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консультанти



УМОВИ ПРОГРАМИ

Бути активним Консультантом 
кожного місяця (робити власне
замовлення) в період дії Програми

Продавай більше кожен місяць 
і збирай бонусні бали (за ЛО)

Обміняй бонусні бали за 
підсумками кварталу на 
ексклюзивні подарунки на вибір



ВАЖЛИВО:

Якщо учасник приєднався до Програми в 
період дії кварталу, то він може прийняти 
участь цьому кварталі.

Сума поверненої продукції віднімається від суми ББ 
за місяць, в якому була замовлена продукція та може 
впливати на виконання умов відповідного рівня.

Учасник Програми, який виконав умови Програми, 
але не замовив Заохочувальний товар в термін який 
його можна було замовити, визнається таким, що 
відмовився від участі в Програмі, та не отримує 
права на придбання Заохочувального товару за 
спеціальною ціною.

УМОВИ ПРОГРАМИ



УМОВИ ПРОГРАМИ

Збирати бали в період дії програми
відповідно до обраного рівня:ВАЖЛИВО:

Рівень Рівень Кількість ББ за 
квартал (ЛО)

1 600-799

2 800-999

3 1000+



1рівень 600-799 балів

Один з шести наборів на вибір 

Збільшення ліміту післяплати 
до 10 000 грн 

Участь у розіграші призів за 
підсумками кварталу 

Фірмова футболка



1рівень 600-799 балів

1набір  
на вибір

Середня регулярна вартість товарів по ЦК не враховуючи спеціальні 
пропозиції і знижки ≈ 1 150.
Ціна набору 99 грн 



Що для вас перемога у ЕКСПЕРТ КЛУБІ?

Для того, щоб стати переможцем 1 го рівня Експерт клуба, 
потрібно в місяць зробити продаж 200 ББ

СУМАРНО 600-799 ББ

Дохід у місяць – це … 

А це дохід 25% = 2000 грн * 3= 6000

Дохід від 4% = 186 грн*3= 558 грн

Подарунок за ЕКСПЕРТ КЛУБ квартал = 1 150 грн.

І так за перемогу у Експерт Клубі 1го рівня

ВИГОДА 7 708 грн. 
А також перемога у короткострокових програмах від компанії. 



2 рівень 800-999 балів

Один з шести наборів на вибір 

Збільшення ліміту післяплати 
до 15 000 грн 

Участь у розіграші призів за 
підсумками кварталу

Фірмова футболка
і блокнот 



Середня регулярна вартість товарів по ЦК не враховуючи спеціальні 
пропозиції і знижки 1 750. Ціна набору 99 грн

1набір  
на вибір

2 рівень 800-999 балів



Що для вас перемога у ЕКСПЕРТ КЛУБІ?

Для того, щоб стати переможцем 2 го рівня Експерт клуба, 
потрібно в місяць зробити продаж 267 ББ

СУМАРНО 800-999 ББ

Дохід у місяць – це … 

А це дохід 25% = 2670 грн * 3= 8 010

Дохід від 4% = 249 грн*3= 747 грн

Подарунок за ЕКСПЕРТ КЛУБ квартал = 1 750 грн.

І так за перемогу у Експерт Клубі 1го рівня

ВИГОДА 10 507 грн.
А також перемога у короткострокових програмах від компанії. 



3 рівень 1000+балів

Один з шести наборів на вибір

Збільшення ліміту післяплати до 20 000 грн

Участь у розіграші призів за підсумками кварталу

Фірмова футболка, блокнот, кепка і сумка

Закрита розпродаж ексклюзивних товарів



Середня регулярна вартість товарів по ЦК не враховуючи спеціальні 
пропозиції і знижки ≈ 2 100 грн. Ціна набору 99 грн

1набір  
на вибір

3 рівень 1000+балів



Що для вас перемога у ЕКСПЕРТ КЛУБІ?

• Для того, щоб стати переможцем 3 го рівня Експерт клуба, потрібно в 
місяць зробити продаж 367 ББ

• СУМАРНО 1000+ ББ

Дохід у місяць – це … 

А це дохід 25% = 3 670 грн * 3= 11 010

Дохід від 6% = 513 грн*3= 1539 грн

Подарунок за ЕКСПЕРТ КЛУБ квартал = 2 100грн.

І так за перемогу у Експерт Клубі 1го рівня

ВИГОДА 14 649 грн.
А також перемога у короткострокових програмах від компанії. 



* По сумі балів за квартал

Можуть вибрати набір продукції Farmasi або техніку. Або техніку + набір 
продукції 1 або 2 рівня (в залежності від суми балів і крім техніки 
другого рівня).

У разі, якщо Переможець бажає отримати той товар, що не 
представлений в розділі «Техніка», він може написати звернення 
на e-mail вказавши свої побажання, і Компанія розгляне можливість 
даного товару 

Можуть замовити заздалегідь новинку наступного каталогу з більшою 
знижкою

ТОР 30 за підсумками кварталу *

Можуть не обмінювати бали, а продовжити збирати в наступному 
кварталі і потім обміняти на подарунки
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За сумою балів за рік, але не менше 5000 ББ. Обов'язково бути переможцем Клубу будь-якого рівня кожен квартал

Отримують квиток на річну Конференцію Farmasi Ukraine
2022

ТОР 15 за підсумками року*



Важливо!

На 3-му рівні обрати техніку можуть лише ТОР 30 Консультантів в рейтингу 

з найбільшою кількістю балів за підсумками кварталу.

Характеристики заохочувального товару (у тому числі найменування, зовнішній 
вигляд, колір, склад, розміри, вага, тощо), визначаються Організатором самостійно та 
можуть бути змінені без попередніх повідомлень. Заохочувальний товар може
відрізнятися за кольором та формою від зображення у друкованих матеріалах.

15-ть учасників, які були переможцями Програми в кожному з чотирьох
кварталів, та наберуть найбільшу кількість балів за період дії Програми, але не менше 
5000 балів за підсумками року, отримують можливість поїхати на щорічну Національну 
Конференцію Farmasi за рахунок Компанії. Консультанти в статусі Директор не 
приймають участь в даній умові.

У випадку однакової кількості балів, право на перемогу надається Учаснику, 
який має вищий статус згідно Маркетинг плану.



*По сумі балів за рік, але не менше 5000 ББ. Обов'язково бути переможцем Клубу будь-якого рівня кожен квартал.

ТОР 5 за підсумками року *

Отримують безкоштовне подорож на завод 

Farmasi в Стамбулі



Важливо!
5 Учасників, які були переможцями Програми

в кожному з чотирьох кварталів, та наберуть
найбільшу кількість балів за період дії Програми,

але не менше 5000 балів за підсумками року, 
отримують можливість поїхати на завод 

Farmasi в Стамбулі.

Консультанти в статусі Директор не приймають участь в даній умові.

У випадку однакової кількості балів, право на перемогу надається Учаснику, який 
маєвищий статус згідно Маркетинг плану.



Розіграш 2 путівок на завод Farmasi в Стамбулі

Серед всіх нових 
Консультантів, які 
приєдналися до Програми 
не з початку її дії, а 2-му або 
3-му, чи 4-му кварталі та які 
сумарно наберуть за 
підсумками року не менше 
5000 балів, буде проведено 
розіграш 2 путівок на завод 
Farmasi в Стамбулі.

ВАЖЛИВО!
Консультанти в статусі Директор не приймають участь в даній умові.



Важливо!
Переможець не може передавати свого права на отримання
Винагороди третім особам та/або отримувати відшкодування
/компенсацію у зв’язку із неможливістю її використання.

Переможець не може брати з собою третіх осіб на щорічну 
Національну Конференцію Farmasi, навіть за власний рахунок.

Кількість заохочувального товару обмежена. Організатор залишає за 
собою право змінювати заохочувальний товар, який пропонується 
для придбання за спеціальною ціною, без попереднього погодження 
з Переможцем Програми на будь-який інший, за умови відсутності 
даної продукції на складі.

Заохочувальний товар не підлягає поверненню, обміну на будь-який 
інший еквівалент, в тому числі на грошовий.



1. Переможцю кожного рівня буде відправлено привітання на 
електронну адресу з детальною інформацією про склад кожного 
набору і періоді, коли можна його замовити. 

2. Подарунковий набір / техніку можна замовити тільки з 
особистим замовленням. 

3. Переможець може замовити тільки один з представлених 
наборів на вибір і тільки згідно свого рівня. 

4. Подарунковий набір можна додати на 2-му кроці при 
розміщенні замовлення, в розділі "Акції". 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



ТВОЯ ПЕРЕМОГА 
У ТВОЇХ РУКАХ!

Збільшуй свою 
клієнтську базу та 

збирай свою колекцію 
подарунків  

від farmasi ! 


