LEON MARKKINOINTISUUNNITELMA

www.LearnEarnOwn.com

Taso

Tasopisteet yhteensä
(VÄH.)

Tasopisteet
heikommassa
tiimissä

Tiiminrakentamisbonus

Verkostobonus

Matching-bonus

Käänteinen
matching-bonus

(Henkilökohtainen
myynti)

(heikomman tiimin
myynti)

Prosenttimäärä/tasot

Prosenttimäärä/tasot

Tasopalkkio

Liiketoiminnan
omistajuus -palkinto

Leijonapalkinto

Viikoittainen
verkosto-/matchingbonuskatto

Bonus- ja
tasopisteiden
nollaus

Vice President

4x GMD

2x GMD

10%

10%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

**1 miljoonan punnan
varallisuuspalkinto

Nyt saatavilla

Nyt saatavilla

£15,000

EI OLE

Global Marketing Director

20,000,000

10,000,000

10%

10%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

**300 000 punnan
varallisuuspalkinto

Nyt saatavilla

Nyt saatavilla

£15,000

EI OLE

Regional Marketing Director

10,000,000

5,000,000

10%

10%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

**100 000 punnan
palkinto

Nyt saatavilla

Nyt saatavilla

£15,000

EI OLE

National Marketing Director

5,000,000

2,500,000

10%

10%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

**20 000 punnan palkinto

Nyt saatavilla

Nyt saatavilla

£15,000

EI OLE

Marketing Director

2,000,000

1,000,000

10%

10%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

**10 000 punnan
autopalkinto

Nyt saatavilla

Nyt saatavilla

£15,000

EI OLE

Director

1,000,000

500,000

10%

10%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

**Toimisto / Rolex, arvo
5 000 puntaa

Nyt saatavilla

Nyt saatavilla

£15,000

EI OLE

Senior Executive

500,000

250,000

10%

8%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

**MacAir / projektori, arvo
2 000 puntaa

*20 000 puntaa

***100 000
puntaa

£15,000

EI OLE

Executive

200,000

100,000

10%

8%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

Executive Trip -matka

*20 000 puntaa

***100 000
puntaa

£15,000

NONE

Coordinator

100,000

50,000

10%

8%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

**iPad

*20 000 puntaa

***100 000
puntaa

£15,000

EI OLE

Senior Associate

50,000

25,000

10%

8%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

**iPhone

*20 000 puntaa

***100 000
puntaa

£15,000

EI OLE

Associate

20,000

10,000

10%

8%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

£1,000

*20 000 puntaa

***100 000
puntaa

£15,000

EI OLE

Platina

6,000

3,000

10%

5%

30 % / 10 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

£500

*20 000 puntaa

***100 000
puntaa

£15,000

EI OLE

Kulta

2,000

1,000

10%

5%

20 % / 8 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

****

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

£5,000

EI OLE

Hopea

1,000

500

10%

5%

15 % / 6 tasoa

25 % / 7 tasoa
ylöspäin

****

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

£2,000

EI OLE

Pronssi

250

125

10%

5%

10 % / 4 tasoa

Ei sovellettavissa

****

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

£500

EI OLE

Jäsen

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

5%

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Viikoittain

Huomautukset:

Bonuspisteet ja tasopisteet ovat pysyviä, kun saavutetaan vähintään Pronssitaso.
*Sinun on saavutettava Platinataso liittymistäsi seuraavien ensimmäisten 90 päivän aikana. Saat liiketoiminnan
omistajuuspalkinnon, kun saavutat Director-tason ja olet osallistunut Global Event -tapahtumaan.
** Nämä palkinnot voidaan muuntaa vastaavan arvoisiksi omistajuuksiksi.
*** Voit saada Leijonapalkinnon, kun olet saavuttanut Platinatason ensimmäisten 90 päivän aikana ja olet
päässyt Director-tasolle. Sinun on lähetettävä liiketoiminnan sijoitusmahdollisuuden ehdot täyttävät todisteet
kirjallisena.
**** Bronze-, Silver- ja Gold-tasopalkinnot saattavat muuttua.
Tasopisteet = 80 % kokonaismyynnin arvosta Englannin punnissa (keskiarvo)

† Lausunto osallistujien tyypillisistä ansioista
Tuloja koskevia takuita ei ole. Arviomme mukaan tyypillinen osallistuja ansaitsee todennäköisesti noin 1–300
puntaa vuodessa. Tässä arviossa osallistujalla tarkoitetaan kaikkia osallistujia, jotka myyvät LEO-tuotteita yhden
vuoden kuluessa. Tällainen “tyypillinen” henkilö edustaa pienintä korvaustasoa, jonka yli 50 % suunnitelmaan
osallistuvista oletettavasti ansaitsee.

Tiiminrakentamisbonus†

Bonus maksetaan henkilökohtaisesti sponsoroitujen jäsenten myymien tuotteiden tuottamista bonuspisteistä
(BP). Tiiminrakentamisbonusta maksetaan 5–10 %.

Käänteinen matching-bonus

Jokainen LEO-jäsen, hopea ja sen yläpuolella, on oikeutettu saamaan käänteisen sovitusbonuksen, joka voi olla
jopa prosenttiosuus niiden yläsuuntaisen verkko-bonuksen, jopa 7 tasoa ylöspäin, kuten alla kuvataan.

Verkostobonus†

Maksetaan alalinjasi myymän tuotteen bonuspisteistä (BP).
Pronssista Platinaan:				
Associate-tasosta Senior Executive -tasolle:		
Director ja ylemmät:				

Käänteisen matching-bonuksen kaavio

5 % heikoimmasta tiimistä
8 % heikoimmasta tiimistä
10 % heikoimmasta tiimistä

Tasoa ylöspäin
7

2%

6

2%

Saadaksesi verkostobonuksen sinun on henkilökohtaisesti sponsoroitava yksi jäsen (vähintään pronssitasolla)
kussakin haarassa (sekä oikealla että vasemmalla)

5

3%

4

4%

Matching-bonus

3

4%

2

5%

1

5%

Verkostobonuksen edellytykset:

Maksetaan tiimisi verkostobonuksesta. Matching-bonusta maksetaan 10–30 % (alalinjan verkostobonuksesta)
enintään 10 tason syvyydeltä.

Edellytys:
Henkilökohtaisen tason on oltava vähintään Pronssi
Henkilökohtaisesti sponsoroitujen Hopeajäsenten tai sitä ylempien lukumäärä

Urapalkinto*

1. Tasopalkinnot LEOn jäsenet kartuttavat tasopisteitä (RP) tiimiensä tuotemyynnistä. LEO palkitsee
jäseniään tasojen saavuttamisesta arvokkailla palkinnoilla.

Matching-bonuksen kaavio
Jäsenyystaso

Taso

Pronssi

Hopea

Kulta

Platina

Henkilökohtaisesti
sponsoroitujen
Hopeajäsenten
tai sitä ylempien lukumäärä

2. Johtajaohjelman palkinto LEO tarjoaa johtajillemme tilaisuuden päästä kansainvälisiksi yrittäjiksi ja
saada kuukausibonuksia. * Ehtoja sovelletaan. Ota yhteyttä yhtiön paikalliseen toimistoon tai Tiimituen.
3. Maailman huippu -palkinto Tämä LEOn ainutlaatuinen yrittäjyyspalkinto hakee vertaistaan alalla.
Palkinto on luotu niille LEO-johtajille, jotka rakentavat liiketoimintaa jatkuvasti. Me viemme heidät LEOmaailman huipulle. Maailman huipulle pääseminen merkitsee sitä, että sinulle avataan ylimääräinen yrityksen
bisneskeskusetulinja koko olemassa olevan LEO-verkoston lisäksi ja että pääset ylälinjalle suhteessa kaikkiin,
jotka ovat liittyneet jäseniksi sinua ennen*

1

2%

2%

2%

2%

4

4. Yrittäjyyspalkinto*

2

2%

2%

2%

2%

4

Yrittäjyyspalkintoja on neljää tyyppiä:

3

3%

3%

3%

3%

4

4

3%

1. Platinajäsenen omistajuuspalkinto		
250 punnan omistajuuspalkinto.
2. Associate-tason omistajuuspalkinto		
1 000 punnan omistajuuspalkinto
3. Liiketoiminnan omistajuus -palkinto		Tämä palkinto on tarkoitettu auttamaan LEOn jäseniä
pääsemään liiketoiminnan omistajiksi antamalla kriteerit
täyttäville johtajille 20 000 punnan palkinnon, joka auttaa
heitä käynnistämään oman liiketoimintansa.

3%

3%

3%

4

5

3%

3%

5%

6

6

2%

3%

5%

6

7

2%

3%

8

8

2%

3%

8

9

2%

10

10

2%

10

Yhteensä

10%

15%

20%

30%

4. Leijonapalkinto		Tämä palkinto annetaan johtajille, jotka täyttävät Liiketoiminnan
omistajuuspalkinnon kriteerit. Valtuutettu johtaja, jolla on liiketoimintaidea ja
-suunnitelma, voi saada jopa 100 000 puntaa avustusta uuden liiketoiminnan
perustamiseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä LEOn paikalliseen toimistoon.

Johtajaohjelman palkinnon, Maailman huippu -palkinnon, Liiketoiminnan
omistajuus - palkinnon ja Leijonapalkinnon kriteerit:
1) Pääse platinatasolle 90 päivän kuluessa mukaan liittymisestä
2) Pääse Director-tasolle

Mikä tekee LEOsta erityisen?

LEOn perustaja ja toimitusjohtaja Dan Andersson on toimittanut huippuluokan yrittäjyyskoulutusta jo yli 35
vuoden ajan. Hän tunnisti globaalien markkinoiden eLearning-palvelujen tarpeen ja aloitti tämän ainutlaatuisen
valmennusalustan, jolla on yksinkertainen tavoite: “Palvella ihmiskuntaa vapauttamalla ihmisten potentiaalin”.

Uskomme, että “Jäsenet ovat bisneksemme ydin”, joten palkitsemme jäseniämme tälle toimialalle
ennennäkemättömillä tavoilla. Saat palkinnon alalinjasi kehittämisestä, minkä lisäksi pääset osalliseksi ylälinjasi
menestyksestä innovatiivisen markkinointisuunnitelmamme välityksellä.

LEO-matkasi alkaa alan johtavalla koulutuksella ja huipputeknisillä tuotteilla. Päämääränäsi on maailma, jossa
miehet ja naiset elävät innoittavaa elämää oppimalla ja kehittymällä ammatissaan. LEO-liiketoiminnan omistajuus voi tuoda sinulle haluamasi tulot ja elämäntyylin, josta olit haaveillut.

LEOn jäsenenä pääset jakamaan upeat tuotteemme ja tarjoamaan eLearningin lahjan henkilökohtaisen
verkkosivustosi tai henkilökohtaisen myynnin välityksellä. Kerro kaikille tutuillesi liiketoiminnastasi ja tarjoa
tuotteitasi, jotka opastavat ihmisiä menestyksekkäiksi yrittäjiksi ryhtymisessä.

Bonukset

Ansaitset yltäkylläisiä bonuksia myydessäsi
tuotteitasi ja rakentaessasi tiimiäsi. Osallistu
tiiminrakentamisbonuksiin, verkostobonuksiin,
matching-bonuksiin ja eksklusiivisiin käänteisiin
matching -bonuksiimme.

Kansainvälinen päätoimisto, Iso-Britannia
Battle Barns
112 Preston Crowmarsh
Oxfordshire, OX10 6SL
Iso-Britannia
LearnEarnOwn.com

Palkinnot

Liiketoimintaasi rakentaessasi saat omistajuuden,
käteistä, autoja, omaisuutta ja paljon muuta.
Tämän lisäksi voit saada oikeuden osallistua Uraja Yrittäjyyspalkintoihin, kuten Liiketoiminnan
omistajuus -palkinto, Leijonapalkinto, Maailman
huippu -palkinto ja Johtajapalkinto.

Tunnustus

LEOlla jäsenet ovat liiketoiminnan ydin,
ja uskommekin, että jatkuvat ponnistelut
ansaitsevat tunnustusta. Hetkestä, jolloin näet
nimesi valaistuna ja kävelet lavalle saamaan
tunnustusta meiltä ja vertaisjäseniltä Global
Events -tapahtumissa, aina hetkeen, jolloin saat
tunnustusta alan lehdistötiedotteissa, me jaamme
menestyksesi
maailmalle.

