
         ДИСТРИБУТОРСКА ПРОГРАМА НА  

ЕДМАРК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ 

 

Двойният бонусен план на Едмарк Интернешънъл гарантира общо до 71% 

печалби! Основните елементи на системата са: 

 

 В Едмарк се печели общо 3 пъти: 

1. Разликата в цената на продуктите(дистрибуторска; клиентска);  

2.Бонус процент в зависимост от позицията в края на месеца;  

3. Промоции (взимане на безплатни продукти)  

 Системата не се занулява  

 Всеки дистрибутор пазарува на една и съща дистрибуторска цена /която е 

фиксирана/ 

 Всеки продукт носи определен брой точки, които не се променят 

 В нивата до позиция Мениджър, точки се акумулират с тези на групата, т.е. 

хората под Вас ви помагат да се издигнете 

 Има период наречен Top up(от 10 до 15 всеки месец), тогава всеки може по 

желание да пазарува за предишния месец – през октомври се пазарува за 

септември. 

 

Видове бонуси: 

- Retail profit (бонус печалба) – до 25% 

- Performance bonus (бонус представяне) – до 20% 

- Manager bonus (мениджър бонус) – 14% 

- Achievement bonus (бонус постижения) – 3% 

- Leadership bonus (бонус лидерство) – до 25%  

- Traveling fund (фонд пътувания) – 2% 

- Year-end bonus (годишен бонус) – 2% 

- Car fund (фонд кола) – 3% 

- House fund (фонд къща) – 2% 

 

 

 



Таблица с определяне на йерархията в системата на Едмарк: 

ПОЗИЦИЯ ТОЧКИ ПРОЦЕНТ БОНУС 

Дистрибутор 1-499 5% 

Дистрибутор  500 – 2,499 8% 

Сеньор дистрибутор 2,500 – 4,999 11% 

Сеньор дистрибутор 5,000 – 7,999 14% 

Супервайзър  8,000 – 11,999 17% 

Асистент мениджър ≥ 12,000 
 

20% 

Мениджър 

 

>12,000 
+ 

За позицията са нужни: 
200 лични точки 

1800 точки в групата 

= общо 2000 точки 

 
 

 

20% - бонус представяне 
14% -мениджър бонус 

 
Групата трябва да има 

3800 точки, за да 
получите: 

3% бонус постижения + 
10% безплатна стока по 

избор на клиентстка цена! 
 

= 37 % БОНУС 

 

Сапфир мениджър 

 

За позицията са нужни: 
1 квалифициран 

мениджър  
200 лични точки 

1800 точки в групата 
= общо 2000 точки 

Линия мениджър не 

влиза в тези точки. 

Мениджърът под Вас 

трябва да е покрил 

условията за съответната 

позиция, за конкретния 

месец. 

37% + 5% бонус 
лидерство, който 

получавате, когато 
групата на мениджъра 

има 3800 точки.  
 

= 42 % БОНУС 

Руби мениджър За позицията са нужни: 
2 квалифицирани 

мениджъра 

42% + 5% бонус 
лидерство, който 

получавате, когато 



 

200 лични точки 
1400 точки в групата 
= общо 1600 точки 

 

Линия мениджър не влиза 

в тези точки. 

Всички мениджъри под Вас 

трябва да са покрили 

условията за съответната 

позиция, за конкретния 

месец. 

групата на мениджъра 
има 3800 точки.  

 
+2% фонд пътувания 

 

= 49 % БОНУС 

Емералд мениджър 

 

За позицията са нужни: 
От 3 до 4 квалифицирани  

мениджъра 
200 лични точки 

1000 точки в групата 
= общо 1200 точки 

Линия мениджър не влиза 

в тези точки.  

Всички мениджъри под Вас 

трябва да са покрили 

условията за съответната 

позиция, за конкретния 

месец. 

49%+ 5% бонус 
лидерство, който 

получавате, когато 
групата на мениджъра 

има 3800 точки.  
 

+2%(годишен бонус)  
 

= 56% БОНУС 

Даймънд мениджър 

 

За позицията са нужни: 
от 5 до 6 квалифицирани 

мениджъра  
200 лични точки 

600 точки в групата 
= общо 800 точки 

Линия мениджър не влиза 

в тези точки. 

Всички мениджъри под Вас 

трябва да са покрили 

условията за съответната 

позиция, за конкретния 

месец. 

56%+ 4% бонус 
лидерство, който 

получавате, когато 
групата на мениджъра 

има 3800 точки.  
 

+3%(фонд кола)  
 

= 63% БОНУС 

Краун мениджър За позицията са нужни: 
от 7 до 9 мениджъра 

63%+ 3% бонус 
лидерство, 



 

200 лични точки 
 

= общо 200 точки 

Линия мениджър не влиза 

в тези точки. 

който получавате, когато 
групата на мениджъра 

има 3800 точки.  
 

+2%(фонд къща) 

= 68% БОНУС 

Сеньор Краун 

мениджър

 

За позицията са нужни: 
от 10 до 13 квалифицирани 

мениджъра 
200 лични точки 

= общо 200 точки 

 

Всички мениджъри под Вас 

трябва да са покрили 

условията за съответната 

позиция, за конкретния 

месец.  

68%+ 2% бонус 
лидерство, който 

получавате, когато 
групата на мениджъра 

има 3800 точки.  
 

= 70% БОНУС 

Дъбъл Краун 

мениджър 

 

За позицията са нужни: 
14 квалифицирани 

мениджъра 
200 лични точки 

= общо 200 точки 

 

Всички мениджъри под Вас 

трябва да са покрили 

условията за съответната 

позиция, за конкретния 

месец. 

70%+ 1%(бонус 
лидерство), който 
получавате, когато 

групата на мениджъра 
има 3800 точки. 

 
 

= 71% БОНУС 

 

 Гореспоменатите проценти се отнасят до максималната печалба, която можете 

да получите от съответната позиция. Това означава, че трябва да покривате 

условието от 3,800 групови точки от странични линии( без тези на Вашите 

мениджъри), за да получавате „Бонус постижение“ и 10% безплатна стока всеки 

месец!  

 Ако някое от гореспоменатите условия не бъде изпълнено, Вие няма да 

получите бонус, но няма да загубите своите постижения 

Всеки представител в позициите до Manager, който иска да получава бонус за своятa 

група, трябва да регистрира покупка за минимум  50 SV (месечно). 


