
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ  БЪЛГАРИЯ







CURRENT PERSONAL sALES

CPGS CURRENT PERSONAL GROUP SALES

ACCUMULATED PERSONAL GROUP SALES APGS

Месечни лични точки 

Месечни групови точки, които не включват линия 
„Мениджър“. (личните точки са начислени към 

груповите)

Всички натрупани групови точки от датата на
регистриране. Имат значение до позиция „Мениджър“

CPS

SV SALES VOLUME – Калкулиране на бонуси/

Издигане на позиция 

BV BONUS VOLUME – Пресмятане на бонуси (формули)



• Системата на Едмарк НЕ се занулява
• Всеки продукт носи определен брой точки, които са 

фиксирани
• Всеки дистрибутор пазарува на една и съща 

дистрибуторска цена 
• Системата е международна и работи в друг валутен курс -

дирхам
• Месечният бонус се пресмята на базата на месечните 

продажби (лични и групови точки)
• Периодът на TOP-UP дава възможност за допълване на 

бонусите и за подпомагане на групата, чрез прехвърляне 
на точки

• За личните продажби се образува бонус на Вашата лична 
позиция, а за продажбите на всеки дистрибутор под Вас –

вие получавате разликата между Вашия процент и 
неговия  %

• Не можете да загубите позицията си



• За да станете мениджър съществуват две възможности: 
- Да натрупате 12 000т. Заедно с Вашата група за 

неопределен период от време

Да натрупате 8 000т. Заедно с Вашата група в рамките на 
един месец

• Ако дистрибутор, който е регистриран под Вас, работи и 
натрупа повече точки от Вас – не получавате бонус за 

него и неговата група



ПОЗИЦИЯ МЕНИДЖЪР 

За да постигнете позицията са ви нужни 12 000т. (или 8 000 за 1 
месец) 

Трябва да покривате условието: 200 лични точки и 1800 точки в 
групата – общо 2000т. 

ВАШИТЕ ТОЧКИ СА НАЧИСЛЕНИ КЪМ ГРУПОВИТЕ!

За тази позиция Вие получавате: 
20% бонус представяне – за личните точки 20%; за всеки дистрибутор 

под Вас разликата в процентите
14% бонус мениджър – получава се, само ако е покрито 

гореспоменатото условие. Бонусът се сформира на база на 
ГРУПОВИТЕ точки. 

При покриване на условието 3800 групови точки, Вие получавате:
3% бонус представяне – сформира се на база на ГРУПОВИТЕ точки

+ 10 % безплатна стока по избор на клиентска цена.



“Бонус мениджър“
14% х продажбите на Едмарк за всички страни (BV точки)

Всички BV точки на квалифицираните мениджъри в Едмарк

Позиция Ниво

Процент

1 2 3 4 5 6 7 8

Мениджър 6

Сапфир 6 5 4

Руби 6 5 4 3

Емералд 6 5 4 3 2

Даймънд 6 5 4 3 2 1

Краун 6 5 4 3 2 1 1

Сеньор Краун 6 5 4 3 2 1 1 0,5

Дъбъл Краун 6 5 4 3 2 1 1 0,5 0,5 до ∞



ПОЗИЦИЯ САПФИР МЕНИДЖЪР

Трябва да покривате условието:
1 мениджър  

200 лични точки и 1800 точки в групата – общо 2000т.

За тази позиция Вие получавате: 
20% бонус представяне – за личните точки 20%; за всеки дистрибутор под Вас 

разликата в процентите
14% бонус мениджър – получава се, само ако е покрито гореспоменатото 

условие. Бонусът се сформира на база на ГРУПОВИТЕ точки. 

При покриване на условието 3800 групови точки, Вие получавате:
3% бонус представяне – сформира се на база на ГРУПОВИТЕ точки

+ 10 % безплатна стока по избор на клиентска цена

Ако вашият мениджър има 3800 групови точки, за него получавате:
5 % бонус лидерство 



Формули 

BV на Едмарк 
SV на Едмарк 

= “y” х груповите точки = „n“ х 5% = краен бонус 

BV на Едмарк
BV на всички квалифицирани мениджъри =„у“ х 2% = „a” х 6% = бонус 

Същата формула се използва и за останалите фондове. 
За фонд „Кола“ и „Къща“ – мениджърите трябва да са покрили условията си 

за последните последователни 3 месеца
Годишният бонус се смята от 1 декември до 30 ноември на следващата 

година.

„Бонус лидерство“



Работете в екип!

Така ще стигнете до големите печалби, 
които наистина си заслужават! 

Поставяйте си цели – само така ще стигнете 
до върха!  




