
МАРКЕТИНГ-ПЛАН 



Скъпи приятели!

Щастливи сме, че вие се присъединихте към Faber-
lic! Нашата компания е крупен руски производител 

на козметика, парфюмерия, стоки за дома и 
здравето, дрехи за деца и възрастни, а също така 

и друга интересна и качествена продукция. Сега, 
по всяко време  можете да изберете за себе си и 

членовете на семейството си най-необходимото от 
асортимента на нашите стоки.

Но това далеч не е всичко. Faberlic е един от 
признатите лидери на пазара за директни 

продажби. Ние обединяваме хората, които печелят 
партнирайки си с нашата компания и искат да се 

научат да печелят още повече. Как? Опирайки се на 
познаването на маркетинг плана Faberlic.

• Вие харесвате качеството на нашите 
продукти и искате да продължите 
да купувате любимата продукция с 
отстъпка? Маркетинг планът ще 
разкаже как по-добре да икономисвате.

•  Вие искате да получавате 
допълнителен доход през свободно 
от основната си работа време, 
предлагайки продукцията на познати? 
Познавайки маркетинг плана, 
вие можете да правите това по-
ефективно.

• А може би, вие искате да създадете 
собствен бизнес, който да предадете на 
наследниците си? Тогава познаването 
на макретинг плана не трябва да ви 
убягва!

Възможността изгодно да купувате 
продукцията за себе си, да получавате 
доход от продажби или да построите 
самостоятелен бизнес в партньорство 
с компанията – който и път да 
избререте, той има своите неоспорими 
предимства. И ние ще ви разкажем 
точно за това.
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 
на маркетинг плана

НАСТАВНИК –  
човека, който ви е разказал за Faberlic и ви е поканил 

за сътрудничество с компанията

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР –  
автоматично ви се присвоява от компютърната 

система веднага след регистрация в компанията. 

Също така той е юзърнейм за влизане в Личния 

кабинет на сайта Faberlic.com

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН –  
вашият консултантски сайт Faberlic за увеличение на 

личните продажби. Предоставя се от компанията

РАЗЧЕТЕН ПЕРИОД – – период на действието на 

един каталог, установен от компанията

ТОЧКА (Т) – числов показател, присвоява се 

на всеки продукт Faberlic. С помощта на точките 

се смята обемът придобита продукция и се 

начислява възнаграждение на консултанта всеки 

разчетен период – във всяка държава, където има 

представителства Faberlic

ЛИЧЕН ОБЕМ (ЛО) – количество придобита от 

вас продукция в течение на разчетен период, изразен 

в точки

КЛИЕНТ /ИЛИ КУПУВАЧ/ –  
човек, който не е регистриран в компанията, но 
купува продукцията Faberlic от консултант – по 
каталожни цени. Консултант на компанията се 
занимава с оформянето на поръчката на клиента и 
нейната доставката.

ПРИВИЛЕГИРОВАН КУПУВАЧ – 
след регистрацията в компанията вие получавате 
възможност да купувате всеки продукт Faberlic с 
отстъпка от 20-26%. Вие ставате привилегирован 
купувач

КОНСУЛТАНТ –  
човек, който редовно (всеки разчетен период) 
оформя поръчка на сумата от 50 и повече точки. Така 
тя/той получава привилегия да купува продукт Faber-
lic с 26% по-евтино, отколкото в каталога – съответно 
на консултантска цена

1. КОНСУЛТАНТ 1-ВИ НИВО – този, на който 
вие сте разказали за Faberlic и сте регистрирали в 
компанията

2. КОНСУЛТАНТ 2-РО НИВО – този, който е 
доведен в компанията от вашите консултанти 1-во 
ниво
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ГРУПОВ ОБЕМ (ГО) – 
сумата Лични обеми (ЛО) на всички консултанти във 
вашата структура през разчетния период включвайки 
23%-ни групи. Измерва се в точки

ЛИЧНА ГРУПА (ЛГ) – 
всички консултанти, поканени в компанията лично от 
вас и ваши консултанти. Вашият екип или структура. 
Организация на структурата – това е начин да увеличите 
вашият доход. Като наставник, вие ще получавате 
процент от успешната дейност на своя екип, а също така 
и за напътстването на новите консултанти.

 Веднага щом екипът изпълни оборот 
продажби от 3 000 и повече точки (23% 
Обемна отстъпка), тя се маркира в състава 
на вашата Лична група и започва да живее като 
самостоятелна структура.

ОБЕМ ЛИЧНА ГРУПА (ОЛГ) –   
сумата Лични обеми (ЛО) на всички консултанти от 
вашата структура в течение на разчетния период, с 
изключение на 23%-ните групи. Измерва се в точки

ОБЕМНА ОТСТЪПКА (ОО) –  
възнаграждението, което получава консултантът в 
зависимост от обема на продажбите на своята структура 
през разчетния период. Изчислява се според резултата 
от всеки каталог съгласно с маркетинг плана
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Условията на 
Маркетинг план 

на Faberlic действат 
във всички държави, 
където са отворени 
представителства на 
нашата компания.

! 

РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН 
БИЗНЕС 
в партньорство с Faberlic

3%0% 6% 9% 19%
ОЛГ  

3 000 Т

ЛИЧНА ГРУПА ОТ КАКВО СЕ 
СЪСТОИ ДОХОДА 
НА КОНСУЛТАНТА 
FABERLIC?

1 
2 
3 

Дохода от личните 
продажби

Дохода  
от структурата

Директорските  
бонуси

Нов консултант Директор
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ДОХОД ОТ ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ 
Вашата първа стъпка – да се научите да получавате 

доход от личните продажби. Това е лесно: вие показвате 
каталог на познати или им изпращате линк към своя онлайн 
магазин и приемате поръчките. Вие получавате разликата 
между каталожната цена и тази на консултанта. Това е първия 
вид доход за консултанта на Faberlic.

ДОХОД ОТ СТУКТУРАТА 
Вашата втора стъпка – да се научите да каните нови 

хора в своя екип и да ги заинтересовате със същото, което 
вие сами правите. Скоро вие ще можете да получавате доход 
от продажбите на вашата структура. Този втори вид доход (за 
работа с Лична група) всъщност се казва Обемна отстъпка.*

ДИРЕКТОРСКИ БОНУСИ 
Вашата трета стъпка – да се научите да забелязвате 

перспективните хора в Личната си група и да им помагате 
да развиват своите лидерски качества. Обучете бъдещите 
лидери да канят нови консултанти в нашия бизнес и да ги 
стимулират да правят лични продажби. Защо? За успешното 
развитие на стурктурата и по-натаък: колкото по-голям е 
екипът, толкова по-значителни са продажбите и е по-висок 
дохода. И тогава ще дойде време, когато, освен Обемната 
отстъпка за оборота на личната Група, вие ще можете да 
получавате и третия вид доход – Директорски бонуси от всяка 
23% група от вашата структура.

1 

2 

3 

РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН 
БИЗНЕС 
в партньорство с Faberlic

* Обемна отстъпка (ОО) е отстъпката на поръчката. Тя може да 
бъде извадена от личната поръчка на Консултанта, позолявайки 
да платети до 65% от стойността на продукцията. Ако вие 
желаете да получавате доходи на своя лична сметка в банка, 
е необходимо да сключите с компанията Договор за оказване 
на услугите, който предвижда превод на ОО като парично 
възнаграждение.
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ОСНОВНИ ВИДОВЕ ДОХОД 
на Консултанта

1.  ОБЕМНА ОТСТЪПКА  
3-23% от оборота  
на Лична група

Вие получавате право на Обмена 
отстъпка (ОО) за Лична група, ако  
вашия Личен обем покупки (ЛО) 
е 50 и повече точки, а Обемът 
на вашата Лична група (ОЛГ)– 
повече от 100 точки  
през разчетния период.

Според условията на маркетинг-план Faberlic груповата Обемна отстъпка се разпределя между консултантите 
в съответствие с разликата между процентите на техните нива на ОО. Например, за оборота на Личната група 
на повече от 3 000 точки на Директора се смята ОО от 23% (виж таблицата), която ще бъде разпределена 
вътре в екипа му. По какъв начин? Ако в структурата има Вице-директор (ОЛГ 1 500 точки, 15% ОО), Директора 
ще получи разликата от 8% (23-15); ако в екипа има Лидер (ОЛГ от 600 точки, 9% ОО) – 14% и така нататък.
  

Звание

Директор

Старши 
вице-
директор

Вице-
директор

Старши 
лидер

Лидер

Старши  
консултант

Консултант

Привилеги-
рован  
купувач

% ОО

23%

19%

15%

12%

9%

6%

3%

0%

Минимален 
ЛО в точки, 

левове*

50 Т  
200 лв.

50 Т 
200 лв.

50 Т 
200 лв.

50 Т 
200 лв.

50 Т 
200 лв.

50 Т 
200 лв.

50 Т 
200 лв.

По-
малко 
от 50 Т

Минимален 
ОЛГ в точки, 

левове

3 000 Т 
12000 лв. 

2 000 Т 
8000 лв.

1 500 Т 
6000 лв.

1 000 Т 
4000 лв.

600 Т 
2400 лв.

200 Т 
800 лв.

100 Т 
400 лв.

По-малко 
от 100 Т

3%

6%3%

6%

9%

2%

9%

12%

6%

3%

12%

15%

9%

6%

3%

16%

19%

13%

10%

7%

4%

20%

23%

17%

14%

11%

8%

4%

Разлика между % на вашето ниво  
и нивото на ОО  

на вашия консултант

Колкото по-голяма е 
групата, толкое е по-голям 
е    вашия ОЛГ и толкова е по-

висок вашият процент на ОО.

! 

*В дадената таблица се изпозлва средната стойността на точката, равна на 4 лв.8



Групавата отстъпка се смятя 
всеки отчетен период (срока на 
действие на каталога). Прави се 
така:

Обемът продажби на вашата 
Лична група за този период се 
умноважа на съответсващия 
по маркетинг плана процент, 
и получената сума точки се 
умножава по стойността на 
една точка в национална 
валута.

Това е дохода на вашия екип. 
Всички сметки по маркетинг-
плана се изпълняват в 
автоматичен режим и са отразени 
в Личен кабинет на консултанта 
на сайта fabrlic.com

КАК СЕ СМЯТА ДОХОДА НА 
НАСТАВНИКА С РАЗЛИКА 
МЕЖДУ ПРОЦЕНТИТЕ НА 
ОО?

•  По маркетинг плана консултанти 
А и В са изпълнили ОЛГ – повече 
от 100 точки, и им се смята ОО 
за този разчетен период. Но ОО 
на Консултанта А е по-висока от 
консултанта В, защото А има  
по-висок процент на ОО (6%), 
отколкото В (3%).

Обемната отстъпка на А за неговите 
лични продажби  
се смята така:  
100 Т х 1,80 лв. х 6% = 10,80 лв.

(1,80 лв. – това е стойността на 
една точка при изчилсяване на ОО в 
България)

•  При това в неговия екип има 
консултант В, кото е изпълнил ЛО 
и ОЛГ 100 точки и има 3% ОО. За 
100 точки ОЛГ на наставника А се 
изчислява разликата в процентите 
на ОО на консултанта В, равна на  
3% (6%-3%), съответно  
100 точки х 1,80 лв. х 3%=5,40 лв.

Общо ОО на Консултанта А за този 
разчетен период е 10,80 лв. + 
5,40 лв.=16,20 лв.

Аналогично се изчислява ОО на всяко 
ниво отстъпки от макретинг плана – 
от 3% до 23%.

6% група  
ЛО 100  
ОЛГ 200

6%

3% група  
ЛО 100  

ОЛГ 100

3%

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ДОХОД 
на Консултанта
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2.БОНУСИ ЗА 
ДИРЕКТОРСКИ 
СТАТУСИ ИЛИ 
«ДИРЕКТОРСКИ 
БОНУСИ»

Когато във вашата Лична 
група израстне нов лидер, 
изпълняващ със своите 
консултанти оборот от 
3000 и повече точки, 
компютърната система 
автоматично маркира 
неговия отбор в нова 
директорска (23%-на) 
група.  
Така обемът на тази група 
не влиза във вашия ОЛГ. 
Вие делегирате на новия 
лидер директорските 
пълномощия за работа с 
неговата структура  
и започвате да 
получавате следващия 
вид консултантски доход 
на Fabelic – Директорски 
бонус. Размера на 
вашия доход зависи 
правопропорционално 
от дълбочината на 
вашата структура.

УСЛОВИЯ ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДИРЕКТОРСКИТЕ БОНУСИ

Количство 23%-ни 
групи на първо 

ниво

Неибходим ОЛГ 3 000 Т 2 000 Т

5%

1 500 Т

5%

1%

1 000 Т

5%

1%

0,5%

1 000 Т

5%

1%

0,5%

0,25%

1 000 Т

5%

1%

0,5%

0,25%

0,125%

1 000 Т

5%

1%

0,5%

0,25%

0,125%

0,0625%

1 000 Т

5%

1%

0,5%

0,25%

0,125%

0,0625%

0,031%

0 1 2 3 4 6 9 24

1 -во ниво 
Директорски бонус

2 -ро ниво 
Сребърен бонус

3 -то ниво 
Златен бонус

4 -то ниво 
Рубинен бонус

5 -то ниво 
Брилянтен  
бонус

6 -то ниво 
Елитен бонус

7 -мо lниво 
Партньорски бонус

Например,  
Златен директор има три Дирек-
торски групи на различни нива. 
Той получава доход от всички 
три нива на своята структура в 
дълбочина:

•  от директори 1-во ниво – 5%;

•  от директори 2-ро ниво – 1%;

•  от директори 3-то ниво – 0,5%. 

Бонусът ще бъде начислен, ако 
собственият ОЛГ на Златния 
директор наброява  
не по-малко от 1000 точки

Директорските 
бонуси ще бъдат 
начислявани, ако 

вашият ЛО е поне 50 Т, 
а вашата ЛГ поддържа 
обема на продажбите 
в съответствие с 
необходимя по маркетинг 
плана ОЛГ.

! 
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5%

Златен директор А из- 
пълнява ОЛГ 3000 точки, 
заради това той полу-
чава бонус в пълен размер 
от всички три нива на 
своята структура.

За 1-во ниво на него се 
начислява 5%: 
сумираме ОЛГ на Дирек-
тори Б, В и Г. 5%-ният 
бонус за 1-во ниво възлиза 
на: 10000 точки х1,80 лв. х 
5% = 900 лв.

За 2-ро ниво на него се 
начислява 1%:
сумираме ОЛГ на Ди- 
ректори Д и Е. 1%-ният 
бонус за 2-ро ниво възлиза 
на: 7500 точки х 1,80 лв. х 
1% =135 лв.

За 3-то ниво на него се 
начисляват 0,5%: 
3500 (ОЛГ Ж) х 1,80 лв. х 
0,5% = 31,50 лв.

ЛО 100 
ОЛГ 3 000 
ГО 24 000

ЛО 100 
ОЛГ 3 000

ЛО 100 
ОЛГ 3 500

ЛО 100 
ОЛГ 4 000

ЛО 100 
ОЛГ 3 000

ЛО 65 
ОЛГ 3 000

ЛО 100 
ОЛГ 4 500

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА 
ДИРЕКТОРСКИЯТ БОНУС ОТ 
СТРУКТУРАТА НА ЗЛАТНИЯ 
ДИРЕКТОР?

Общо Дректорския бонус 
на Златния директор А за 

всички нива възлиза на:  
900 лв. + 135 лв. +  

31,50 лв. = 1066,50  лв.

5%

1%1%

0,5%

5%

A

Б В Г

Д Е

Ж

основни видове доход
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ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ  
НА ЗВАНИЕТО

Консултант В не е Директор, неговия ОЛГ е 500 точки. 
За тази 23%-на група с Групов обем (ГО) от 6 500 
точки на висшестоящ Директор А се начислява 5%-ен 
Директорски бонус от 585 лв. (6 500 точки х 1,80 лв. х 5%). 
Съответно за званието на висшестоящ Директор А 
това е една 23%-на група и един Директор 1-во ниво.

Ако в дълбочината на вашата структура има 23%-на група…
Вашия Директор от 1-во ниво може да стане Лидер на своя 23%-на група от всяко ниво от дълбо-
чината на вашата структура,, ако между вас и неговата 23%-на група няма други Директори (т.е. групи, 
изпълняващи необходимия ОЛГ 3000 и повече точки в текущия разчетен период).

В

A

ЛО 100 
ОЛГ 500 
ГО 6 500

23% 

ЛО 100 
ОЛГ 3 000 

ГО 9 500

23% 

ГОЛГ 3 000 
23% 

Д

2 

ОЛГ 3 000 
23% 

В

Д

A

Г

Е

ЛО 50 
ОЛГ 300 

23% 

ЛО 100 
ОЛГ 200 

23% 

ЛО 100 
ОЛГ 300 

23% 

ЛО 50 
ОЛГ 4 000 

23% 

ЛО 200 
ОЛГ 3 000 

ГО 7 800

Директор

Директор

Директор

ПРИМЕР ЗА 
ИЗЧИСЛЯВАНЕ 
НА ДОХОДА

Обемът продажби 
на Личната група на 
консултант Е се прибавя 
към висшестоящия 
наставник А, докато 
групата на консултанта 
Е не изпълнява повече от 
3000 точки за разчетния 
период (23% по маркетинг 
плана).

По нататък структурата 
на консултанта Е се 
маркира в отделна 23%-
на група и до следващия 
Директор (в нашия случай 
А)) «повдига» на всички 
консултанти процента 
ОО на 23% независимо 
от техния ОЛГ според 
маркетинг плана.
Висшестоящият директор 
А за сумарния Групов обем 
на консултантите В,Г,Д и Е 
(4 800 точки) получава 5%-
ен Директорски бонус: 4 800 
точки х 1,80 лв. Х 5%

Общо доходът на 
Директора А за Груповия 
обем (ГО) на всички 23%-ни 
групи (В,Г,Д и Е) ще е равен 
на 432 лв.

Даденото правило 
действа при изчисляване 
на количествата на 23%-
ни групи от 1-ва линия във 
всички случаи.

1 
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 Директор В е изпънил ОЛГ 2 500 

точки, затова начисляване на 

5%-ния Директорски бонус от обема 

на нисшестоящия Директор Д ще му 

бъде сметнат не в пълния си обем. 

За начисляване на гарантирания 

бонус Директор В е недоизпълнил 

500 точки (3 000 – 2 500).

500 точки х 1,80  лв. х 5% = 45 лв.

Пълният бонус на Директора В би 

могъл да бъде 270 лв.,  

но ще бъде (270 лв. – 45 лв.) 225 лв.

ГАРАНТИРАН БОНУС:

Директор А е изпълнил ОЛГ не 
по-малкък от 3 000 точки. По 
условията на маркетинг плана 
това означава, че компанията 
гарантирано в пълния размер 
ще му изплати 5%-ен бонус от 
ОЛГ на Директор В

3 000 точки х 1,80  лв. х 5% =

270 лв.

ЧАСТИЧЕН БОНУС:

Директор В е изпълнил 
ОЛГ, пределно разрешен за 
начсиляване на Директорския 
бонус по маркетинг плана 
(съответно не по-малко  
от 2 000 точки).  

ПРИМЕР ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА ГАРАНТИРАНИЯ  
(В ПЪЛНИЯ ОБЕМ) И ЧАСТИЧНИЯ  
ДИРЕКТОРСКИ БОНУСИ

Според условията на маркетинг 
плана директорските бонуси се 
начисляват в пълния си обем 
(гарантиран бонус), ако Обемът на 
вашата лична група (ОЛГ) е не по-
малък от 3 000 точки, и в непълния 
обем (частичен бонус), ако ОЛГ е 
по-малко от 3 000 точки за разчетен 
период.

5%

ЛО 100 
ОЛГ 3 000 
23%  

ЛО 100 
ОЛГ 3 000 

23% 

ЛО 100 
ОЛГ 2 500 

23% 

5%

A

В

Д

основни видове доход
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ 
1.  «КВАЛИФИКА-

ЦИОНЕН БОНУС»

Едновременно 
възнаграждение от 
Faberlic за растежа на 
Директорите от 1-во ниво 
във вашата структура.

Квалификационният 
бонус се начислява, 
ако вие потвърждавате 
своя статус 8 пъти в 
течение на годината (не 
е задължително да са 
поредни).

«КВАЛИФИКАЦИОННИ БОНУСИ»*

статус Кол-во 23% групи 
1-во ниво

Квалификационен 
бонус (левове)

Директор

Старши директор

Сребърен 
директор

Златен директор

Рубинен директор

Брилянтен 
директор

Елитен директор

Национален 
директор

Старши национален 
директор

Международен 
директор

Старши 
международен 
директор

Парньор 

Старши парньор

Управляващ 
Парньор

Национален 
Парньор

Международен 
Парньор

Генерален 
Партньор

2000

1000

4000

6000

8000

12000

18000

36000

45000

54000

63000

200000

280000

490000

735000

1400000

2 000 000

0

0–1

2

3

4

6

9

12

15

18

21

24

24

24

24

24

30

2. «БЪРЗ СТАРТ»

Компанията поддържа 
и стимулира бързото 
развитие на бизнеса. 
За бързия растеж на 
новите самостоятелни 
Директорски групи 
(обем 3 000 и повече 
точки) Faberlic 
изплаща на своите 
партньори-консултанти 
допълнително 
възнаграждение.

С текущите условия на 
бонуса «Бърз старт» вие 
можете да се запознаете  
на сайта faberlic.
com в раздела «За 
Консултанти»/«План за 
развитие»/ «Доходи на 
Лидера».

*/за България/

Квалификационният 
статус или звание 
може да бъде 

«отворено», а може да 
бъде и «потвърдено».
Ако във вашата 
структура има 
необходимите за 
статуса количество 
23%-ни групи в течение 
на 1-7 разчетни периоди, 
вашето звание се смята 
за «отворено».
Званието се смята 
за «потвърдено» 
след начисляване на 
Квалификационния 
бонус (виж таблицата).

! 

Изплащането на Квалификационния бонус и бонуса«Бърз старт» 
е възможно само на основанието на Договор за оказвнане на 

услуги, сключен с компанията Faberlic.
! 
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3.«БОНУС ЗА 
СТАБИЛНОСТ»

Допълнителен бонус за стабилно 
работещи директори. 
Изчислява се два пъти  
в годината, ако вие удържате 
вашето звание не по-ниско  
от потвърденото.

Съответно, ако след начисляване 
на Квалификационния бонус 
вие водите бизнес в звание не 
по-ниско от своята квалификация 
8 разчетни периода подред, 
изпълнявайки личен обем  
не по-малко от 100 точки.

БОНУС ЗА СТАБИЛНОСТ /левове/ *

статус
за половин 
година

за година

Директор 200 400

Старши директор 300 600

Сребърен 
директор

400 800

Златен директор 600 1200

Рубинен директор  
и по-нагоре

770 1540

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ 

*/за България/
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4. «БОНУС ЗА РАЗВИТИЕ»

Ако вие сте на ниво Брилянтен 
директор (и по високо) и продъл- 
жавате да работите активно 
с отбора си, вие можете да 
получите допълнително годишно 
възнаграждение, а именно – 
«Бонус за развитие».

Бонусът е 30% от всички 
изплатени за последната 
година Квалификационни 
бонуси във вашата структура 
на Брилянтов директор.

За развиващата се структура 
«Бонус за развитие» е съществен 
допълнителен вид доход. Защо? 
Представете си, че вие сте 
Брилянтов директор. За тази 
година във вашата структура 
Квалифакационен бонус са 
Получили всички Директори, 
двама Старши директора, 
Сребърен, Златен и Рубинен 
директор.

«Бонус за развитие» се 
изплаща на консултанта 
при изпълнение на следните 
условия:

Лидерът съхранява своето 
звание, на не по-ниско ниво от 
Брилянтен директор, според 
резултата от последния 
разчетен период в тази 
квалификация;

Общо консултанта трябва 
да е прибавил осем 23%-ни 
групи от 1-во ниво през 
текущата година в сравнение 
с последната година. 
Изпълнение на Личния обем 
(ЛО) – 100 Точки през всеки 
разчетен период в течение на 
годината.

Бонуса се изплаща само за 
тези Директори, които са 
потвърдили полученото 
звание в една от двете 
последни кампании (12-та 
или 13-та) на текущата 
година.

Общата сума на Квалификационните бонуси във вашата  
структура е съставена от: 
Директор: 2000 лв. х 8 = 16000 лв. 
Старши директор: 3000 лв. х 2 = 6000 лв. 
Сребърен директор: 4000 лв. 
Златен директор: 5800 лв. 
Рубинен директор: 7700 лв. 
Общо: 39500 лв.

Вашият «Бонус за развитие» възлиза на: 39500 лв. х 30% =  
11850 лв.

«Бонус за развитие»за новите Брилянтни директори се заплаща в 
периода, в който е получено званието «Брилянтен директор» 
(т.е. бонусът за новата квалификация е бил начислен).  
Заплащането на бонуса става в 13-та кампания от всяка година.

Ако във вашата 
структура се е 

появил нов Брилянтен 
директор, той ще 
получава «Бонус за 
развитие» сам от 
своята структура.

! 
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5.     БОНУС 

МАЙЧИНСТВО И 

ОСИНОВЯВАНЕ

Нашите лидери успяват 

във всичко: да построят 

бизнес,да родят или 

осиновят дете, да бъдат 

финансово независими и 

щастливи във всички сфери 

на живота! Специално за 

тези, които майсторски 

планират собственото си 

време и поставят пред 

себе си такива прекрасни 

и разностранни цели, като 

семейството и успешния 

бизнес, компанията създаде 

«Бонус майчинство и 

осиновяване». 

Аналог, който не бихте могли 

да намерите при нито една 

мрежова компания работеща 

на нашия пазар.

Ако в момета на 
раждането или 
осиновяването на детето 
вие сте достигнали 
званието Вице директор и 
по-високо  
(Обем на личната група 
от 1 500 точки, ниво на 
отстъпката 15%–23%) 
минимум 8 периода за 
по- следната година, този 
бонус е ваш! Заплащането 
се осъществява 
за всяко родено (или 
осиновено) дете в теченние 
на годината 
от момента на раждането 
или осиновяването. Освен 
това вашият Личен обем 
през всеки разчетен период 
на кампанията в течение 
на тази година, трябва 
да бъде не по-малко от 50 
точки. За България сумата 
на Бонуса майчинство и 
осиновяване е:

1140 лева на година, 
ако в семейството се е 
появило първо детенце;

2280 лева на година, 
ако в семейството се е 
появило второ детенце 
и по-големите деца 
в семейството не са 
достигнали 14-годишна 
възраст.

ЦЯЛОТО 
СЕМЕЙСТВО!

САМО  
ВЪВ FABERLICСЕМЕЕН 

КОНТРАКТ

Във Faberlic има такова 
понятие, «семеен 
контракт». То значи, 
че един номер 
може да регистрира 
едновременно двама 
човека (съпрузи, деца, 
родители), които да 
работят заедно. Удобно? 
Разбира се!

Семейният бизнес Дава 
възможност:

• да бъде открит «Договор 
за извършване на услуги»на 
всеки от държателите 
на контракта (първия 
или втория) според 
договореното между 
родствениците;

•  заедно да вземат Участие 
в мероприятията на 
компанията.

Семейният контракт се сключва, само ако 
родствениците не притежават по-ранна 
регистрация в структира на друг наставник.

! 
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КАНДИДАТ В ДИРЕКТОР

СТАРШИ ВИЦЕ ДИРЕКТОР

ВИЦЕ ДИРЕКТОР

СТРАШИ ЛИДЕР

ЛИДЕР 

СТАРШИ КОНСУЛТАНТ

КОНСУЛТАНТ

23%

19%

 15%

12%

9%

6%

3%

ДОХОДА НА КОНСУЛТАНТА ЗАВИСИ ОТ 
НЕГОВАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Повече от 
5 250 000 лв.
ще бъде сумата на Квалификационните бонуси, 
изплатени на един консултант, изминал пътя 
от Директор до Генерален Парньор!

 1   2000 лв. и други суми със знак са Квалификационен бонус и се 
изплащат един път

СТАРШИ  ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

45000
36000
18000

12000
8000

6000

4000

1000  2

2000

СТЪЛБИЦА  
НА УСПЕХА

490000 
280000 

200000 

63000 

54000 
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ЛО 
(точка)

ОЛГ  
(точка)

Количество 
23% групи в 
1-ва линия

От тях 
диамантени 

клони

Размер 
на ОО 

(%)
Средногодишен 
доход на лидера3

50 1 000 30 30 23% 1 300 000

50 1 000 24 24 23% 1 100 000

50 1 000 24 18 23% 950 000

50 1 000 24 12 23% 830 000

50 1 000 24 6 23% 700 000

50 1 000 24 – 23% 600 000

50 1 000 21 – 23% 530 000

50 1 000 18 – 23% 460 000

50 1 000 15 – 23% 280 000

50 1 000 12 – 23% 260 000

50 1 000 9 – 23% 215 000

50 1 000 6 – 23% 140 000

50 1 000 4 – 23% 100 000

50 1 000 3 – 23% 65 000

50 1 500 2 – 23% 50 000

50 5 000/ 
2 000 0/1 – 23% 36 000

50 3 000 0 – 23% 24 000

50 3 000 – – 23% 12 000

50 2 000 – – 19% 10 000

50 1 500 – – 15% 6 500

50 1 000 – – 12% 4 000

50 600 – – 9% 2 000

50 200 – – 6% 760

50 100 – – 3% 200

 2   В случая ако консултант е постигнал звание Директор 
изплащането на Квалификационния бонус ще е 1000 лева .

 3  Средногодишния доход на лидера (в левове) без 
включен Квалификационен бонус за званието

КАНДИДАТ В ДИРЕКТОР

СТАРШИ ВИЦЕ ДИРЕКТОР

ВИЦЕ ДИРЕКТОР

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР 

СТРАШИ ПАРНЬОР

МЕЖДУНАРОДЕН ПАРНЬОР

УПРАВЛЯВАЩ ПАРНЬОР

НАЦИОНАЛЕН ПАРНЬОР

СТАРШИ НАЦИОНАЛЕН ДИРЕКТОР

НАЦИОНАЛЕН ДИРЕКТОР

ЕЛИТЕН ДИРЕКТОР

БРИЛЯНТЕН ДИРЕКТОР

РУБИНЕН ДИРЕКТОР

ЗЛАТЕН ДИРЕКТОР

СРЕБЪРЕН ДИРЕКТОР

СТАРШИ  ДИРЕКТОР

45000
36000

ПАРНЬОР

СТАРШИ МЕЖДУНАРОДЕН ДИРЕКТОР

МЕЖДУНАРОДЕН ДИРЕКТОР

2 000 000 
1400000

735000  
490000 

280000 

200000 

63000 

54000 
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55 ПРИНЦИПА

Обичай своята родина,  
култура и език

Постигай финансово  
благополучие

Промотирай уникални  
продукти и услуги

Вземи отговорноста за своето здраве  
и здравето на семейството си в свои ръце

Развивай себе си,  
хората и света

1 
2 
3 
4 
5 

www. faberlic.com

арт. 78080


