
Pätevöidy Elite Honors -klubiin ja 
hyödynnä Synergyn 
palkkiojärjestelmän koko potentiaali. 

Pätevöidyt klubiin, kun täytät seuraavat  vaatimukset:

•  TC-seurantakeskuksen 1 (TC1) volyymi 600 CV
 Sinulla on aktiivinen autoship-tilaus, ja omat tilauksesi ja 

asiakastilaukset yhteensä ovat TC1:llä vähintään 600 CV.*

•  Uusien aktivointien volyymi 200 CV
  Sponsoroit henkilökohtaisesti uusia tiimin jäseniä siten, että 

aktivointitilausten yhteisvolyymi on vähintään 200 CV.

Kun täytät nämä kaksi vaatimusta kuukausittain ja autat myös 
tiimisi jäseniä tekemään samoin, tulosi alkavat kertaantua 
nopeasti.

Elite Honors -klubin jäsenenä pääset nauttimaan 
ainutlaatuisista eduista, kuten erityistunnustuksesta, 
tapahtumaeduista ja alennuksista. Saat myös Elite Honors 
-klubimerkin.

Synergyn Go Elite -kampanjassa eurooppalaiset 
tiimin jäsenet voivat ansaita ylimääräisiä bonuksia. 
Kampanja on voimassa joulukuu 2016 loppuun 
saakka. Voit ansaita lisäbonusta täyttämällä 
seuraavat kriteerit:

1. Pätevöidy Elite Honors -klubiin.
2. Auta myös henkilökohtaisesti sponsoroimiasi 

jäseniä pätevöitymään Elite Honors -klubiin 
samassa kuussa.

 
•   Kun KAKSI sponsoroimaasi jäsentä pätevöityy,   
 ansaitset 250 €.
• Kun NELJÄ sponsoroimaasi jäsentä pätevöityy,   
 ansaitset 500 €.
• Kun KYMMENEN sponsoroimaasi jäsentä   
 pätevöityy, ansaitset 1200 €.

Tiimin jäsenet voivat ansaita bonuksen joka kuukausi 
kampanja-aikana.

Kun täytät edellä mainitut vaatimukset, Synergy 
maksaa Go Elite -bonuksen sen lisäksi, mitä jo saat 
normaalisti palkkiojärjestelmän mukaisesti. 

2 = 250 € 
4 = 500 € 
10 = 1200 € 

Kääntöpuolella oleva Elite Honors -taulukko auttaa Elite-tason 
saavuttamisessa. Siitä tiimisi jäsenet näkevät, mitä lisäansiot ja entistä 
vahvempi Synergy-liiketoiminta edellyttävät.

*Oma volyymi + asiakkaiden volyymi (ennen Elite-hyvitystä) = 
TC1-volyymi.

AKTIVOI JA ANSAITSE



OLETKO VALMIS ANSAITSEMAAN GO ELITE -BONUKSIA? 

Tämän työkalun avulla viet liiketoimintasi uudelle tasolle.

ELITE HONORS -PÄTEVÖITYMINEN
(Rastita suoritetut toimet)

250 €

Nimi, ID#

Auta kahta henkilökohtaisesti sponsoroimaasi tiimin jäsentä pätevöitymään Elite Honors -klubiin ja ansaitse 250 €. 

Aktiivinen autoship-tilaus TC1 volyymi 600 CV Aktivointivolyymi 200 CV

2 Elite Honors -klubiin pätevöitynyttä  250 € 25 € 74 € 349 €
omaa sponsoroitua, yhteensä    Vähintään

4 Elite Honors -klubiin pätevöitynyttä   500 € 25 € 74 € 599 €
omaa sponsoroitua, yhteensä    Vähintään

10 Elite Honors -klubiin pätevöitynyttä   1200 € 25 € 74 € 1299 €
omaa sponsoroitua, yhteensä    Vähintään

Jokaisena Elite Honors  Go Elite Startti  Elite Ansiot 
pätevöityskuukautena -bonus -bonus hyvitys yhteensä*

Näin toimiessa myös peruskomissio- ja Mega-Match tulosi kasvavat merkittävästi.    

* Tulolaskelmat perustuvat Elite Honors -pätevöitymisen vähimmäisvaatimuksiin eli 600 CV:n TC1-volyymiin ja 200 CV:n aktivointivolyymiin.

Nimi, ID#1 2

500 €

Nimi, ID#

Auta vielä kahta (eli yhteensä neljää) tiimin jäsentä pätevöitymään Elite Honors -klubiin ja ansaitse 250 € lisää (eli yhteensä 500 €).

Nimi, ID#3 4

1200 €

Nimi, ID#

Kiinnostavatko suuret bonukset? Auta vielä kuutta henkilökohtaisesti sponsoroimaasi tiimin jäsentä pätevöitymään 
Elite Honors -klubiin, ja bonuksesi kasvaa 700 €!  

Nimi, ID#5 6

Nimi, ID# Nimi, ID#7 8

Nimi, ID# Nimi, ID#9 10


