
ZDIEĽAM+ZAROBIŤ
Prehľad partnerov značky

a kompenzačný plán
Vitajte v B-Epic! Gratulujeme k vášmu rozhodnutiu stať sa partnerom značky B-Epic. Začať nič nestojí a nie sú 
potrebné žiadne skúsenosti. Navyše môžete pracovať kedy a kde chcete, takže si môžete vybudovať firmu, 
ktorá vyhovuje vášmu životnému štýlu a potrebám. Aby sme maximalizovali zárobkový potenciál našich 
značkových partnerov, máme jeden z najstálejšie najlepšie platených plánov odmeňovania v tomto odvetví. A 
čo viac, stanete sa súčasťou niečoho skutočne impozantného,   keď budete zastupovať značku, ktorá je 
odhodlaná pomáhať ľuďom na celom svete zlepšovať kvalitu ich života.

Ako nezávislý partner značky B-Epic môžete zarobiť peniaze a získať veľa výhod.

• Provízie a bonusy za predaj produktov a registrácie nových členov.
• Zľavnené ceny na všetky produkty, balíčky a programy.
• Exkluzívny prístup k špeciálnym ponukám a časovo obmedzeným ponukám.

Získate tiež všetko, čo potrebujete na začatie budovania svojho úspešného podnikania B-Epic, 
vrátane nástrojov, školení a podpory.

• Profesionálne navrhnutá osobná webová stránka B-Epic na propagáciu vášho podnikania.

• Elektronický obchod B-Epic, špecializovaná zákaznícka podpora a plniace služby.
• Kompletný online obchod a systém správy zákazníkov/objednávok.
• Jednoducho použiteľné cloudové nástroje na objednávanie, sledovanie predaja a výplaty.

• Marketingové a obchodné zdroje, školenia a podpora.

Nepremeškajte svoju šancu stať sa súčasťou jednej z najzaujímavejších cloudových obchodných 
príležitostí súčasnosti. Začnite teraz registráciou ako Brand Partner na bepic.com alebo kontaktovaním 
osoby, ktorá vám predstavila B-Epic. Tešíme sa, že sa pripojíte k nášmu tímu a tešíme sa na váš úspech!
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Začnite zarábať peniaze hneď
Keď sa pripojíte k B-Epic ako nezávislý partner značky, môžete okamžite začať zarábať 
peniaze jednoducho za predstavenie produktov a obchodnej príležitosti ostatným.

Zaregistrovať sa je rýchle a jednoduché! Potom s jednou objednávkou produktu ste v podnikaní!

BONUS ZÁKAZNÍKA BONUS RÝCHLY ŠTART

50 % 50 %
Na všetky objednávky zákazníkov V 1. poradí nových registrácií
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&:# maloobchodná cena pri ich nákupe.

Zakaždým, keď si zaregistrujete nového partnera 
značky, stane sa súčasťou vášho tímu a vy dostanete

zaplatili 50 % životopisu svojej prvej objednávky.

Ako vaša firma a tím neustále rastú, rastú aj vaše príležitosti zarobiť ešte viac.
Ďalšie príjmy môžete získať prostredníctvom značných provízií a bonusov

ako aj nárok na určité percento z objemu vášho tímu.

PLATENIE DVOCH TÍMOV SPONZORSKÝ MATCHING BONUS

až do20 % 20 %
Týždenná provízia za vaše

Objem menšieho tímu
Týždenný kontrolný zápas
Na výplatu vášho tímu

Každý týždeň dostanete vyplatených 10 % – 20 % (na 
základe vašej hodnosti) z provízneho objemu (CV)

generované všetkými partnermi značky v 
menšom (menšom objeme) z vašich dvoch tímov*.

Každý týždeň dostanete zaplatenú 20% zhodu šeku
na všetky výplaty dvoch tímov, ktoré zarobili všetci vaši

osobne sponzorovaní partneri značky.

Ako postupujete v rebríčku, zarábate stále viac a viac! Tieto bonusy môžu vytvoriť značné množstvo 
dodatočného príjmu vo vašom podnikaní B-Epic, pretože vaša organizácia neustále rastie.

GENERÁCIA VYROVNAJÚCEHO BONUSU GLOBÁLNY BONUSOVÝ BAZÉN

10% 2%
Týždenný kontrolný zápas 

až pre 4 generácie striebra
Týždenný podiel na 

objeme celej spoločnosti
Ako strieborný kvalifikovaný partner značky alebo 
vyššia hodnosť (a pokiaľ si udržíte hodnosť a vyššiu),
každý týždeň dostanete vyplatenú 10% šekovú zhodu 

na Two Team Pay, ktorú získali až štyri generácie
strieborných alebo vyššej hodnosti vo vašej organizácii

(binárne kvalifikované na základe Two Team Pay).

Ako partner značky Diamond Qualified
každý týždeň dostanete vyplatený podiel z 2 % 

globálneho bonusového fondu z celkového provízneho 
objemu (CV) vygenerovaného v danom týždni.
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Mesačný bonus za životný štýl
Jeden z najrýchlejších, najjednoduchších a najzábavnejších spôsobov, ako zarobiť peniaze s B-Epic a postaviť a

skvelý tím je s bonusom B-Epic Lifestyle. Len v troch jednoduchých krokoch môžete získať bonus 
až 700 USD! Navyše tento bonus dostanete vyplatený každý mesiac, keď sa naň kvalifikujete.

3 jednoduché kroky:

1Kúpte si kvalifikačný balík za 89,95 USD (70 PV) alebo vyšší.

2Sponzorujte iných partnerov značky…2, 3, 4 alebo 5.
(Suma bonusu je viazaná na číslo, ktoré sponzorujete.)

3Naučte ich každého robiť to isté (tj nakupovať a
sponzor – každý s kvalifikačným balíkom alebo vyšším).

2X2 LI FESTYLE BONUS 3X3 LI FESTYLE BONUS 4X4 LI FESTYLE BONUS 5X5 LI FESTYLE BONUS

100 $ 300 $ 500 $ 700
Bonus každý mesiac Bonus každý mesiac Bonus každý mesiac Bonus každý mesiac

Každý mesiac dostanete výplatu a 
100 dolárovbonus, keď máte 2
Značkoví partneri, ktorých získa 

každý2Brand Partners všetci na a
kvalifikačný balík produktov.

Každý mesiac dostanete výplatu a 
300 dolárovbonus, keď máte 3
Značkoví partneri, ktorých získa 

každý3Brand Partners všetci na a
kvalifikačný balík produktov.

Každý mesiac dostanete výplatu a 
500 dolárovbonus, keď máte 4
Značkoví partneri, ktorých získa 

každý4Brand Partners všetci na a
kvalifikačný balík produktov.

Každý mesiac dostanete výplatu a 
700 dolárovbonus, keď máte 5
Značkoví partneri, ktorých získa 

každý5Brand Partners všetci na a
kvalifikačný balík produktov.
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8 spôsobov, ako zarobiť s B-Epic
Ako nezávislý partner značky B-Epic môžete získať skvelé provízie.

Navyše je tu veľa príležitostí na výrazné bonusy...všetko len za zdieľanie B-Epic. Keď získate základňu 
maloobchodných zákazníkov a vybudujete svoj tím, váš potenciál zarábania raketovo stúpa!

1
2
3

Zákaznícky bonus
Zarobte 50 % PV (alebo sumy v dolároch / nákupnej ceny) zo všetkých nákupov vašich 
maloobchodných zákazníkov. (Tiež 20 % životopisu ide do Two Team Pay.)

Bonus za rýchly štart

Zarobte 50 % CV (pridelená provízna hodnota) pri prvej objednávke každého Brand 
partnera, ktorého osobne sponzorujete.

Platy za dva tímy
Ako kvalifikovaný partner značky alebo vyššia hodnosť zarobte každý týždeň až 20 % na 
životopis vášho tímu s menším objemom*. (Objem sa počíta do nekonečna a bez cyklov.) 
Maximálna výplata dvoch tímov je 20 000 USD za týždeň.

4
5

Sponzorský Matching Bonus
Získajte 20% týždenný šek na všetkých svojich osobne sponzorovaných partnerských značiek. 
(Zápas je založený iba na platbe dvoch tímov.)

Generačný Matching Bonus
Ako partner pre striebornú kvalifikáciu značky alebo vyššiu hodnosť (a pokiaľ si udržíte hodnosť 
a vyššiu), získajte 10 % týždenný šek vyplatený až na štyroch generáciách strieborných 
kvalifikovaných partnerov značky alebo vyššej hodnosti vo vašej organizácii (na základe binárnej 
kvalifikácie o dvoch tímových platoch). (Zápas je založený iba na platbe dvoch tímov.)

6
7

Globálny bonusový fond

Ako partner Diamond Qualified Brand Partner získajte každý týždeň podiel na 2 % globálnom bonusovom 
fonde z celkového životopisu celej spoločnosti.

Jednorazové bonusy Diamond+ úrovní
Počnúc úrovňou kvalifikovaného partnera značky Blue Diamond získate jednorazový 
peňažný bonus pri prvom dosiahnutí každej vyššej hodnosti: Modrý diamant = 10 000 
USD, Dvojitý modrý diamant = 20 000 USD, Čierny diamant = 40 000 USD, Dvojitý 
čierny diamant = 75 000 USD USD a zelený diamant = 150 000 USD.

8 Mesačný bonus za životný štýl
Získajte mesačný bonus až 700 USD zakúpením kvalifikačného balíka produktov s hodnotou 70 
PV (89,95 USD) alebo vyšším A sponzorovaním iných značkových partnerov, ktorí robia to isté (tj 
nakupujú a sponzorujú – každý s kvalifikačným balíkom alebo vyšším). Tento bonus sa vypláca 
každý mesiac, keď sa naň kvalifikujete.

• (2x2) 2, ktorí získajú 2 v balíku 89,95 USD alebo vyššom = bonus 100 USD/mesiac

• (3x3) 3, ktorí získajú 3 v balíku 89,95 USD alebo vyššom = bonus 300 USD/mesiac

• (4x4) 4, ktorí získajú 4 v balíku 89,95 USD alebo vyššom = bonus 500 USD mesačne

• (5x5) 5, ktorí získajú 5 v balíku 89,95 USD alebo vyššom = bonus 700 USD/mesiac
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Kvalifikácia a kompenzácia hodnosti
Kompenzačný plán B-Epic je navrhnutý tak, aby maximalizoval potenciál zárobku všetkých našich Brand Partnerov.

Poskytuje vám viacero spôsobov, ako zarobiť peniaze, vrátane špičkového bonusového programu.

Všetky sumy v dolároch sú uvedené v USD.

Sponzorovanie
Zhoda

Bonus

generácie
Zhoda

Bonus

Zákazník
Bonus

Rýchly štart
Bonus

Dva tímy
zaplatiť

Globálny bonus
bazén

Diamantová úroveň
Jednorazové bonusyPoradie Kvalifikácia

Maloobchodné

Zákazník žiadne. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mať aktívnu objednávku A osobne 
sponzorovať aspoň 1 Brand partnera.

50 % životopisu
na 1. poradí

20% na všetko
OsobnéPartner značky 50 % PV N/A N/A N/A N/A

Majte objednávku kvalifikovaného balíka v 
hodnote 89,95 USD A osobne sponzorujte aspoň 
1 značkového partnera v ľavom tíme a aspoň 1 
značkového partnera v pravom tíme.

Kvalifikovaný
Partner značky

50 % životopisu
na 1. poradí

20% na všetko
Osobné50 % PV Horena 10 % N/A N/A N/A

Strieborná

Kvalifikovaný
Partner značky

Majte objednávku kvalifikovaného balíka v hodnote 89,95 USD, 
udržujte si hodnosť kvalifikovaného značkového partnera a majte 
týždenný objem 1 000 životopisov vo svojom tíme s menším 
objemom.

50 % životopisu
na 1. poradí

20% na všetko
Osobné

10% na 2 generácie
striebra alebo vyššie

50 % PV až 12 % N/A N/A

Zlato
Kvalifikovaný

Partner značky

Majte objednávku kvalifikovaného balíka v hodnote 89,95 USD, 
udržujte si hodnosť kvalifikovaného značkového partnera a majte 
týždenný objem 2 500 životopisov vo svojom tíme s menším 
objemom.

50 % životopisu
na 1. poradí

20% na všetko
Osobné

10 % na 3 generácie
striebra alebo vyššie

50 % PV až 15 % N/A N/A

Platina
Kvalifikovaný

Partner značky

Majte objednávku kvalifikovaného balíka v hodnote 89,95 USD, 
udržujte si hodnosť kvalifikovaného značkového partnera a majte 
týždenný objem 5 000 životopisov vo svojom tíme s menším 
objemom.

50 % životopisu
na 1. poradí

20% na všetko
Osobné

10 % na 4 generácie
striebra alebo vyššie

50 % PV až 18 % N/A N/A

diamant
Kvalifikovaný

Partner značky

Majte objednávku kvalifikovaného balíka v hodnote 89,95 USD, 
udržujte si hodnosť kvalifikovaného značkového partnera a majte 
týždenný objem 7 500 životopisov vo svojom tíme s menším 
objemom.

Strieborná cena uznania 
hodnosti so šesťuholníkom a 
certifikátom hodnosti

50 % životopisu
na 1. poradí

20% na všetko
Osobné

10 % na 4 generácie
striebra alebo vyššie

Podiel na 2 %
so všetkými diamantmi

50 % PV až 20 %

Modrý diamant
Kvalifikovaný

Partner značky

Majte objednávku kvalifikovaného balíka v hodnote 89,95 USD, 
udržujte si hodnosť kvalifikovaného značkového partnera a majte 
15 000 životopisov týždenne počas 5 týždňov vo svojom tíme s 
menším objemom.

50 % životopisu
na 1. poradí

20% na všetko
Osobné

10 % na 4 generácie
striebra alebo vyššie

Podiel na 2 %
so všetkými diamantmi

10 000 USD jednorazový bonus, 
hodnosť a certifikát50 % PV až 20 %

Dvojitá modrá
diamant
Kvalifikovaný

Partner značky

Majte objednávku kvalifikovaného balíka v hodnote 89,95 USD, 
udržujte si hodnosť kvalifikovaného značkového partnera a majte 
25 000 životopisov týždenne počas 5 týždňov vo svojom tíme s 
menším objemom.

50 % životopisu
na 1. poradí

20% na všetko
Osobné

10 % na 4 generácie
striebra alebo vyššie

Podiel na 2 %
so všetkými diamantmi

20 000 USD jednorazový bonus, 
hodnosť a certifikát50 % PV až 20 %

Čierny diamant
Kvalifikovaný

Partner značky

Majte objednávku kvalifikovaného balíka v hodnote 89,95 USD, 
udržujte si hodnosť kvalifikovaného značkového partnera a majte 
50 000 životopisov týždenne počas 5 týždňov vo svojom tíme s 
menším objemom.

50 % životopisu
na 1. poradí

20% na všetko
Osobné

10 % na 4 generácie
striebra alebo vyššie

Podiel na 2 %
so všetkými diamantmi

40 000 USD jednorazový bonus, 
hodnosť a certifikát50 % PV až 20 %

Dvojitá čierna
diamant
Kvalifikovaný

Partner značky

Majte objednávku kvalifikovaného balíka v hodnote 89,95 USD, 
udržujte si hodnosť kvalifikovaného značkového partnera a majte 
100 000 životopisov týždenne počas 8 týždňov vo svojom tíme s 
menším objemom.

50 % životopisu
na 1. poradí

20% na všetko
Osobné

10 % na 4 generácie
striebra alebo vyššie

Podiel na 2 %
so všetkými diamantmi

75 000 USD jednorazový bonus, 
hodnosť a certifikát50 % PV až 20 %

Majte objednávku kvalifikovaného balíka v hodnote 89,95 USD, 
udržujte si hodnosť kvalifikovaného značkového partnera a majte 
250 000 životopisov týždenne počas 12 týždňov vo svojom tíme s 
menším objemom.

Zelený diamant
Kvalifikovaný

Partner značky

50 % životopisu
na 1. poradí

20% na všetko
Osobné

10 % na 4 generácie
striebra alebo vyššie

Podiel na 2 %
so všetkými diamantmi

150 000 USD jednorazový bonus, 
hodnosť a certifikát50 % PV až 20 %
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Sila tímov
VYSVETLENIE PLATY DVOCH TÍMOV

Zarábanie peňazí pomocou vášho podnikania B-Epic je 
jednoduché vďaka sile nášho plánu dvoch tímov. Kľúčom 
k úspechu je vybudovanie tímu oddaných partnerov 
značky, ktorí zdieľajú spoločnú víziu. Na začiatok sa 
zamerajte len na jednu vec: Staňte sa kvalifikovaným 
partnerom značky a zaregistrujte si ďalších 
kvalifikovaných partnerov značky (umiestnite polovicu 
do každého zo svojich dvoch tímov). Potom ich každého 
naučte robiť to isté. Už to nebude jednoduchšie.

Keď dosiahnete hodnosť kvalifikovaného partnera 
značky alebo vyššiu, zarobíte každý týždeň až 10 % – 
20 % (na základe vašej hodnosti) životopisu vo vašom 
tíme s menším objemom. Tieto výplatné obdobia sa 
vypočítavajú a vyplácajú vám týždenne. A extra 
objem, za ktorý nedostanete výplatu od svojho 
väčšieho tímu, sa prenáša do ďalšieho týždňa, pokiaľ 
si udržíte hodnosť kvalifikovaného partnera značky 
alebo vyššiu. Takže sa oplatí zostať kvalifikovaným...a 
naučiť členov svojho tímu zostať kvalifikovanými tiež. 
Je to naozaj také jednoduché.V prípade výplaty dvoch tímov platí B-Epic každému z 

našich značkových partnerov veľmi štedré percento CV 
(objem za províziu), ktorý vygenerujú všetci partneri 
značky v menšom z ich dvoch tímov, s objemom 
vypočítaným do nekonečna a bez cyklov. Podrobnosti 
o percentách výplat podľa hodnosti nájdete v tabuľke 
Kvalifikácia hodností a odmeny na predchádzajúcej 
strane. (Poznámka: Maximálna mzda dvoch tímov je 
20 000 $ za týždeň.*)

Ešte lepšie je, že sila pákového efektu nášho plánu 
dvoch tímov tam nekončí. Nielenže ste odmenení 
za to, že predstavíte B-Epic ostatným a pomôžete 
im uspieť, ale platí to aj pre všetkých vo vašom 
tíme. Takže čím viac Brand Partnerov pomôžete 
zaregistrovať sa a získať kvalifikáciu, tým väčší 
potenciál máte všetci na rast svojich príjmov.

V našom jednoduchom, ale výkonnom pláne dvoch 
tímov máte tím na ľavej strane a tím na pravej 
strane. Keď si osobne zaregistrujete ďalších Brand 
Partnerov, môžete ich umiestniť do ktoréhokoľvek 
z vašich dvoch tímov. Nových členov môže do 
vašich tímov za vás umiestniť aj váš sponzor (alebo 
iní nad vami) okrem úsilia Brand Partnerov pod 
vami vo vašej organizácii.

Príklad nižšie ukazuje, aký silný môže byť plán 
dvoch tímov B-Epic. Je založená na partneroch 
značky, ktorí majú 70 CV (89,95 USD) kvalifikovanú 
mesačnú objednávku. V tomto príklade tím s 
menším objemom (vpravo) spoločne vygeneroval 
280 životopisov. Takže pri 20% výplate by ste tento 
týždeň zarobili 56 USD len v Two Team Pay.

osobne
Sponzorované

Dolná línia
Sponzorované

Prelievanie vy

70 CV 70 CV

70 CV 70 CV 70 CV 70 CV

Menší objem = 280 CV x 20 % = zárobok 56 USD

Prenesenie 70 životopisov do vášho ľavého tímu

70 CV 70 CV 70 CV
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Dva zodpovedajúce bonusy
B-Epic's Matching Bonus vás odmeňuje za to, že pomáhate iným uspieť.

Každý týždeň môžete získať dva zodpovedajúce bonusy na základe výkonu vášho tímu.

1Sponzorský Matching Bonus # z Osobne
Sponzorovaná značka

Partneri

Ich súčet
Kombinované

Platy za dva tímy

Tvojich 20 % týždenne
Začiarknite políčko ZhodaAko partner značky dostanete 20 % 

týždenný šek na kolektívnu výplatu dvoch 
tímov, ktorú týždenne získavajú všetci vaši 
osobne sponzorovaní partneri značky. Ako 
je znázornené v príklade napravo, ako si 
budujete svoj tím, suma tohto týždenného 
bonusu v dolároch rýchlo stúpa. A čo viac, 
na tento bonus sa môžete kvalifikovať hneď, 
ako sa stanete Brand Partnerom; nie sú 
potrebné žiadne ďalšie kvalifikácie.

5 1 000 dolárov 200 dolárov

25 10 000 dolárov 2 000 dolárov

50 25 000 dolárov 5 000 dolárov

Príklad v sumách v USD.

2Generačný Matching Bonus
Akonáhle dosiahnete hodnosť Silver Qualified Brand Partner alebo vyššiu, dostanete tiež zaplatenú 
10% týždennú kontrolu na kolektívnom Two Team Pay vyplatenom týždenne až na štyroch 
generáciách Silver Qualified Brand Partners alebo vyššej hodnosti vo vašom sponzorstve. 
Organizácia. Tento bonus môže vytvoriť značnú sumu dodatočného príjmu každý týždeň vo vašom 
podnikaní B-Epic, pretože každá generácia môže predstavovať veľký počet Brand Partnerov, ako je 
znázornené v príklade nižšie.

L
E
V
E
L

Predstavuje strieborného kvalifikovaného partnera značky VYSVETLENIE GENERÁCIÍ A 
SPONZORSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

Vaša „organizácia sponzorstva“ zahŕňa všetkých 
partnerov značky, ktorých ste osobne sponzorovali, 
ako aj všetkých partnerov značky, ktorých každý 
sponzoroval.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
generácie

Vo vašej sponzorskej organizácii sú všetci partneri 
značky, ktorých osobne sponzorujete, umiestnení 
na vašu prvú úroveň (s neobmedzeným 
potenciálom horizontálnej expanzie) ...a všetci 
partneri značky, ktorých osobne sponzorujú, sú 
umiestnení na vašu druhú úroveň...a tak ďalej.

2
generácie

„Generácia“ sa začína, keď partner značky vo vašej 
sponzorskej organizácii dosiahne úroveň strieborného 
kvalifikovaného partnera značky alebo vyššiu počas 
týždenného výplatného obdobia.

3
generácie Generation Matching Bonus zahŕňa všetkých 

partnerov značky pod nimi v danej tímovej časti 
vašej sponzorskej organizácie, kým systém 
sledovania nenarazí na iného partnera značky v 
tej istej časti tímu, ktorý je tiež na striebornom 
kvalifikovanom značkovom partnerovi alebo 
vyššej. Potom tento partner značky odštartuje 
vašu ďalšiu generáciu.

4
generácie
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Jednorazové bonusy na diamantovej úrovni
Akonáhle dosiahnete diamantové úrovne, získate významný jednorazový bonus, keď prvýkrát 

dosiahnete vyššiu diamantovú hodnosť. To zahŕňa osvedčenie o dosiahnutí hodnosti,
ocenenie za uznanie hodnosti (pozri nižšie) a značný peňažný bonus (USD) (pozri nižšie).

MODRÝ DIAMANT DVOJITÝ MODRÝ DIAMANT

10 000 dolárov 20 000 dolárov
Jednorazový bonus Jednorazový bonus

ČIERNY DIAMANT DVOJITÝ ČIERNY DIAMANT

40 000 dolárov 75 000 dolárov
Jednorazový bonus Jednorazový bonus

ZELENÝ DIAMANT

150 000 dolárov
Jednorazový bonus

B-Epic Silver Rank Recognition Award
Na počesť vášho úspechu, keď prvýkrát dosiahnete 
hodnosť Silver Qualified Brand Partner, dostanete 
ocenenie Silver Rank Recognition Award s vyrytým 
vašim menom. Potom, s každou striebornou úrovňou, 
ktorú dosiahnete, dostanete šesťuholníkový kúsok, 
ktorý sa magneticky prichytí k základni ocenenia. S 
hlbokým uznaním dúfame, že svoje ocenenie budete 
hrdo vystavovať ešte mnoho rokov ako uznanie za váš 
prínos a na oslavu vášho pokračujúceho úspechu.
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Harmonogram komisie
Zákaznícky bonus a bonus za rýchly štart sa vyplácajú v reálnom čase; okamžite sa 
vložia do vašej elektronickej peňaženky.

Platba dvoch tímov, vyrovnávací bonusy a globálny fond bonusov sa vyplácajú týždenne 
s týždenným oneskorením. Pre nich platí týždeň od 12:00 EST streda do 23:59 EST 
utorok a príslušné provízie sa zapisujú do vašej elektronickej peňaženky nasledujúcu 
stredu.

Bonus Lifestyle sa vypláca mesačne; vloží sa do vašej elektronickej peňaženky v prvú 
stredu po 15. dni v mesiaci nasledujúcom po období platnosti.

Kedykoľvek môžete požiadať o výplatu z vašej elektronickej peňaženky a výplata vám bude 
vyplatená v nadchádzajúci piatok. Všetky takéto žiadosti odoslané cez týždeň do 12:00 EST 
vo štvrtok sú vyplatené v piatok toho istého týždňa.

* Pravidlo 60 % pre celkovú výplatu

Two Team Pay vypláca jednotlivým Brand Partnerom až 20 % z provízneho objemu (CV) 
ich menšieho tímu (s menším objemom), až kým celková výplata v rámci spoločnosti 
nedosiahne 60 % kolektívneho životopisu celej spoločnosti.

• Ak je vypočítaná celková výplata v rámci celej spoločnosti vyššia ako 60 %, skutočné jednotlivé 
výplaty sa upravia nadol tak, aby celková výplata v rámci celej spoločnosti bola 60 %.

• Ak je celková výplata nižšia ako 60 %, rozdiel pôjde do rezervy spoločnosti na 
pokrytie týždňov, v ktorých bude výplata vyššia.

Toto je navrhnuté tak, aby zaistilo, že B-Epic môže vždy vyplatiť maximálnu možnú sumu našim 
značkovým partnerom bez toho, aby platili príliš veľa, aby sme mohli zabezpečiť stabilitu plánu 
odmeňovania z dlhodobého hľadiska.

POZNÁMKA: Maximálna mzda dvoch tímov je 20 000 USD za týždeň.

Vysvetlenie PV a CV

Každý produkt má priradenú hodnotu PV a CV.

• Osobný objem (PV) vyjadruje sumu v dolároch, ktorú osoba zaplatila za produkt (tj 
nákupnú cenu).

• Commissionable Volume (CV) je hodnota v dolároch priradená produktu na 
výpočet provízií.
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