sina egna kapacitetsgränser. Speciellt stolt är jag över vårt företag,
samt över hur vi konstant hänger med i tiden i denna föränderliga värld.

I PartyLite firar vi din framgång tillsammans.

Följ alltså med, så jobbar vi tillsammans nu och i framtiden. Med hjälp av enastående PartyLite produkter tänder vi gnistan till en intensiv glöd. Vi njuter av
samvaron, framgången vi åstadkommer, samt vår ljusa framtid. Vi stöder dig i
skapandet av din egen framgångshistoria – men du själv bestämmer takten
på Karriärstegen.
Vi ser fram emot att få samarbeta med dig!
We will!
Oförglömliga erfarenheter för våra Konsulter: PartyLite resor.

WE WILL
CANDLES

Vi hjälper att bygga och utveckla din verksamhet

PartyLite Oy
Självstyrelsegränden 6
FI-02600 Esbo, Finland
www.partylite.se
www.facebook.se/PartyLite Nordic
83102F66

Marko Saarenkanta
Verkställande Direktör – PartyLite Nordic

Två sätt att starta
med PartyLite

Din PartyLite-karriär i korthet

Du bestämmer hur du startar –
Smart start eller Snabb start
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M Å NAT L I G A KVA L I F I C ERIN G AR
Personlig ersättningsgrundande
försäljning

2 500 kr

Centralenhetens försäljning
Aktiv Konsult
Organisations försäljning
1. nivå Ledare
Bibehålla status (per mån)

„Smart Start“ Stort Startpaket
Inget kontantutlägg. Innehåller allt
du behöver för framgångsrika och
intressanta Partyn: ljus, tillbehör,
litteratur och affärsmaterial till
ett värde av 3 500 kr!

„Snabb Start“ Litet Startpaket – Egen insats 900 kr.
Perfekt för en snabb start!
Innehåller utvalda
favoritprodukter och
affärsmaterial till
ett värde av 1 400 kr!

P ER S O N L I G B O N U S
Personlig bonus
Volym bonus (20 000 kr/mån)

20%
5%

C ENTRA L EN H ETEN S F ÖR S Ä L J NIN G S B O N U S
Centralenhetens försäljnings bonus

L EDAR B O N U S

Förmåner vid rekrytering:

Ledarbonus 1
Ledarbonus 2
Ledarbonus 3

10 % som PRESENTKORT av det
kvalificerade Premiärpartyts
försäljning**

+

Ledarbonus 4
Obegränsad bonus
(från Nivå 5)
Speciell mentor
bonus program

Rekryteringspresent***

(ändras varje månad)

+
5 % Extra Rekryterings bonus

Mer information se Bonus Program 2.0 manualen.

Väl d i g t at t r a k t i va bo n us a r !
Karriär bonus
Mentor bonus

2 500 kr
1 250 kr

* K valificeringsvillkor till EL:
Du skall ha 4 personligt rekryterade, kvalificerade och aktiva Konsulter.
Kvalificerad Konsult är då man haft en ersättningsgrundande försäljning på 13.000 kr.

5 000 kr
2 500 kr

7 500 kr
3 750 kr

15 000 kr
7 500 kr

** När den nya Konsultens avtal är registrerat och godkänt samt har avhållit sitt kvalificerade
Premiärparty inom första verksamhetsmånaden.

25 000 kr
25 000 kr

*** Rekryteringspresenten skickas så snart den nya Konsultens avtal är registrerat och godkänt
samt Premiärpartyt avhållet och registrerat senast den 15:e i månaden efter startmånaden.
Gäller båda startalternativen. Rekryteringspresenten skickas ut 2 ggr/månad.

