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Уважаеми представители ВИВАСАН!

Изключително щастлив съм, че решихте да си 
сътру-дничите с нас! Девизът на фирма ВИВАСАН «Здра-
ве, красота и благополучие!» вече е неразривна част 
от нашата философия. Сега, като представител на ВИ-
ВА-САН, Вие ще бъдете не само важна част от нашият 
успе-шен и многочислен екип, но ще станете и много 
ценен член на обществото, защото вече сте започнали 
да по-магате на другите хора. Общата ни задача е да 
помог-нем на хората да живеят здравословно, да бъдат 
щаст-ливи и успешни. И на колкото повече хора успеем 
да помогнем, толкова по-успешен и щастлив ще стане и 
нашият собствен живот. Помагайки на обществото, Вие 
помагате и на себе си, тъй като самите Вие сте член на 
това общество. Това е Вашият път към успеха! Но успе-
хът не се измерва само с количеството спечелени пари. 

Успехът е вяра в себе си и в собственото си бъдеще. 
Успехът е осъзнаването на собствената си значимост 

и полза. 
Успехът е достойно място в обществото и уважение  от 

другите хора.
При добросъвестно сътрудничество, фирма ВИВАСАН 
гарантира увереност в утрешния ден, работа и растящи 

доходи. Ще си позволя да Ви дам няколко съвета, как да постигнете успех по-бързо.
• За начало трябва внимателно да прочетете, разберете и научете тази книга - Маркетинг плана 

на ВИВАСАН «Пътят към успеха», защото това е първата стъпка по пътя към Вашият успех. И ако вед-
нага не успеете да разберете всичко, то не се притеснявайте! Тук няма нищо сложно и хиляди хора 
вече работят по този Маркетинг план. Постепенно Вие ще разберете същността на нашия Марке-
тинг план, за това ще Ви помогнат примерите с изчисленията, описани в следващото изложение. И 
не забравяйте, че мрежовия маркетинг е една особена философия, специфичен вид бизнес, който 
съществено се отличава от традиционният.

• Много е важно да научите и оцените нашите продукти, да разберете, какви полезни свойства 
имат и по какъв начин помагат на хората. Когато се научите да цените и обичате продуктите ни, Вие 
ще направите следващата стъпка към Вашия успех.

• Голямо значение имат лекциите и семинарите, които провежда фирмата. Старайте се да ги 
посещавате, защото там Вие ще имате възможността да научите много полезна информация, да 
получите отговори на въпросите, които ще възникнат у Вас, след като научите продуктите и Мар-
кетинг плана ВИВАСАН. 

• Препоръчвам Ви да се учите и да вземате пример от успешните лидери ВИВАСАН, как трябва 
да работите, за да построите стабилна структура, как да рекламирате продуктите, за да стенете 
успешни по-бързо. Посещавайте техните семинари и презентации, където ще научите много ин-
тересна и полезна за Вас информация. И помнете: Това, което е направило успешни другите хора, 
ще направи успешни и Вас. Трябва само да вървите по същия път на успеха, по който са вървели и 
вървят те.

• След като се запознаете с маркетинг плана на фирма ВИВАСАН «Пътят към успеха» и го 
разберете и научите, на всяка цена прочетете и «Програмата на успеха ВИВАСАН». Това ще е 
първата голяма стъпка към Вашия собствен успех и изпълняването на желанията Ви!

Томас Гьотфрид 
Основател и президент  

на фирма ВИВАСАН

ВИВАСАН, в качеството на бизнес партньор
е гаранция за Вашият успех!

        Въведение
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1. Как да постигнем успех?

• Ако искате да постигнете успех като представител на ВИВАСАН, то трябва да 
прочетете и раберете написаните по-долу страници. 

• Ако у Вас възникнат въпроси, обърнете се към Вашият спонсор или непосред-
ствено към администрацията на  фирма ВИВАСАН, за да Ви обяснят всичко, ко-
ето Ви интересува и да отговорят на въпросите Ви. 

• Ако научите и разберете Маркетинг плана и активно започнете да работите по 
него, то ние Ви гарантираме успех във ВИВАСАН.

Задайте си следният въпрос:
«Защо се регистрирах във фирма ВИВАСАН?»

Ако Вашият отговор е следният: «Аз съм се регистрирал във фирма ВИВАСАН, за 
да купувам тези прекрасни швейцарски продукти с отстъпка», то можете и да не четете 
по-нататък, тъй като Вие искате да останете само наш клиент и нямате за цел да постигнете 
финансово благополучие и успех във ВИВАСАН.

Но ако вашият отговор е: «Аз съм се регистрирал във фирма ВИВАСАН, за да стана 
професионалист в този бизнес, да построя кариера и да постигна финансов успех», то 
много внимателно  прочетете следващите страници, защото това е първата стъпка към Вашият 
бъдещ успех. 

За да постигнете финансов успех във всеки бизнес, трябва първо да се запознаете с 
основите на този бизнес. Именно нашият Маркетинг план ще бъде основата на Вашия успешен 
бизнес във ВИВАСАН. 
Позволявам си отново да Ви акцентирам върху следното: 
"Вие трябва не само да прочетете, но и да разберете Маркетинг плана на ВИВА-
САН, защото в противен случай няма да можете да изкарвате пари, тъй като не 
сте се научили как да го правите".

Когато прочетете и разберете Маркетинг плана на ВИВАСАН,
Вие ще разберете как да постигнете успех! 

Ние ще бъдем Вашата гаранция за това!
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2. Какво е ВИВАСАН?

Вече 20 години фирма ВИВАСАН е изключителен представител на няколко световно из-
ве-стни швейцарски производители на натурални продукти за красота и здравословен начин на 
живот. Изключително високото качество на продуктите, съвременните технологии на произ-вод-
ство, уникалните «ноу-хау» и дългогодишния опит позволиха за един не особенно продъл-жителен 
период от време забележимо да се разшири географията на ВИВАСАН. Наши филиали работят вече 
на територията на повече от 28 държави от Европа, Азия и Америка. За производството на продук-
тите ВИВАСАН се използват само екологично чисти естествени суровини, които са преминали през 
изключително строг контрол за качеството.

Уникалните методики за переработка на растителната суровина с помощта на високотех-
нологично съвременно оборудване, осигуряват постигането на безупречно качество на продукти-
те ВИВАСАН, което е потвърдено от сертификатите GMP («Good manufacturing practice») – най-ви-
сокият световен стандарт за качество.

Фирма ВИВАСАН е привърженик на старите европейски традиции, като внимателно съхра-
нява проверени от времето рецепти, за да удовлетвори желанията на своите потре-бители и посто-
янно използва оригинални идеи и решения, основани на най-последни научни открития. В нашите 
лаборатории в Швейцария се разработват все повече нови и нови продукти, чието количество 
вече надхвърля 350. Постоянно увеличаващата се група на хората, които избират здравословен 
начин на живот и високоефективни продукти от натурални растителни компоненти, влияят върху 
увеличаване на търсенето на продуктите ВИВАСАН.

За няколко години работа, от малка фирма с десет служители, ВИВАСАН се превърна 
в успешна международна фирма с огромно количество активни и независими представители. 
Въпреки разликите в законодателството, всичките наши филиали и независими представи-тели 
навсякъде по света, разпространяват продуктите на едни и същи цени и по един и същ Маркетинг 
план. Разпространяването на продуктите ВИВАСАН по метода на директните продажби позволява 
да се задържи достатъчно достъпно ниво на цените според световните стандарти, за да може всеки 
човек, независимо от социалното си положение, да постигне успех.

За успеха на ВИВАСАН са допринесли такива важни фактори като атмосферата на взаимно 
доверие, надеждността, съпричастността и оптимизма. Вие сами можете да се убедите колко спло-
тено работи фирмата и колко много възможности съществуват за постигане на успех. Присъеди-
нете се към стотиците хиляди проспериращи хора от цял свят, вече постигнали успех, стабилност, 
личностно развитие, увереност в утрешния ден, здраве и верни приятели във ВИВАСАН.

ВИВАСАН – фирма на бъдещето!
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3. Философия на ВИВАСАН

Към ключовите фактори, от които зависи успеха на всяка фирма, се отнася нейната предприема-
ческа философия, включваща не само Маркетинг плана, асортимента и качеството на предлага-
ните продукти. Много важен е и така нареченият «кодекс на честта ВИВАСАН», а именно, как да се 
отнасяме с другите хора, как да разговаряме с клиентите, как да продаваме, как да организираме 
живота си в съответствие с целите и задачите на фирмата.
Философията «ЗДРАВЕ, КРАСОТА И БЛАГОПОЛУЧИЕ» означава, че ВИВАСАН е утвърден символ 
както на непрекъсната грижа за съхраняването на човешките здраве и красота, така и
за материално благополучие.
Един от най-важните елементи на тази философия е качеството на продуктите. Нашият лозунг е:

«За клиента винаги само най-високо качество и най-добро обслужване!
ВИВАСАН носи постоянна отговорност за качеството на своите продукти!»

• За производството на продуктите на ВИВАСАН се използват само екологично чисти суровини, 
свободни от ГМО суровини, която е преминала през изключително строг контрол.

• Продуктите на ВИВАСАН се произвеждат по уникални съвременни технологии;
• Продуктите на ВИВАСАН се отличават с високото си качество, което съответства на най- стро-

гите европейски стандарти;
• Продуктите на ВИВАСАН съдържат натурални компоненти и помагат да се поддържа здра-

вословен начин на живот
•  Продуктите на ВИВАСАН са икономични и лесни за употреба, а също така, са подходящиза 

хора на всяка възраст;
• Продуктите на ВИВАСАН не се тестват върху животни;

Бъдещето е именно в натуралните, висококачествени, носещи здраве, красота, успех и бла-
гополучие продукти!

Индивидуалният подход към всеки клиент е тайната за нашият успех!
Благодарение на качеството и уникалността на нашите продукти кръгът от клиентите на ВИВАСАН 
всеки ден се разширява. Защото никакъв друг начин на продажба не реагира толкова бързо на же-
ланията на клиента, няма толкова ниски цени и такова интензивно общуване, като при директните 
продажби, където все по-голямо значение имат индивидуал-ните консултации. Тези консултации 
позволяват да се намери индивидуален подход към всеки клиент, подробно да му се обяснят свой-
ствата и действието на продуктите и да се избере необходимия за него продукт. Представителите 
на ВИВАСАН, от своя страна, предлагат на клиентите си само най- високо ниво на обслужване:
• индивидуално обслужване в удобно време вкъщи или в офиса
• безплатни индивидуални консултации за свойствата и използването на продуктите ВИВАСАН
• предоставяне на актуалната информация за новите продукти на ВИВАСАН

Продуктите на ВИВАСАН достигат Вашият дом и стават Вашите най-добри приятели!
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4. Мрежовият маркетинг на ВИВАСАН
Мрежовият маркетинг, известен още и като 
Мулти Левъл Маркетинг (съкратено МЛМ 
или преведено Маркетинг на много нива )   
е високо ефективен метод за реализация, 
който се състои от директни продажби на 
продукти, непосредствено на крайният по-
требител, избягвайки множеството посред-
ници. Днес все повече и пове-че хора избират 
този вид бизнес. Според по-следни данни, око-
ло 25 млн. човека в света ра-ботят във фирми 
по мрежов маркетинг професионално, тоест те 
се занимават само с това. С какво точно прив-
лича всички тези хора този вид бизнес ?

Стълба на успеха ВИВАСАН
• Високодоходен бизнес с минимални инвестиции
• Минимални разходи, в това число за реклама
• Огромна мрежа за продажби и висок процент от продажбите
• Минимален риск при възможност за неограничени доходи
• Свободата, простотата и благородството на бизнеса
• Възможност за семеен бизнес и съвместяване с друга работа
• Личностно развитие, постоянно разширяване и създаване на 
нови контакти
Фирма ВИВАСАН замества транспортните агенти (доставчици), 
търговци на едро и другите посредници и поддържа доста ниски 
цени при високо качество на продуктите.
Предполагаемият доход за посредниците преминава в доход за 
нашите представители.
Работата с ВИВАСАН е реална възможност за успешен бизнес
за всеки човек по следните причини:
• Представител на фирмата може да стане абсолютно всеки човек 
който има навършени 18 г. независимо от професията, пола и пре-
дишния работен опит
• Не Ви е нужен стартов капитал, като при традиционният бизнес.
• Вие сами си съставяте работният график в зависимост от това 
какви цели сте си поставили;
• Вие получавате възможност да участвате в обучаващи меропри-
ятия, които провежда фирмата и постоянно да се самоусъвършен-
ствате
• Вие получавате възможност да създадете собствена потребител-
ска организация, от чиято дейност да получавате възнаграждения;
• При това Вие получавате неограничен доход и кариерно разви-
тие
• Вие създавате стотици нови контакти и приятелства.
• Получавате голямо морално удовлетворение, защото именно 
Вие помагате на другите да живеят здравословно и да подобрят 
качеството си на живот.

Традиционото понятие за тъ-
рговия представлява наличи-
ето на сложна система, която 
има много посредници между 
производителя на продук-
тите и крайния потребител, 
като всеки от тях получава 
част от приходите от продаж-
бите на дадените продукти. 
Фирма ВИВАСАН, като една 
от най-успешните мрежови 
фирми, разпространява про-
дуктите си чрез независимите 
представители на фирмата, 
които организират   собствен 
бизнес и собствена мрежа за 
продажба на продукти. Фир-
ма ВИВАСАН е вашият       биз-
нес-партньор, който се грижи 
за разработката, развитието 
на асортимента от продук-
ти, опаковката, доставката и 
съхраняването на всеки един 
продукт. Освен това, ние под-
готвяме информационните 
материали и провеждаме 
презентации, семинари и об-
учения за нашите представи-
тели.

Мрежовият маркетинг с ВИВАСАН е една уникална възможност
за обикновените хора, да постигнат необикновен успех.



ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА.   Томас Гьотфрид      6

5. Най-важни понятия от маркетинга на ВИВАСАН
1. ДИСТРИБУТОРСКА ЦЕНА (Д.Ц.) е цената, по която Вие, като независим представител на 
ВИВАСАН (Н.П.В.), купувате продуктите от фирма ВИВАСАН.
2. КЛИЕНТСКА ЦЕНА (К.Ц.) е цената, по която Вие продавате продуктите на своите клиен-
ти. Във фирма ВИВАСАН клиентската цена е с 30% по-висока от дистрибуторската.

клиентска цена = дистрибуторска цена + 30%

3. ДОХОД от ПРОДАЖБИТЕ е разликата между цената, по която Вие продавате продуктите
на Вашите клиенти (КЛИЕНТСКА цена – КЦ), и цената, по която Вие купувате продуктите от
фирма ВИВАСАН (ДИСТРИБУТОРСКА Цена – Д.Ц.)

доход от продажбите = клиентска цена – дистрибуторска цена

Във ВИВАСАН Вашият доход от продажбите ще е равен на 30 %-ната надценка
върху ДИСТРИБУТОРСКАТА цена.

4. ОБОРОТ НЕТО – това е обема на закупените продукти от фирма ВИВАСАН за един месец
(или оборот бруто), разделен на Р.К. (Разчетен коефициент) * .

Освен дохода от продажби на продукти (Доход от продажбите – Д.П.), Вие получавате от фирма-
та допълнително възнаграждение, т.н. ОБЕМНА ОТСТЪПКА (О.О.).
5. ОБЕМНА ОТСТЪПКА (О.О.)- това е вашето ежемесечно възнаграждение, което се определя 
в проценти (%) от нето оборота на Вашата структура, включващо и личният Ви оборот за 
текущият календарен месец.
Големината на Обемната Ви Отстъпка в %-нти, зависи от сумата на оборота на Вашата структура, 
включваща и личният Ви оборот. О.О. има 7 различни нива. Най-високото ниво на О.О. = 21%. Вие 
достигате 7 ниво на О.О. при оборот от 6’000 CHF нето и повече. (вижте Табл. №1). 
 Таблица № 1 за Обемната Отстъпка

Ниво на Об. 
Отст.

Лично-групови продажби без 
разчетен коефициент в CHF**

Обемна отстъп-
ка (О.О.) в %

7 6’000 и повече 21

6 3’300 - 5’999 19

5 1’900 - 3’299 14

4 1’000 - 1’899 12,5

3 600 - 999 10

2 200 - 599 6

1 50 - 199 4

Обемната отстъпка се изплаща на всеки Н.П.В. през месеца, следващ този, през който е напра-
вен лично груповият оборот, в съответствие с установеният от фирмата начин за изплащане на 
отстъпките.
     Забележка:
** CHF е основната базова валутна разчетна единица, тъй като фирма ВИВАСАН работи в различни 
държави с различни национални валути. Тоест оборотите на офисите се изчисляват според курса на 
основната валутна разчетна единица, която е обща за всички  държави. По този начин, е възможно да 
се сумират оборотите от различни държави и да изчислите съответната О.О. или възнаграждения.

надценка = К.Ц. = Д.Ц. x 1,30

ДП = КЦ – ДЦ

ОБОРОТ НЕТО = ОБОРОТ БРУТО : Р.К.

Забележка:
Разчетният кофициент 
се въвежда за изчислява-

нето на О .О. от чистата 
стойност на продукта, 
минус задължителните 
данъци и такси, запла-
щани от фирмата на 

държавата. За България 
Р.К. =1,3, а за останалите 
държави – в зависимост 

от размера на данъците, 
приети в съответната 

държава.
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О.О. от ниво 4% до ниво 12.5 %, включително, се изплаща в продукти на ВИВАСАН по Ваш 
избор, а О.О. от ниво 14% и нагоре, се изплаща в пари.
Показаната по-горе таблица №1 за обемните отстъпки е най-важната съставляваща на нашият 
Маркетинг план. Таблица №1 за обемните отстъпки регулира Вашият доход, ако Вие изграждате 
собствена структура.
При нарастване на структурата Ви и балансирано развитие на най-малко две от групите на първата 
Ви линия, се увеличава и размера на обемната отстъпка, която ще получавате. При изчисляването 
на Обемната Ви отстъпка, се включват както всички Ваши лични продажби, така и продажбите на 
всички членове на структурата Ви, в цялата дълбочина, за календарния месец. Моля, внимателно 
прочетете дадените по-долу примери, за да разберете как да работите с тази таблица. 

Пример №1
Вие току що се регистрирахте във фирма ВИВАСАН. След подробното изучаване на продуктите, 
смело можете да пристъпите към продажби. Да предположим, че този месец сте си купили про-
дукти за 100 CHF. Вие имате право да продадете тези продукти за 130 CHF (100 CHF х 1.30). При 
продажба по клиентски цени Вие получите следната Търговска печалба:

130 CHF – 100 CHF = 30 CHF
Но това не е всичко. Погледнете таблицата за О.О. В лявата колонка са дадени ежемесечните лич-
но-групови продажби без разчетен коефициент, а в дясната колонка – обемната отстъпка в 
%-нти.

В съответствие с пример № 1 Вие сте закупили продукти за 100 CHF и за да разберете колко точно 
е Вашият оборот нето, ще трябва да разделите 100 CHF на Р.К.* от 1,30 ( За България Р.К. = 1,30)

А именно: 100 : 1,30 Р.К. = 76,92 CHF
Според таблицата за О.О., Вашият оборот нето се намира в интервала между 50 CHF 
и 199 CHF, тоест сте достигнали 1-во ниво на О.О. На това ниво Вие получавате О.О. 
= 4% от Вашият оборот нето. Ето колко ще получите:

76,92 CHF x 0,04 ~= 3,08 CHF
Дадената О.О. (намираща се в границата под ниво на O.O. от 14 %) се изплаща в продукти ВИВАСАН, 
по Ваш избор. Това означава, че от поръчката, от която приспаднете тази Обемна Отстъпка, 
тя ще се включи като групов оборот, от който ще получите О.О. през следващият месец. **

Общият Ви доход за този месец ще бъде:
30 CHF + 3,08 CHF = 33,08 CHF

И това е при покупка само за 100 CHF

      Забележка:
* Напомняме, че за представители на ВИВАСАН, които планират да работят извън територията на 
България, Р.К. може да има различна стойност.
** Нето оборотът и Обемните отстъпки се смятат за всеки един цял календарен месец. Затова обем-
ните отстъпки за текущият календарен месец се изплащат в началото на следващият календарен 
месец.

Съвет за в бъдеще:
Внимателно се запознайте с цялата информация за продуктите. По възможност посеща-
вайте всички лекции и презентации, задавайте въпроси на информационният си спон-
сор, помолете го да дойде с Вас на първата Ви презентация за продуктите – той ще Ви 
помогне, и Вие ще се чувствате по-уверено. Опитайте се да организирате кръг от свои 
постоянни клиенти. Това ще бъде основата за бъдещето Ви материално благополучие. 
Защото единични спонтанни продажби едва ли ще Ви приближат към желаният успех.



ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА.   Томас Гьотфрид      8

6. Вашият път към успеха с ВИВАСАН
Вашият личен успех при съвместната Ви работа с 

фирма ВИВАСАН, зависи не само от собствените Ви про-
дажби, но и от активната Ви работа за при-вличане на 
нови представители и създаването на собствена струк-
тура. Комуникативност, общител-ност, а също така и ак-
тивно участие в привлича-нето и мотивирането на нови 
членове ВИВАСАН, значително помагат за повишаването 
на Вашият доход. 

С други думи, за да постигнете успех във ВИВАСАН, 
има 2 начина:

1. Продажба на продукти на клиентите с подробна консултация. За това Вие получавате не 
само търговска печалба, но и обемна отстъпка и бонус от продажбите. Разбира се, колкото 
повече клиенти купят от Вас продукти, толкова по-високи ще бъдат Вашите обороти, и толкова 
повече пари ще спечелите.
2. Привличане на други хора към работа в нашата фирма, тоест построяване 
на собствена структура. Колкото повече хора регистрирате, толкова по-мащабна ще бъде Вашата 
структура, и толкова повече пари ще получавате всеки месец.

Вие можете да изберете за себе си всеки път към успеха, който Ви е при сърце. Но ще постигнете 
успех много по-бързо, ако използвате едновременно и двете възможности за придвижване към 
благополучието, предлагани Ви от фирма ВИВАСАН.

Как би изглеждало Вашето движение към финансовия успех с ВИВАСАН?
За мотивация на представителите ВИВАСАН и за тяхното стимулиране към постоянна работа в 
нашата фирма, има разработена собствена стълба на успеха ВИВАСАН, която се състои от 12 нива/
степени. 

Стълба на успеха ВИВАСАН
Вие сами за себе си определяте, до какво ниво искате да
стигнете, и способствате за това със собствената си активна
работа. Но присвояването на поредното звание според
резултатите от работата Ви влиза в компетенцията на фир-
ма ВИВАСАН. Естествено, колкото по-високо се издигате, 
толкова повече се подобрява финасовото
Ви положение, но едновременно с това
се разширява и кръгът на Вашите задължения.
 Всеки път когато се издигате на по-горно 
стъпало, Вие повишавате нивото на живота
си. На самият връх на стълбата Вие ще
 ръководите една огромна структура
и ще получавате доход, за който сте
мечтали през целия си живот!

1. Консултант

4. Партньор 1 степен
3. Консултант 2 степен

2. Консултант 1 степен

5. Партньор 2 степен
6. Мениджър

7. Генерален Мениджър
8. Директор

9. Генерален Директор
10. V.I.P Директор I ранг

11. V.I.P Директор II ранг
12. V.I.P Директор III ранг

Пожелаваме Ви 
успех !!!
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8. Квалификация на степените 
на стълбата на успеха ВИВАСАН.

1 степен. ВИВАСАН-КОНСУЛТАНТ
Току що регистрирал се или вече действащ представител на ВИВАСАН, който още 
не е покрил изискванията, необходими за присвояването на звание ВИВАСАН-Кон-
султант 1 степен.

*2 степен. ВИВАСАН–КОНСУЛТАНТ 1 СТЕПЕН
Всеки представител на ВИВАСАН автоматично става ВИВАСАН - Консултант 1 сте-
пен, ако изпълни следните условия:

• Личен оборот нето = минимум 60 CHF месечно
• Лично-групов оборот нето – на ниво 6% Об.Отст.

*3 степен. ВИВАСАН-КОНСУЛТАНТ 2 СТЕПЕН
Всеки представител на ВИВАСАН автоматично става ВИВАСАН-Консултант 2 степен, 
ако той изпълни следните условия:

• Личен оборот нето = минимум 60 CHF месечно
• Лично-групов оборот нето – на ниво 10 - 12,5 % Об.Отст.

* 4 степен. ВИВАСАН-ПАРТНЬОР 1 СТЕПЕН
Всеки представител на ВИВАСАН автоматично става ВИВАСАН - Партньор 1 степен, 
ако изпълни следните условия:

• Личен оборот нето = минимум 60 CHF месечно
• Лично-групов оборот нето – на ниво 14 % Об.Отст.

*5 степен. ВИВАСАН-ПАРТНЬОР 2 СТЕПЕН
Всеки представител на ВИВАСАН автоматично става ВИВАСАН-Партньор 2 степен, ако 
изпълни следните условия:

• 1. Личен оборот нето = минимум 60 CHF месечно
• 2. Лично-групов оборот нето – на ниво 19-21 % Об.Отст.

*6 степен. ВИВАСАН-МЕНИДЖЪР
Всеки представител на ВИВАСАН автоматично става ВИВАСАН-Мениджър,
ако той изпълни следните условия:

• Едновременно 2 групи от неговата структура, през минимум 3 месеца от 
една (1) календарна година са на ниво на Обемна Отстъпка 21% .

21%
21%

Вие-ВМ през минимум 3 месеца в рамките на една (1) календарна година
      Забележка:

* Квалификациите за ВИВАСАН-Консултанти и ВИВАСАН-Партньори (до 5 степен) трябва да се по-
твърждават всеки месец, тоест ежемесечно да се изпълняват дадените по-горе условия.
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7 cтепен. ВИВАСАН-ГЕНЕРАЛЕН МЕНИДЖЪР
Всеки представител на ВИВАСАН се квалифицира във ВИВАСАН-
Генерален Мениджър, ако изпълни следните условия:

• • едновремено 4 групи от неговата структура, през ми-
нимум 6 месеца в рамките на една(1) календарна годи-
на са на ниво на Обемна отстъпка 21%. 6 месеца за 1 година

21%21%

21%21%

Вие-ВГМ

8 степен. ВИВАСАН-ДИРЕКТОР
Всеки представител на ВИВАСАН се квалифицира във ВИВАСАН-Ди-
ректор, ако изпълни следните условия:

• едновремено 5 групи от неговата структура, през мини-
мум 6 месеца в рамките на една (1) календарна година 
са на ниво на Обемна отстъпка 21%.

6 месеца в рамките на 1 година

21%21%

21%21% Вие-ВД

21%

9 степен. ВИВАСАН-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
Всеки представител на ВИВАСАН се квалифицира във ВИВАСАН-Ге-
нерален Директор, ако изпълни следните условия:

• едновремено 6 групи от неговата структура, през мини-
мум 6 месеца в рамките на една (1) календарна година 
са на ниво на Обемна отстъпка 21%.

6 месеца в рамките на 1 година

21%21%

21%21% Вие-ВГД

21%21%

10 степен. ВИВАСАН–V.I.P– ДИРЕКТОР 1 РАНГ
Всеки представител на ВИВАСАН се квалифицира във ВИВА-
САН-Сребърен Директор, ако изпълни следните условия:

• дновремено 12 групи от неговата структура, през ми-
нимум 6 месеца в рамките на една (1) календарна годи-
на са на ниво на Обемна отстъпка 21%.

6 месеца в рамките на 1 година

21%

Вие-VIPД1

21%21%21%
21%

21%21%

21%
21%21%21%

21%

11 степен. ВИВАСАН–V.I.P-ДИРЕКТОР 2 РАНГ
Всеки представител на ВИВАСАН се квалифицира във ВИВА-
САН-Златен Директор, ако изпълни следните условия:

• едновремено 16 групи от неговата структура, през ми-
нимум 8 месеца в рамките на една (1) календарна годи-
на са на ниво на Обемна отстъпка 21%.

8 месеца в рамките на 1 година

Вие-VIPД2 21%21%

21%
21%

21% 21% 21%
21%

21%

21%
21%

21%21%21%
21%

21%

12 степен. ВИВАСАН–V.I.P-ДИРЕКТОР 3 РАНГ
Всеки представител на ВИВАСАН се квалифицира във ВИВАСАН-Ди-
амантен Директор, ако изпълни следните условия:

• едновременно 20 групи от неговата структура, през 
всички 12 месеца от една (1-на)  календарна година са 
на ниво на Обемна отстъпка 21%.

Вие-VIPД321% 21%

21%

21%

21%

21% 21% 21%
21%

21%

21%

21%

21%

21%
21%21%21%

21%

21%

21%

12 месеца в рамките на 1 година
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8. Премии и Бонуси на фирма ВИВАСАН
   За мотивацията на представите-лите си фирма 
ВИВАСАН предлага система от различни пре-
мии и бонуси, а именно:

1. Стартова премия
2. Групова премия
3. Премия за дълбочина на структурата

Дадените премии са предвидени за представители на ВИВАСАН, които имат квалификация 
от 2 до 5 степен според Стълбата на успеха, тоест, от Консултант 1 степен до Партньор 2 сте-
пен включително. За получаването на тези 3 премии е необходимо всеки месец да се изпълняват 
следните условия (табл. №2):

  Правото си за получа-
ване на Стартова пре-
мия, Групова премия и 
Премия за дълбочина на 
структурата Вие трябва 
да потвърждавате всеки 
месец. Ако Вие не сте по-
твърдили някое от усло-
вията (например, не сте 
направили личен обо-
рот нето 60 CHF), то Вие 
няма да получите преми-

ите за текущия месец.

1. Стартова премия се изчислява, от сумата от личните 
обороти нето, на всички членове на първа линия от Вашата 
структура (погл. табл.)
2. Групова премия се изчислява, от сумата от личните обо-
роти нето, на всички членове на втората линия от Вашата 
структура (погл. табл.)
3. Премия за дълбочина на структурата се изчислява, от 
сумата от личните обороти нето, на всички членове на трета 
линия от Вашата структура (погл. табл.)

И не се притеснявайте, ако тези разчети Ви се сторят пре-
калено сложни. Вместо Вас всичко ще изчисли компютърa. 
Най-важното е да разберете принципът за изчисляване.

      Забележка:
* Премиите, които се издават в продукти ВИВАСАН, не се включват в оборота нето, тоест 
не се смятат при начисляването на Об.Отст. и премиите за следващия месец.

ПРЕМИИ ВИВАСАН

Таблица №2. Стартова премия, Групова премия 
и Премия за дълбочина на структурата.

Квалифика-
ция

Личен
оборот

нето 
CHF

Обемна 
отстъп-

ка
в %

Стартова
премия 

в %
1 линия

Групова
премия

в %
2 линия

Премия
за дълбочина

на структурата
в % 3 линия

Компенса-
ция

ВИВАСАН-
Консултант

1 степен
60,00 6 2 0 0

В продукти
ВИВА-
САН*

ВИВАСАН-
Консултант

2 степен
60,00 10-12,5 4 2 0

В продукти
ВИВА-
САН*

ВИВАСАН-
Партньор
1 степен

60,00 14 4 3 0
В продукти

ВИВА-
САН*

ВИВАСАН-
Партньор
2 степен

60,00 19-21 4 3 2 В Пари
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Пример №2
Вие искате да се занимавате с бизнеса на фирма ВИВАСАН 
професионално, тоест искате да станете лидер и да създадете 
собствена структура. Да предположим, че Вие вече сте създа-
ли собствена структура от 13 души (заедно с Вас), и всеки от 
членовете на структурата Ви е реализирал личен оборот нето 
300 CHF за 1 месец, тоест е закупил продукти на сума = 300 x 
Р.К. За България, където Р.К. = 1,30, в този случай трябва да се 
купят продукти на сума 300 x 1,3 = 390 CHF. За другите дър-
жави – в зависимост от действащият у тях Р.К.. Напомняме Ви 
още веднъж, че оборотът нето представлява сбора от всички 
покупки за един (1) месец, разделен на Р.К.

Вие

1 2 3 4
5 6

9 10

7 8

11 12

Об. Бруто
Р.К. 1,30Об. Нето =

Въпрос №1: Какъв оборот нето е постигнала Вашата структура заедно с Вас, и каква Об.Отст. 
се полага на структурата?
Отговор: Общият оборот нето на структурата ще състави: 300 x 13 = 3 900 CHF според таблицата 
№1 на Обемните Отстъпки Вие и структурата Ви сте достигнали 6-то ниво (оборот нето = 3'300 
5'999 CHF), което Ви дава право на О.О. = 19 %.
Търговската печалба в този случай ще бъде (за България): (390 x 1,30) – 390 = 117 CHF
Въпрос №2: Как се разпределя груповата О.О. между членовете на Вашата структура, и как-
ва част от О.О. се полага лично на Вас?
Нека да разгледаме първата линия на структурата Ви.

Членове на първата
линия на структурата Оборот нето в CHF Обемна от-

стъпка в %

1-ият член 300 CHF 6%

2-ият член
1500 CHF

(сума от оборотите 2+5+6+9+10
членове на групата)

12,5 %

3-ият член
1500 CHF

(сума от оборотите 3+7+8+1+1
членове на групата)

12,5 %

4-ият член 300 CHF 6 %

Вашата лична Обемна Отстъпка ще се изчисли по следния начин:
• O.О. от Вашият личен оборот = 300 x 19% = 57 CHF
• От оборота на 1-вия член от структурата Вие получавате ОО= (19%-6%) x 300 = 39 CHF
• От оборота на 2-рия член от структурата Вие получавате ОО= (19%-12,5%) x 1500 = 97,5 CHF
• От оборота на 3-тия член от структурата Вие получавате ОО= (19%-12,5%) x 1500 = 97,5 CHF
• От оборота на 4-тия член от структурата Вие получавате ОО= (19%-6%) x 300 = 39 CHF

Вашата лична О.О. ще състави:
57 + 39 + 97,5 + 97,5 + 39 = 330 CHF

Дадената Об.Отст. ще Ви се изплати в пари, тъй като общият оборот на Вашата
структура е на ниво 19%.
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Въпрос №3: Каква квалификационна степен ще получите при следните резултати ?

Отговор: Ако погледнете таблицата №2, то ще разберете, че Вие вече сте изпълнили 
условията, необходими за получаване на квалификацията ВИВАСАН - Партньор 2 сте-
пен и имате право да получите на Стартова премия = 4%, Групова премия = 3% и Пре-
мия за дълбочина на структурата = 2%.

Вашата първа линия се състои от из 4-те члена на групата, като всеки от тях ежемесечно 
има личен оборот нето = 300 CHF
По този начин Вие получавате Стартовата премия: (4 х 300) х 4% = 48 CHF
На втората Ви линия Вие също имате 4 члена от групата с личен оборот нето 300 CHF 
всеки.
По този начин Вие ще получите Груповата премия: (4 х 300) х 3% = 36 CHF
На Вашата трета линия също има 4 члена от групата с личен оборот нето 300 CHF всеки.
По този начин Вие ще получите Премията за дълбoчина на структурата:
(4 х 300) х 2% = 24 CHF

И така, според резултатите на Вашата работа Вие, като ВИВАСАН - Партньор 2 степен,
ще получите премиите си в парите: 48 + 36 + 24 = 108 CHF
Въпрос №4: Какъв ще бъде Вашият общ доход за един (1) месец ?

1. Обемна отстъпка     = 330 CHF
2. Търговска печалба = 117 CHF
3. Премии                          = 108 CHF
                   Общо: 555 CHF

                  555 CHF за абсолютно несложна работа !

Къде другаде бихте могли да спечелите такава сума? *  

И, моля Ви, в никакъв случай 
не забравяйте, че това е само 
началото!
Лидерът ВИВАСАН продължа-
ва пътя си и разширява струк-
турата си. А колко ще спечели-
те, ако във Вашата структура 
има не 13 души, а 2, дори 4 пъти 
повече? Или когато някой член 
на първата Ви линия излезе на 
ниво на Об. Отст. 21% ?

* Но при това, Вие не трябва да забравяте за задължението си да платите данъ-
ци върху доходите си, получени от бизнеса с ВИВАСАН.
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9. Програма «Бърз старт»

Всеки представител на ВИ-
ВАСАН, който иска сериозно 
да изгражда своя бизнес с 
ВИВАСАН, може да избере 
програмата «Бърз старт». Тази 
програма дава възможност 
за получаване на допълните-
лен доход за целенасочените 
представители на ВИВАСАН, 
които желаят да станат успеш-
ни лидери.

Личен оборот 
нето CHF

Бонус   
от продажбите

Супербонус от 
продажбите

Регистрации

300 2% 4% 2

500 4% 6% 3

800 6% 8% 3

1000 8% 12% 3

1500 10% 14% 3

• Ако представител на ВИВАСАН за 1 календарен месец е постигнал изисквания личен 
оборот нето (виж. горната таблица), той има право на допълнителното възнагражде-
ние, т.н. «Бонус от продажбите».

• Ако представител на ВИВАСАН за 1 календарен месец е постигнал изисква-
ния личен оборот нето (виж. горната таблица) и е регистрирал в първата си 
линия нови представители (виж. горната таблица), той има право на допъ-
лнителното възнаграждение, т.н. наречения «Супербонус от продажбите». 

Програмата «Бърз старт» не се отнася за тези представители на ВИВАСАН, които 
имат право да получат Лидерски Бонуси ВИВАСАН.

Вие

Представител 1

Представител 2

Представител 3

Пример №2
За 1 календарен месец Вие сте постигнали ли-
чен оборот нето  600 CHF и сте регистри-ра-
ли 3-ма нови представители   ВИВАСАН на 
първата линия на Вашата структура. Всеки 
от тези нови представители е купил при ре-
ги-страцията си във ВИВАСАН продуктите по 
клиентски цени на сума 104 CHF
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• Вие сте направили личен оборот нето на сума 600 CHF, тоест сте продали продуктите по кли-

ентските цени на сума 1’014 CHFна вашите клиенти. По този начин, вашата търговска печалба 
се изчислява така:

1’014 CHF - 1014:1.3 = 234 CHF                                                                                                                                              
    

• Вашия доход при регистрация на новите представители на ВИВАСАН.
Новите представители на ВИВАСАН 1,2,3 са купили продуктите по клиентските

• цени на сума 104 CHF всеки.
Дистрибуторската цена се смята по следния начин: 104 CHF: 1,3 = 80 CHF
Разликата между Клиентската и Дистрибуторската цена се зачислява на Спонсора
като Мотивациона премия: 

104 CHF - 80 CHF = 24 CHF

Тоест, Вашата Мотивациона премия в този пример ще бъде:

3 x 24 = 72 CHF

• Общият оборот от вашата структура в дадения пример се смята по следния начин: 
Личният оборот нето на новите представители на ВИВАСАН 

1,2,3 = 80 CHF/ 1,3 x 3 = 184,6 CHF

Вашият личен оборот нето в този пример е: 600 CHF
По този начин, общия оборот на структурата се изчислява от сумата на отделните обороти. 
В дадения пример това ще състави: 784,6 CHF
В съответствието с таблицата на Обемните отстъпки Вие сте на ниво ОО – 10%.
Членове на структурата Ви имат право на ОО 4%.
Вашата лична Обемна отстъпка се изчислява по следния начин:

784,6 x 0,1 – 184,6 x 0,04 = 71 CHF

По този начин, вашата О.О. = 71 CHF
• В съответствие с Маркетинг плана на ВИВАСАН Вие имате право на Стартова премия в размер 

на 4% от личните обороти нето на членовете от първата линия на структурата Ви или Стартова 
премия: 184,6 CHF x 0,04 = 7,4 CHF

• Освен това, Вие имате право на Супербонус от продажбите (виж. горната таблица) - 6% от 
вашия личен оборот нето.

Супер Бонус от продажбите = 600 x 0.06 = 36 CHF

По този начин, Вие имате право на следните възнаграждения в съответствието с Маркетинг плана 
на ВИВАСАН в този пример:

Доход от продажбите (търговска печалба): 234,00 CHF
Мотивационна премия: 72,00 CHF
Вашата лична О.О.: 71,00 CHF
Стартова премия: 7,40 CHF
Супербонус от продажбите: 36,00 CHF
Обща сума: 420,40 CHF
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Вие получавате възможността да изкарвате пари с  ВИВАСАН още по-бързо, ако изпълните следни-
те условия в програмата «Бърз старт»
Съгласно таблица № 2 имате право на Стартова премия, Групова премия и Премия за дълбочина 
на структурата, ако са изпълнени изискванията, указани в раздел 2 Премии и бонуси ВИВАСАН.
Можете да увеличите своят доход, ако сте изпълнили едно от изискванията в съответствие с табли-
ци 2.1, 2.2, 2.3 или 2.4.
Пример:
Ако се намирате на степен на Обемна Отстъпка от 14%, направили сте личен оборот в отчетният 
месец от 300 точки нето и допълнително сте регистрирали в първата линия на структурата си 6 
нови представители ВИВАСАaН, получажате право на 8% Стартова премия и 7% Групова премия.

Квалификацион-
на степен на Об. 

Отст. в %-нти

Стартова
премия

Групова
премия

Премия
за дълбочина
наструктурата

Начин 
на плащане

6% 3 0 0 В продукти

10-12,5% 5 3 0 В продукти

14% 5 4 0 В продукти

19-21% 5 4 3 В пари

Таблица №2.1

ЛИЧЕН ОБОРОТ НЕТО 200 CHF
плюс 3 нови регистрации

на първа линия на Вашата структура

1. Стартовата премия се изчислява, изхождайки от личния 
оборот нето на всички членове на първата линия на Вашата 
структура (погледнете табл.)

2. Груповата премия се изчислява, изхождайки от личния 
оборот нето на всички членове на втората линия на Вашата 
структура (погледнете табл.)

3. Премия за дълбочина на структурата се изчислява, 
изхождайки от личния оборот нето на всички членове на трета 
линия на Вашата структура (погледнете табл.)

Правото си на получаване 
на Стартова премия, Гру-
пова премия и Премия за 
дълбочина на структурата 
е нужно да потвърждавате 
всеки месец. Ако не сте по-
твърдили което и да било от 
условията (например, не сте 
достигнали личен оборот 
от  200 франка нето), то Вие 
няма да получите премии за 
съответният месец.



17    ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА.   Томас Гьотфрид  

1. Стартовата премия се изчислява, изхождайки от личния 
оборот нето на всички членове на първата линия на Вашата 
структура (погледнете табл.)
2. Груповата премия се изчислява, изхождайки от личния 
оборот нето на всички членове на втората линия на Вашата 
структура (погледнете табл.)
3. Премия за дълбочина на структурата се изчислява, из-
хождайки от личния оборот нето на всички членове на трета 
линия на Вашата структура (погледнете табл.)

Таблица №2.2

ЛИЧЕН ОБОРОТ НЕТО 300 CHF
плюс 4 нови регистрации

на първа линия на Вашата структура

Правото си на получаване 
на Стартова премия, Групова 
премия и Премия за дълбочи-
на на структурата е нужно да 
потвърждавате всеки месец. 
Ако не сте потвърдили което и 
да било от условията (напри-
мер, не сте достигнали личен 
оборот от 300 франка нето), то 
Вие няма да получите премии 
за съответният месец.

Квалификацион-
на степен на Об. 

Отст. в %-нти

Стартова
премия

Групова
премия

Премия
за дълбочина
наструктурата

Начин 
на плащане

6% 4 0 0 В продукти

10-12,5% 4 4 0 В продукти

14% 4 5 0 В пари
19-21% 6 5 4 В пари

ЛИЧЕН ОБОРОТ НЕТО 300 CHF
плюс 5 нови регистрации

на първа линия на Вашата структура

Квалификацион-
на степен на Об. 

Отст. в %-нти

Стартова
премия

Групова
премия

Премия
за дълбочина
наструктурата

Начин 
на плащане

6% 5 0 0 В продукти

10-12,5% 7 5 0 В продукти

14% 7 6 0 В пари

19-21% 7 6 5 В пари

Таблица №2.3
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1. Стартовата премия се изчислява, изхождайки от 
личния оборот нето на всички членове на първата 
линия на Вашата структура (погледнете табл.)

2. Груповата премия се изчислява, изхождайки от 
личния оборот нето на всички членове на втората 
линия на Вашата структура (погледнете табл.)

3. Премия за дълбочина на структурата се изчис-
лява, изхождайки от личния оборот нето на всички 
членове на трета линия на Вашата структура (по-
гледнете табл.)

Таблица №2.4

ЛИЧЕН ОБОРОТ НЕТО 300 CHF
плюс 6 нови регистрации

на първа линия на Вашата структура

Правото си на получаване 
на Стартова премия, Гру-
пова премия и Премия за 
дълбочина на структурата 
е нужно да потвържда-
вате всеки месец. Ако не 
сте потвърдили което и да 
било от условията (напри-
мер, не сте достигнали ли-
чен оборот от 300 франка 
нето), то Вие няма да полу-
чите премии за съответни-
ят месец.

Квалификаци-
онна степен 
на Об. Отст. 

в %-нти

Стартова
премия

Групова
премия

Премия
за дълбочина

на
структурата

Начин 
на плащане

6% 6 0 0 В продукти

10-12,5% 8 6 0 В продукти

14% 8 7 0 В пари

19-21% 8 7 6 В пари

 
1. Стартовата премия се изчислява, изхождайки от 
личния оборот нето на всички членове на първата 
линия на Вашата структура (погледнете табл.)

2. Груповата премия се изчислява, изхождайки от 
личния оборот нето на всички членове на втората 
линия на Вашата структура (погледнете табл.)

3. Премия за дълбочина на структурата се изчис-
лява, изхождайки от личния оборот нето на всички 
членове на трета линия на Вашата структура (по-
гледнете табл.)

Правото си на получаване 
на Стартова премия, Гру-
пова премия и Премия за 
дълбочина на структурата 
е нужно да потвърждавате 
всеки месец. Ако не сте по-
твърдили което и да било от 
условията (например, не сте 
достигнали личен оборот 
от 300 франка нето), то Вие 
няма да получите премии за 
съответният месец.
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            БОНУСИ ВИВАСАН
1). Бонус ВИВАСАН
2). Мениджърски Бонус
3). Бонус за развитието
4). VIP Бонус
5). Бонус на успеха

Тези Бонуси са предвидени за лидерите, които имат квалификация 
Партньор 2 степен и по-висока. Имате право да получите тези Бону-
си, ако на Вашата първа линия една или няколко групи са 21% Об.Отст.

Вариант № 1
Да допуснем, че във Вашата структура, освен Вас, няма повече лидери, 
имащи право да получават тези Бонуси. В този случай Бонусите ще бъдат 
изплащани по следният начин:
1. Бонус ВИВАСАН = 4% или 1,5%
А) Вие имате право да получите Бонус ВИВАСАН от 4%, ако поне една група от 
Вашата структура е постигнала най-високото ниво Обемна отстъпка = 21%, 
и при това общия оборот нето на останалите групи на Вашата структура е 
минимум 35% от оборота на 21%-та група, (но не по-малко от 6’000 CHF на 
месец.) В този случай Бонус ВИВАСАН= 4% от оборота на групата (или групи-
те), която е достигнала ниво на Об.Отст. от 21%. 
B.) Ако общия групов оборот нето на останалите групи не е стигнал 35% от обо-
рота на 21%-група, но е съставил не по-малко от 6000 CHF, то Вие получавате 
Бонус ВИВАСАН = 1,5 % от груповия оборот на 21% си група.
2. Мениджърски Бонус = 1%
Вие имате право да получите Мениджърски Бонус, ако поне две групи на Ва-
шата структура минимум за 3 календарни месеца за 1 година са стигнали 
най-високата ОС=21%, и общия оборот нето на по-слабата 21-% група + 
останалите групи е не по-малко от 35% от оборота на силната 21%-група. 
Мениджърския Бонус =1 % от оборота на тези групи, които са стигнали най-ви-
соката Обемна отстъпка = 21%
3. Бонус за развитие = 1%
Вие имате право да получите Бонус за развитие, ако поне 2 групи от Вашата 
структура, през минимум 3 календарни месеца, в рамките на 1 година са 
достигнали най-високата О.О.  = 21% и сумарният оборот нето, на по-слаба-
та 21% група + останалите групи на първата Ви линия, е не по-малко от 35%  
от оборота на силната 21% група. Бонус за развитие = 1 % от оборота на тези 
групи, които са достигнали най-високата Обемна отстъпка = 21%
4. VIP Бонус = 1%
Вие имате право да получите V.I.P. Бонус, ако сте станали  V.I.P.- Директор 2 или 
3 ранг и общия оборот нето на слабите 21-% групи + осталите групи се съста-
вил не по-малко от 35% от оборота на силната 21% група. V.I.P. Бонус = 1 % от 
оборота на тези групи, които са стигнали най-високата Обемна отстъпка = 21%
5. Бонус на успеха
Вие имате право да получите Бонус на успеха, ако имате поне 5 бонусни линии, 
нужното количество на групите с ОО=21% в първата линия на структурата 
Ви, а също така ако Вие можете да покажете увеличаването на оборота в срав-
нение с миналата година. Бонус на успеха = от 2% до 16% в зави-симост от уве-
личаването на оборота и количеството групи, които са на ниво ОО=21%. (стр.17)

Вие

1
21%

50’000 
CHF

2 3 3

19% 19% 19%

17’500 
CHF

Вие

1
21%

50’000 
CHF

2 3 3

19% 19% 19%

10’000 
CHF

Вие

1
21%

50’000 
CHF

2 3 3

21% 19% 14%

15’000 
CHF

5’200 
CHF

2 месeца за 1 година

Вие

1
21%

50’000 
CHF

2 3 3

21% 19% 14%

6’000 
CHF

5’200 
CHF

3 месeца за 1 година

Какъв ще е Вашият Общ Бонус, ако Вие изпълните всички условия за получаването 
на дадените по-горе бонуси?
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Колко ще бъде Вашият Общ бонус?

1. Ако Вие имате две или няколко групи на 21% О.О., и общият оборот 
на слабите Ви 21% групи + останалите групи е не по-малко от 35% от 
оборота на силната 21% група, то Вашият Общ Бонус ще включва 6% от 
оборота на всичките 21%-групи (Бонус ВИВАСАН 4% + Мениджърски 
Бонус 1% + Бонус за развитие 1%).

За V.I.P. Директорите 2 и 3 ранг Общият бонус е 7% (Бонус ВИВАСАН 
4%+Мениджърски Бонус 1% + Бонус за развитие 1% + V.I.P. Бонус 1%).

2. Ако Вие имате две или няколко групи на 21% ОО, и общият оборот на слабите 21% 
групи + останалите групи е по-малко от 35% от оборота на силната 21% група, то Вие 
ще получите Бонус ВИВАСАН 1,5% от оборота на силната 21% група и Общ Бонус 6% от 
оборота на всичките остали 21% - групи (Бонус ВИВАСАН 4% + Мениджърски Бонус 1% + 
Бонус за развитие 1%).

Вариант №2.
Във Вашата структура, освен Вас, има още лидери, които имат право да получат тези Бо-
нуси. В този случай разчета ще се изчислява в съответствие с таблица №3.

12’000 x 5% = 600 CHF
Таблица №3.

Общ Бонус в % (Бонус ВИВАСАН + Мениджърски Бонус + Бонус за Развитие + V.I.P. Бонус)

Вие

1
21%

50’000 
CHF

2 3 3

21% 19% 14%

6’000 
CHF

5’200 
CHF

Бонусни 
линии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0

2 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

3 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0

4 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0

5 0,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0

7 0,2 0,2 0,2 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

8 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0

9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

10 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0

11 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

12 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 1,0 1,0 1,0

13 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0 1,0

14 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0

15 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

16 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

17 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

18 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

19 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

20 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

21 0,7 0,7 0,7 0,7

22 0,7 0,7 0,7

23 0,7 0,7

24 0,7

Количество на 21%-те групи на 1-вата линия на Вашата структура
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Дисбаланс:
Дисбалансът се появява, когато оборота на най-силната Ви структура от 21% група в първа-
та Ви линия съставлява повече от 65% от общия оборот на Вашата структура. В този случай 
Вашите Бонуси се изчисляват в съответствие с Таблица №3 заедно с дадените долу преизчис-
ляващи коефициенти (Дадените в таблицата стойности се умножават по преизчисляващият 
коефициент).

Оборот на най-силната Ви
21% група на първата линия е:

Преизчисляващ коефициент

Над 65% от общия оборот на структурата 0,5

Над 85% от общия оборот на структурата 0,25

Над 95% от общия оборот на структурата 0,07
Преизчисляващ коефициент се използва при определянето на Бонусите от оборота на 
най-силната Ви 21% група. Бонусите от оборота на останалите 21%-нтни групи се изчисляват 
без този коефициент.
5. БОНУС на УСПЕХА
Всички представители на ВИВАСАН, които имат структура, състояща се минимум от 5 бо-
нусни линии, имат право да получат БОНУС на УСПЕХА, ако изпълнят следните условия:

Количество
на 21% О.О.
на 1 линия

в структурата

При 10% -но пови-
шаване на груповия
оборот в сравняе-
мите месеци в %

При 15%-тно пови-
шаване на груповия 
оборот в сравняе-
мите месеци в % 

При 25%-тно пови- 
шаване на груповия 
оборот в сравняеми-

те  месеци в %

3-4 2 3 4

5-7 4 5 6

8-10 6 7 8

11-13 10 11 12

14-16 11 12 13

17 и повече 14 15 16
Пояснение:
Под «сравняеми месеци» се подразбира текущият месец и същият месец от миналата го-
дина. Например, ние сравняваме януари 2013 г. с януари 2012, февруари 2013 с февруари 
2012 година и т.н.
Ако представител на ВИВАСАН, който има в структурата си минимум 5 бонусни линии и 
показва, например, през 2013 г. 25%-ното повишаване на оборота в сравнение с февру-
ари 2012 г., и има на първата си линия 6 групи на 21% О.О., то той има право да получи 
БОНУС НА УСПЕХА в размер на 6%. Ако, например, представител на ВИВАСАН в съответ-
ствието с груповия си оборот през февруари 2013 г. получава право на бонус в размер на 
10’ 000 CHF, и също така показва увеличаване на груповия оборот в сравнение с февру-
ари 2012 г. на 25% и има поне 5 бонусни линии в структурата си, то БОНУС НА УСПЕХА се 
изчислява по следния начин:

БОНУС на УСПЕХА= 10’000 CHF x 6%= 600 CHF
Това означава, че на представителя на ВИВАСАН към всичките възнаграждения, които са
дадени в Маркетинг плана, допълнително се изплаща БОНУС НА УСПЕХА = 600 CHF
 Забележка: * При изчисляването на Бонуса на Успеха се смята количеството необходими бо-
нусни линии за текущия месец. В даденият по-горе пример – февруари 2013.
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10. Полезни съвети за начинаещи

1. Както Вие вече разбрахте, във фирма ВИВАСАН Вие можете, от една страна да печелите 
пари по начина на директните продажби на продуктите на ВИВАСАН, от друга страна чрез 
построяването на собствената Ви структура. Но как трябва да изглежда тази структура?
Много е важно да започнете да изграждате структурата си така, че първата Ви ли-
ния да бъде колкото е възможно по-широка, и да включва минимум 15-20 члена. 
Ако първата Ви линия е широка, то втора и трета линии ще бъдат още по-широки, което е 
важно за получаване на Стартовата премия, Груповата премия и Премията за дълбочина 
на структурата. 
Ако Вие построите структурата си по Пример 
№1, то създавате за себе си за няколко месеца 
напред стабилен финансов успех и залагате на-
дежден фундамент за бъдещето. Вашата глав-
на цел ще бъде само да стигнете и задържите 
най-високата 21% -тна Обемна отстъпка. 
2. Обаче, важно е не само да построите структу-
ра, но и да мотивирате хората да работят актив-
но. Защото Вие можете да регистрирате десетки 
хора, но само няколко от тях ще работят сериоз-
но. Как да убедим хората да работят?
Първо, членове на структурата Ви постояно 
трябва да се обучават, да се провеждат за тях 
семинари и презентации, по време на които ще 
се разказва за това как и на кого да се прода-
ват продуктите, какви свойства имат, как да се 
построи собствена структура, и как да мотиви-
раме хората.
Второ, Вие трябва да сте пример за структурата 
си: да се възхищавате на продуктите, да бъдете
активни и гъвкави, с голям ентусиазъм да усво-
явате нови територии и т.н. Тогава и Вашата 
структура ще се развива по същият начин.

А успехът на Вашата структура е и Ваш личен успех!

Вие

1 2 3 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4

Вие

1

11

2

10 9

15

7

5

6

3

8

4

12

13 14

Пример №2. По-неизгодна структура

Пример №1. По-изгодна структура
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Да разгледаме, какви възнаграждения Вие получавате на всяка степен на Стълбицата 
на успеха ВИВАСАН.

1 степен
ВИВАСАН-Консултант
Вие току що се регистрирахте в нашата фирма и станахте ВИВАСАН-Консултант. По 
този начин, Вие се намирате на първата степен на Стълбата на успеха ВИВАСАН, и Ви 
предстои дълъг път нагоре.
Да приемем, че на тази първа степен Вие сте постигнали максималните резултати. 
Какви плащания и възнаграждения са предвидени за Вас в този случай?
Какво получавате като ВИВАСАН-Консултант?

ВАШИТЕ ЦЕЛИ:
• Построяване на собствена структура.
• Увеличаване на продажбите.
• Получаване на звание ВИВАСАН-Консултант 1 степен.

2 степен
ВИВАСАН-Консултант 1 степен
Вие вече сте построили собствената структура, която работи активно и успешно. И сте 
станали ВИВАСАН - Консултант 1 степен, тоест сте постигнали определени резултати 
за получаване на дадената квалификация, а имено:

• личен оборот нето – минимум 60 CHF
• лично-групов оборот нето – на ниво Об. Отст. = 6%

Сега Вие вече имате право да получите допълнителна  
Стартова премия –2% от личния оборот нето на членове  
на първата Ви линия.

Какво получавате като ВИВАСАН-Консултант 1 степен?

Обемната отстъпка 
и премиите 

Ви се изплащат 
в продукти ВИВАСАН 

по Ваш избор

Обемната отстъпка 
и премиите 

Ви се изплащат 
в продукти ВИВАСАН 

по Ваш избор

11. Степени на стълбата на успеха ВИВАСАН

Оборот нето Плащания и възнаграждения

Личен или лично-груповия 
оборот нето CHF Търговска печалба % Обемна отстъпка %

По-малко от 50 30 -

 50-199 30 4

Оборот нето Плащания и възнаграждения

Личен
оборот CHF

Лично - груповия
оборот CHF

Търговска
печалба %

Обемна
отстъпка %

Стартова
премия %

мин. 60 200 - 599 30 6 2
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ВАШИТЕ ЦЕЛИ:
• Разширяване на собствената структура.
• Увеличаване на продажбите.
• Потвърждване на звание ВИВАСАН-Консултант 1 степен
• Получаване на звание ВИВАСАН-Консултант 2 степен

3 степен.
ВИВАСАН-Консултант 2 степен
Вие сте активен представител на ВИВАСАН, имате силна, стабилна и непрекъснато растя-
ща структура и постоянен успех. Вие сте изпълнили 2 условия за получаване на звание 
ВИВАСАН-Консултант 2 степен:

• личен оборот нето- минимум 60 CHF
• лично-групов оборот нето - на ниво на Об. Отст. = 10 -12,5%

Сега Вие вече имате право да получите допълнителна Стартова премия –2% от личния 
оборот нето на членове на първата Ви линия.

Какво получавате като ВИВАСАН - Консултант 1 степен ?

ВАШИТЕ ЦЕЛИ:
• Разширяване на собствената структура.
• Увеличаване на продажбите.
• Потвърждаване на званието ВИВАСАН-Консултант 2 степен.
• Получаване на звание ВИВАСАН-Партньор 1 степен

Обемната отстъпка 
и премиите 

Ви се изплащат 
в продукти ВИВАСАН 

по Ваш избор.

Оборот нето Плащания и възнаграждения

Личен
оборот CHF

Лично - груповия
оборот CHF

Търговска
печалба %

Обемна
отстъпка %

Стартова
премия %

Групова
премия %

мин. 60 600 - 1899 30 10 - 12,5 4 2
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4 степен.
ВИВАСАН-Партньор 1 степен

Когато Вие имате доста мащабна и успешно работеща структура, означава че сте преминали в но-
вата категория – ВИВАСАН–Партньор 1 степен със следните резултати:

• личен оборот нето - минимум 60 CHF
• лично-груповия оборот нето - на ниво на Обемна отстъпка (О.О.) = 14%

Вашата Стартова премия остава на същото ниво, а Груповата премия се увеличава до 3%.

Какво получавате като ВИВАСАН-Партньор 1-ва степен?

ВАШИТЕ ЦЕЛИ:
• Укрепване и разширяване на собствената Ви структура.
• Увеличаване на продажбите (лично груповият оборот).
• Потвърждаване на званието ВИВАСАН–Партньор 1 степен.
• Получаване на звание ВИВАСАН–Партньор 2 степен

5 степен.
ВИВАСАН-Партньор 2 степен

На 5 степен от Стълбицата на успеха ВИВАСАН Вие се квалифицирате във ВИВАСАН–
Партньор 2 степен, и на това ниво Вие имате допълнителни права и задължения. Вашите:

• личен оборот нето, трябва да бъде минимум 60 CHF
• лично-групов оборот нето, трябва да бъде на ниво на Об.Отст. = от 
19 % до 21%

Освен Стартовата премия – 4% и Груповата премия – 3%, Вие имате право да полу-
чите Премия за дълбочина на структурата – 2% от личния оборот нето на членове 
на Вашата трета линия. Също така Вие получавате и правото да провеждате тренинги и 
презентации със структурата си в офиса на ВИВАСАН. 
Ако една група от Вашата структура излезе на ниво на О.О. от 21%, а общият оборот нето 
на останалите членове на структурата е минимум 6’000 CHF нето, то вместо Стартова, 
Групова и Премия за дълбочина на структурата, Вие ще получите Бонус ВИВАСАН – 
4% или 1,5% от оборота на групата, която излезе на ниво на О.О. от 21%. (вижте раздел 
№8 «Бонуси ВИВАСАН» на стр.15)

                       Оборот нето                                                Плащания и възнаграждения

Личен
оборот CHF

Лично-
-групов

оборот CHF

Стартова
ТП %

Обемна
отстъпка
О.О. в %

Стартова
премия %

Групова
премия %

Мин. 60 1900 - 3299 30 14 4 3

Всички премии Ви се 
изплащат в продукти

ВИВАСАН, по Ваш избор, 
а Об.Отст. Ви се изплаща 

в пари.



ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА.   Томас Гьотфрид     26

Какво получавате като ВИВАСАН-Партньор 2-ра степен ?

ВАШИТЕ ЦЕЛИ:
• Укрепване и разширяване на собствената Ви структура.
• Увеличаване на продажбите.
• Потвърждаване на звание ВИВАСАН-Партньор 2 степен
• Получаване на звание ВИВАСАН-Мениджър

6 степен.
ВИВАСАН-Мениджър
Вие вече изцяло сте преминали в съвсем друга категория, а именно категорията на ли-
дерите ВИВАСАН. И първата степен на тази категория е ВИВАСАН - Мениджър. Вие имате 
достатъчно обширна и успешно работеща структура и сте изпълнили следните условия:

• едновременно 2 групи от Вашата структура са имали най-високата Об. 
Отст. от 21%, през минимум 3 месеца, в рамките на една (1-на) календарна 
година.

Като ВИВАСАН - Мениджър Вие получавате 
следните възнаграждения, а именно:

• Бонус ВИВАСАН• Мениджърски Бонус • Бонус за развитие.
Вариант № 1.

Ако във Вашата структура само Вие сте се квалифицирали на ниво ВИВАСАН-Мениджър,
то Вашите бонуси ще бъдат следните:

• Бонус ВИВАСАН – 4% или 1,5%
• Мениджърски Бонус – 1%
• Бонус за развити е – 1%

                       Оборот нето                                                         Плащания и възнаграждения

Личен
оборот

CHF
Лично - групов

оборот CHF
ТП
%

ОO
%

Стартова
премия 

%

Групова
премия

%

Премия
за дълбочина 

на
структурата

%

Бонус
ВИВАСАН

%

мин. 60 3300 - 5999 30 19 4 3 2 -

1 група – от 6000 
CHF, а останали-
те групи заедно 
– от 6000 CHF и 
не по-малко от 
35% от оборота 

на 21% група

30 21 - - - 4

1 група – от 6000 
CHF, а останали-
те групи заедно 
от 6000 CHF, но 

не по-малко 35% 
от оборота на 

21% група

30 21 1,5

Всички Ваши
възнаграждения
Ви се изплащат

в пари.
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Какво получавате като ВИВАСАН-Мениджър?
Вариант №2.

Ако във Вашата структура, освен Вас, има още лидери, претендиращи да получат дадени-
те бонуси, то изчисляването на Бонусите, които получавате Вие, се определя в съответ-
ствие с таблица №3 (стр. 20).

ВАШИТЕ ЦЕЛИ:
• Разширяване на собствената Ви структура.
• Увеличаване на продажбите.
• Получаване на звание ВИВАСАН-Генерален Мениджър.

7 степен.
ВИВАСАН-Генерален Мениджър
Вие сте ВИВАСАН-Генерален Мениджър, тоест изпълнили сте следните условия:

• едновременно 4 групи от Вашата структура имат най-високата ОО – 21% 
минимум през 6 месеца за 1 календарна година.

Като ВИВАСАН-Генерален Мениджър Вие получавате всичките плащания и възнаграж-
дения, които се полагат на ВИВАСАН-Мениджъра, а също така:

• премия за Генерален Мениджър по резултатите за 1 година – 1000 CHF (изпла-
щат се в началото на следващата година)

• значка «ВИВАСАН Генерален-Мениджър»
ВАШИТЕ ЦЕЛИ:

• Разширяване на собствената структура.
• Укрепване на първите линии на структурата.
• Получаване на звание ВИВАСАН-Директор.

Всички Ваши
възнаграждения
Ви се изплащат

в пари.

Резултати                                                         Плащания и възнаграждения

Мин. 
к-во гру-
пи с О.О. 

21%

Мин. к-во 
месеци за 
1 година с 
О.О. 21%

Оборот ТП
%

ОО
%

Бонус
ВИВАСАН

%

Мениджърски 
бонус %

Бонус за
развитие

%

Знаците на
отличията
ВИВАСАН

2 3

общият оборот
на слабата 21%

група + оста-
налите групи 
не  по-малко 

35% от оборо-
та на силната 

група

30 21 4 1 1
Значка

ВИВАСАН
Мeниджър

2 3

общия оборот
от слабата 21%

група + оста-
налите групи 

не по-малко от 
35% от оборо-
та на силната  

група

30 21

1,5 от обо-
рота на 
силната 

21% група 
+ 4 от 

оборота 
на остана-
лите 21% 

групи 

1 от оборота
на останалите

21% групи

1 от
оборота 

на
остана-

лите
21% групи

Всички Ваши
възнаграждения
Ви се изплащат

в пари.
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8 степен.
ВИВАСАН-Директор

Вие принадлежите към елитната категория 
ВИВАСАН-Директори, а това означава, че 
сте изпълнили следните условия:
• едновременно 5 групи от Вашата 
структура имат най-високата Об. О тст. 
от 21% през минимум 6 месеца за 1 ка-
лендарна година.
Като ВИВАСАН-Директор Вие получавате 
всички плащания и възнагражения, кои-
то се полагат на ВИВАСАН-Мениджър, а 
също така и:
• eднократна годишна премия ВИВА-
САН-Директор по резултатите за кален-
дарната година – 2’500 CHF   (изплаща се 
в началото на следващата година)
• Значка «ВИВАСАН-Директор»

ВАШИТЕ ЦЕЛИ:
• Разширяване на собствената структура.
• Укрепване на първите линии на структурата.
• Получаване на звание ВИВАСАН-Генерален Директор.

9 степен.
ВИВАСАН-Генерален Директор

Вие сте ВИВАСАН-Генерален Директор и следователно сте 
изпълнили следните условия:

• едновременно 6 групи от Вашата структура имат 
най-високата Об. Отст. от 21%, през минимум 6 
месеца от 1 календарна година.

Като ВИВАСАН-Генерален Директор Вие получавате всич-
ките плащания и възнаграждения, които се полагат на ВИ-
ВАСАН-Мениджъра, а също така и:

• Премия за Генерален Директор по резултатите 
за 1 година - 3’000 CHF (изплаща се в началото на 
следващата година)

• Значка «ВИВАСАН-Генерален Директор» 

ВАШИТЕ ЦЕЛИ:
• Мотивация на собствената структура.
• Укрепване на първите линии на структурата.
• Получаване на звание ВИВАСАН-VIP Директор 1 ранг.

Всички Ваши
възнаграждения
Ви се изплащат

в пари.

Всички Ваши
възнаграждения
Ви се изплащат

в пари.
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10 степен.
ВИВАСАН - VIP Директор 1 ранг

Вие сте ВИВАСАН - VIP Директор 1 ранг, значи 
Вие сте успели да изпълните следните условия:

• едновременно 12 групи от Вашата 
структура имат най-високата Об. Отст. 
от 21% през минимум 6 месеца от една 
1 календарна година.

Като ВИВАСАН-VIP Директор 1 ранг Вие получава-
те всичките плащания и възнаграждения, които 
се полагат на ВИВАСАН-Мениджър, а също така:

• Премия за VIP Директор 1 ранг по ре-
зултатите за годината – 10’000 CHF 
(изплаща се в началото на следващата 
година)

•  Значка «ВИВАСАН-VIP Директор 1 ранг».

ВАШИТE ЦЕЛИ:
• Успешно управление на собствената структура
• Получаване на звание ВИВАСАН-VIP Директор 2 ранг

11 степен.
ВИВАСАН - VIP Директор 2 ранг

Вие сте ВИВАСАН - VIP Директор 2 ранг и 
значи, сте изпълнили следните условия:
• едновременно 16 групи от Вашата 

структура имат най-високата Об.Отст. 
от 21% през минимум 8 месеца в рам-
ките на една (1) календарна година.

Като ВИВАСАН-VIP Директор 2 ранг Вие 
получавате всичките плащания и възна-
граждения, които се полагат на ВИВА-
САН-Мениджър, а също така:
• Премия за VIP Директор 2 ранг по ре-

зултатите за годината-15’000 CHF (из-
плаща се в началото на следващата 
година)

• Значка «ВИВАСАН-VIP Директор 2 ранг»

ВАШИТE ЦЕЛИ:
• Успешно управление на собствената Ви структура
• Получаване на звание ВИВАСАН-VIP Директор 3 ранг

Всички Ваши
възнаграждения
Ви се изплащат

в пари.

Всички Ваши
възнаграждения
Ви се изплащат

в пари.
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12 степен.
ВИВАСАН-VIP Директор 3 ранг

Приемете най-искрените ни 
поздравления! 

Вие се намирате на самия връх 
на стълбата на успеха 

ВИВАСАН!

Вие сте ВИВАСАН-VIP Директор 3 ранг, 
значи Вие сте успели да изпълните 
следните условия:

•  едновременно 20 групи от Ваша-
та структура имат най-високата 
ОО = 21% през всички 12 месеца 
за 1 кaлендарна година. 

Като ВИВАСАН-VIP Директор 3 ранг Вие получавате всичките плащаия и възнагражде-
ния, които се полагат на ВИВАСАН-Мениджъра, а също така:

• Премия за VIP Директор 3 ранг по резултатите за годината – 20’000 CHF 
(изплаща се в началото на следващата година)

• Значка «ВИВАСАН-VIP Директор 3 ранг»

ВАШАТA ЦЕЛ:
• Успешно управление на собствената Ви структура

Всички Ваши
възнаграждения
Ви се изплащат

в пари.



31    ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА.   Томас Гьотфрид

12.1. Кодекс с правилата на независимите представители 
ВИВАСАН.

Всички независими представители 
на ВИВАСАН (Н.П.В.) трябва стрик-
тно да следват следните правила:

1. Строго да следват всички прави-
ла, приведени в дадения Маркетинг 
план на ВИВАСАН и останалата лите-
ратура на фирмата, да се следва не 
само словото, но и духът на фирмата.

2. Партньорите 2-ра степен, Ме-
ниджърите и Директорите, заедно с 
общите правила, трябва да следват 
стриктно и допълнителните прави-
ла, касаещи тези квалификационни 
степени, приведени в Кодекса на 
представителите ВИВАСАН.

3. Винаги се отнасяйте към клиентите си и хората, с които се срещате като представител на ВИВА-
САН така, както Вие бихте искали, те да се отнасят с Вас.

4. Когато представяте на клиентите си продуктите ВИВАСАН или когато ги каните да станат пред-
ставители на ВИВАСАН, честно и откровено разказвайте за всичко свързано с продуктите на фир-
ма ВИВАСАН.

5. Бъдете учтиви и точни винаги, когато приемате поръчки и обслужвате клиенти. Също така вни-
мателно се отнасяйте към всичките оплаквания за продуктите на ВИВАСАН. 

6. Винаги трябва да съответствате на най-високите стандарти и да носите отговорност за собстве-
ния си бизнес.

7. При никакви условия нямате право да използвате мрежата на ВИВАСАН за разпространяване и 
реклама на продукти на други фирми.

8. При никакви условия нямате право да продавате продуктите ВИВАСАН на потребителите на 
по-ниска клиентска цена от тази, която е предвидена от фирма ВИВАСАН.

9. В качеството си на независими представители, трябва да следвате всички закони на държавите, 
в които развивате бизнеса си с фирма ВИВАСАН.

10. Всеки независим представител, развиващ собствен бизнес във ВИВАСАН, трябва да поеме пъ-
лна отговорност за съблюдаването на всички правила и закони на територията, в която работи, 
а също така своевременно да плаща всички данъци върху своите доходи, получени от бизнеса с 
ВИВАСАН.

12. Правила на независимите представители ВИВАСАН
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12.2. Условия за регистрация във фирма ВИВАСАН

1. За да стане независим представител на ВИВАСАН, кан-
дидатът трябва да има препоръка от вече регистриран 
член на ВИВАСАН (Информационен спонсор).
Това означава, че по време на регистрацията на новия 
представител, в офис на ВИВАСАН, задължително трябва 
да присъства както самия кандидат, така и неговия ин-
формационен спонсор. В особени случаи фирма ВИВА-
САН може да прикрепи потенциалния представител на 
ВИВАСАН към всяка работеща структура или да го реги-
стрира непосредствено под фирма ВИВАСАН.
2. Фирма ВИВАСАН запазва правото си да откаже реги-
страция или пререгистрация на кандидата, без да обяс-
нява причините за това решение.
3. Потенциалният кандидат за представител на ВИВАСАН 
трябва да е навършил 18 години.
4. Всеки представител на ВИВАСАН може по всяко време 
да се откаже от членството си във ВИВАСАН и да прекъсне 
споразумението си с фирма ВИВАСАН, като предварител-

но уведоми за това своят Спонсор и ръководството на фирмата в писмен вид.
5. Всеки представител на ВИВАСАН може да бъде регистриран само като частно лице.
6. Съпрузите, които желаят да станат представители на ВИВАСАН, ще бъдат регистрирани под един 
номер («Семеен договор»).
7. Съпруг/съпруга на вече действащ представител на ВИВАСАН могат да се присъединят към него 
под същия номер или могат да получат отделни номера, но в този случай ще се регистрират непо-
средствено под фирма ВИВАСАН.
8. Бившите представители на ВИВАСАН могат да бъдат отново приети в фирмата след изтичането 
на 12-месечен срок от момента когато са били изключени от членовете на ВИВАСАН (по преценка 
на администрацията).

12.3. Процедура по регистрацията.
1. Попълва се Регистрационната форма за нов независим представител ВИВАСАН в софтуера 
на фирмата и се купува Стартовият комплект с избраните от него 5 продукта. При регистрация-
та кандидатът трябва да носи лични документи, удостоверяващи неговата самоличност и да 
присъства неговият информационен Спонсор.
2. При регистрацията Вие получавате своя личен регистрационен номер, който се запазва в ком-
пютъра, и карта на независими представител на ВИВАСАН, коятоедновремено служи и за ваш про-
пуск в офисите на ВИВАСАН. При посещението на който и да било от офисите на ВИВАСАН Вие 
трябва да носите с Вас тази карта. 
3. Ако при регистрацията си, потенциален представител на ВИВАСАН умишлено е предоставил не-
верни данни за себе си, то при разкриване на този факт, той се изключва автоматично от фирма 
ВИВАСАН.

Всички нови независими представители на ВИВАСАН
трябва да посетят лекции за продуктите и маркетинга на ВИВАСАН!
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12.4. Условия за плащане на поръчки

1. За оформянето на поръчка е необходимо:
а). Да посетите офис или склад на ВИВАСАН във 

вашият град;
б). Да си поръчате по телефон, на уебсайт или на 

имейл адрес.
2. Плащането на поръчаните от Вас продукти се 
осъществява по два начина:
а). На място, след оформяне на поръчката.
б). Чрез наложен платеж, при поръчка с доставка 

от куриер
3. Заплаща се пълната стойност на поръчаните от 
Вас продукти.
4. Начини на плащане: в брой или с карта на каса-
та в офиса на ВИВАСАН.
5. Всички поръчки, които са получени в офисите  
на ВИВАСАН до 20:00 часа на последния работен 
ден на всеки месец, ще се зачитат към поръчките за същият месец, като те ще се включат в 
обемът на продажбите за този месец.
ВНИМАНИЕ: Обърнете внимание на следното предупреждение!
Задължително сверете всички позиции от Вашата поръчка с предоставената Ви сметка. 
Всички претенции по окомплектоването на Вашата поръчка и по качеството на продук-

тите се приемат, само в момента на издаване на продуктите ВИВАСАН.

12.5. Плащания на Обемни отстъпки, бонуси и премии ВИВАСАН
1. Ежемесечните възнаграждения включващи Об. Отст., премии и бонуси, се изплащат на всички 

квалифицирани представители на ВИВАСАН, през следващия месец, след 15-то число. Всич-
ките възнаграждения се съхраняват в софтуера на фирмата в продължение на 3 месеца, след 
което се анулират с предварителна автоматична настройка.

2. Обемни Отстъпки от 4% до 12,5% включително, се изплащат в продукти ВИВАСАН по Ваш из-
бор и се зачитат при начисляването на Об. Отст. за следващия месец. 

3. Об. Отст. от 14% включително и нагоре, се изплащат в пари, в националната валута на съответ-
ния филиал, по действащият за текущия месец вътрешен курс на франка във ВИВАСАН

4. Премиите, които се изплащат в продукти ВИВАСАН, не участват при начисляването на Об. Отст. 
за следващият месец.

5. Всички възнаграждения (Об. Отст., бонуси и премии) на бивши съпрузи, работили по семеен 
договор, се изплащат по равно (50/50). В случай, че единият или двамата съпрузи заедно, пре-
дявят претенции към фирма ВИВАСАН по повод на изплащането на техните възнаграждения, 
същата има право да спре изплащанията, докато не бъдат уредени всички спорове между бив-
шите съпрузи и докато те не решат как ще делят общите си Об. Отст., премии и бонуси. Ако в 
срок от 3 месеца, не бъде предложено никакво решение, то всички възнаграждения ще бъдат 
анулирани.

6. Изплащане на отстъпките, премиите и бонусите се извършва в съответствие с националното 
фискално законодателство на всяка отделна държава.

Фирма ВИВАСАН си запазва правото да задържи и да не изплати Об. Отст., 
премии и бонуси на всеки представител, който е нарушил кодекса с правилата 

на независимите представители на ВИВАСАН.
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1.  Независимите представители на 
ВИВАСАН в своята дейност трябва да 
се ръководят от правилата, които са 
написани в дадения Маркетинг план. 
Всички промени и допълнения към 
тези правила се публикуват в инфор-
мационните брошури на фирмата, ко-
ито са важна част от общите правила в 
Маркетинг плана.
2.  Никой представител на ВИВАСАН 
няма право да се регистрира още 
веднъж в друга структура, докато не 
прекъсне действащото си членство във 
ВИВАСАН. При нарушаването на това 
правило неговата собствена структу-
ра се прехвърля на неговия Спонсор. 
 

3. Преместване на представител на ВИВАСАН от една структура в друга е възможно само в 
екстрени случаи и само, ако разреши ръководството на фирма ВИВАСАН.

4. Прехвърляне на лична структура (или отделна група) от един представител на ВИВАСАН на 
друг, може да осъществи само ръководството на фирма ВИВАСАН.

5. Представителят на ВИВАСАН може да предаде членството си само на роднини. Молбата се 
подава в писмена форма, в офис на ВИВАСАН. След прехвърлянето на членството си, предста-
вителят на ВИВАСАН може да се регистрира отново, не порано от 12 месеца, от деня на пре-
установяване на членството си. Ако Партньор 2 степен и по-висока, е предал членството 
си на роднина, а самия той се е регист-рирал в друга фирма по мрежов маркетинг, то на 
неговият роднина, на който той е предал структурата си, не се изплащат никакви възнаграж-
дения от фирма ВИ-ВАСАН (Об. Отст., премии и бонуси).

6. В случай на смърт на представител на ВИВАСАН, който има звание Мениджър или по-висо-
ко, членството му може да бъде предадено по наследство. За да се наследи членството е 
необходимо да се представи нотариално заверено завещание, в което е посочено, кой точно 
ще наследи даденият бизнес, а също така да се подаде писмена молба във фирма ВИВАСАН, 
в срок до 2 месеца от деня на смъртта. Ако в течение на този срок не бъдат подадени необ-
ходимите документи, членството ще бъде прекратено. В случай, че новият Спонсор, получил 
структурата по наследство, не изпълнява своите задължения според Маркетинг плана на 
ВИВАСАН в продължение на 12 месеца, фирма ВИВАСАН има право да спре да му из-
плаща всички възнаграждения (Об. Отст., премии и бонуси) след изтичането на този срок.

Фирма ВИВАСАН има право да прекрати (анулира) договора с представи-
теля на ВИВАСАН и незабавно да преустанови неговото членство в случай, 
че той е нарушил Кодекса на представител на ВИВАСАН или съзнателно е 
посочил неверни дани за себе си в Регистрационната форма. Изключеният 
представител на ВИВАСАН автоматично губи както всички свои привиле-

гии, така и структурата си.

12.6. Условия за членство във ВИВАСАН
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12.7. Общи правила за представителите ВИВАСАН
1. Представителят на ВИВАСАН няма пра-

во да използва мрежата на ВИВАСАН за 
продажба и реклама на други продукти, 
освен тези на ВИВАСАН.

2. Представителят на ВИВАСАН отговаря 
за информацията относно качеството, 
приемането и съставките на продуктите 
ВИВАСАН, която той съобщава на кли-
ентите си. При това, той трябва да знае 
цялата информация, която е написана на 
опаковката на продуктите ВИВАСАН. В 
случай на грешна интерпретация  на ин-
формацията, представителят ВИВАСАН 
носи отговорност за по следствията и 
причинените евентуални вреди.

3. Под никакъв предлог и причини, представителят ВИВАСАН, няма право да привлича в своя-
та структура, кандидати, които вече са регистрирани в структурата на друг представител на 
ВИВАСАН.

4. Представителят ВИВАСАН не трябва да разглежда взаимоотношението си за сътрудничество 
с фирма ВИВАСАН (Агентски договор) като Трудов Договор. Той няма право да действа и дава 
обещания от името на фирма ВИВАСАН.

5. В своята дейност представителят ВИВАСАН трябва да се ръководи от всички закони, кодекси 
и правила, които регулират бизнеса и неговото членство във фирма ВИВАСАН, и по никакъв 
начин да не компрометира както себе си, така и фирма ВИВАСАН, в очите на клиентите и об-
ществото.

6. В случай, че представител на ВИВАСАН стане информационен Спонсор (т.е. изгражда собстве-
на структура), той е задължен да провежда обучения за продуктите и маркетинга на фирма 
ВИВАСАН, постоянно да помага на членовете на структурата си, да ги ръководи, да дава ин-
формация за общите събрания, занятия, семинари, обучения за новите продукти, а също така 
да следи за това, членовете на структурата му да се съобразяват с Кодекса на представителя 
ВИВАСАН.

7. В случай че, представителя на ВИВАСАН не прави лични покупки в продължение на повече от 
6 месеца, фирма ВИВАСАН има право да лиши даденият представител на ВИВАСАН от член-
ство във ВИВАСАН. В този случай структурата му се прехвърля на неговия информационен 
Спонсор.

8. В случай на пренебрегване и неспазване на горните правила, фирма ВИВАСАН има право да 
лиши представителя на ВИВАСАН от членство във ВИВАСАН.

1. Всички представители на ВИВАСАН, които имат квалификация от 5-та степен и по-висока 
(Партньори 2-ра степен, Мениджъри и Директори) имат право дa провеждат обучения на 
структурата си в офис на ВИВАСАН (при наличието нсваободно помещение).

2. Всички представители на ВИВАСАН, които имат квалификация от 5-та степен и по-висока 
(Партньори 2-ра степен, Мениджъри и Директори) са задължени:
• да не сътрудничат с други фирми, които работят по системата на директните продажби 

или на мрежовия (Мулти Левъл) маркетинг.

12.8. Права и задължения на Партньорите 2 степен, Мениджърите и 
Директорите
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• да не привличат други представители на ВИВАСАН, независимо от техния статус, към 
сътрудничество с други фирми, които работят по системата на директните продажби или 
мрежовия (Мулти Левъл) маркетинг.

• редовно (минимум 2 пъти в месеца) да провеждат обучения на членовете на своята струк-
тура (презентации за продуктите и маркетинг плана) в офисите на ВИВАСАН.

• да носи отговорност за регионален склад, в своята структура, под гаранция на Обемната 
си отстъпка и премиите, които получава от фирма ВИВАСАН. В случай на отказ да предо-
стави гаранция и да носи отговорност за регионален склад, то оборотите, които се по-
лучават при реализирането на продуктите от този склад, няма да бъдат включвани при 
изчисляването на ежемесечните му Об. Отст., премии и бонуси.

3.        Строгото изпълняване на тези задължения е задължително и неотменимо условие на настоя-
щия Маркетинг план, важна съставна част от регистрационната форма.

4.          При отказ да изпълнява условията, изложени в Маркетинг плана, или нарушаване на някои от 
неговите точки, фирма ВИВАСАН си запазва правото да не изплати на Лидера всички полага-
щи му се възнаграждения. При систематично нарушаване на Маркетинг плана, в продълже-
ние на 3 месеца, фирма ВИВАСАН има право да лиши конкретния Лидер от членство.

12.9. Други правила и принципи
1. Политиката на фирмата е против разделянето на територии и райони с делегиране 

на изключителни права на определени представители ВИВАСАН. Всеки представи-
тел на ВИВАСАН, има право да развива своята дейност на всяка удобна за него те-
ритория, в държавите, където 
работи. Представителите на 
ВИВАСАН нямат право да пре-
предават, продават или пода-
ряват териториите, върху кои-
то развиват своята дейност.

2. Името на фирмата, търговски-
те и фирмени знаци, както и ло-
готипите ВИВАСАН (VIVASAN) и 
ВИТАСАН (VITASAN) не могат 
да бъдат използвани като ре-
клама и за рекламни цели, без 
писмено разрешение от зако-
нен представител на ръковод-
ството на фирма ВИВАСАН..

12.10. Гаранция за качество 
на продуктите ВИВАСАН
1. Продуктите, произведени от 

фирма ВИВАСАН, не могат да 
нанесат вреда, ако те се приемат 
правилно и в съответствието с препоръките за употреба.

2. В случай, в който някой от клиентите твърди, че продуктите на фирма ВИВАСАН са 
предизвикали алергия или други странични явления, фирма ВИВАСАН е задължена 
да смени този продукт на равнозначен, само ако този клиент предяви медицинска 
справка, която подтвърждава, че всички странични явления са били предизвикани 
в следствие на употребата на въпросният продукт ВИВАСАН.



3.    В случай, че в продаден продукт на ВИВАСАН, е намерен производствен дефект, който е при-
знат за такъв и от фирма а-производител и от фирмата вносител, то представителството на 
ВИВАСАН се задължава да смени този продукт със същият, но без дефект.

4.    Продуктите, които са били използвани неправилно или са били увредени поради невнимание-
то на клиента, не могат да бъдат заменени.

5.   Всички продукти ВИВАСАН имат сертификати и са регистрирани в съответствие с нормите и 
стандартите на страната производител и на страната, в която се продават, което гарантира 
най-високо качество, както за представителя на ВИВАСАН, така и за самата фирма.

6.     В случай на неправилно или небрежно използване на някой от продуктите, фирма ВИВАСАН 
не носи отговорност за причинените щети.

7.   Фирма ВИВАСАН не носи отговорност и в случаи на неправилно представяне на продукта, за-
мяна на етикета и опаковката или грешна информация за продукта, в следствие на което има 
нанесена вреда.

12.11. Оригинална заводска опаковка на продуктите ВИВАСАН

1. ВИВАСАН (VIVASAN) и ВИТАСАН (VITASAN) са официално регистрирани търговски марки.
2. ВИВАСАН не разрешава преопаковане на продуктите си. Продуктите на ВИВАСАН (VIVASAN) 

и ВИТАСАН (VITASAN) могат да бъдат продавани само в получената от завода оригинална опа-
ковка.

3. Фирма ВИВАСАН разрешава на своиите представители да разпространяват под фирмения 
логотип ВИВАСАН(VIVASAN) и ВИТАСАН (VITASAN) само продуктите, които са произведени и 
опаковани в заводите на ВИВАСАН.

4. На опаковката на продуктите, които се разпространяват по системата на мрежов маркетинг, 
не е предвиден баркод.

12.12. Печатни материали ВИВАСАН
Всичките печатни материали на ВИВАСАН са собственост на фирмата и са защитени с авторски 
права. Препечатване и копиране са разрешени, само ако има писмено  съгласие от администраци-
ята на фирма ВИВАСАН.
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