
 

 

 

  

  

  

  1پيوست شماره 

 پاداشطرح پرداخت  
  بازاريابي شبكه اي

   



 

  
 

 11از  2صفحه 

 

   طرح پرداخت پاداش بازاريابي شبكه اي

تماد در صنعت طرح معروف و قابل اع پيش رو طرحي تركيبي و تشكيل شده از چند پاداشطرح پرداخت 
از  ،در طراحي اين پلن تالش شده است تا تمام ملزومات كاري يك توزيع كننده  .بازاريابي شبكه اي مي باشد

واقعگرايانه و حساب شده تعريف و تنظيم گردد. نگاه مديريت  ،م تا رسيدن به مراحل كاري باالترزمان ثبت نا
راحي لذا در ط، باشد اخالق گرا و با تبعيت كامل از قوانين حاكم مي، انونمند شركت نگاهي بر پايه تجارت ق

پلن از هرگونه تالشي در جهت حركت به سمت كسب سود يك طرفه و غير اخالقي اجتناب شده است و 
كسب و كاري شرافتمندانه بر پايه فروش ، ضمن رعايت موازين جاري اين تجارتهمواره تالش گرديده 

ازاريابان مشتريان و كليه ب، ما بين شركت  وب همراه با ساختاري برنده برندهكيفيت و خدماتي مطلمحصوالت با
  محترم ايجاد گردد.

 باشد وميمشاركتي پاداش نسلي و و چند سطحي پلكاني  پاداش شركت تركيبي از طرح پاداشطرح پرداخت 
به ذكر است كليه الزم  پاداش پرداخت نمايددرصد  40ت تا لطراحي شده است كه در بيشترين حا به گونه اي

كه شركت گردد.  بعد از احتساب ضرايب هر كاال محاسبه و پرداخت ميي مربوط به حجم فروش ها پاداش
كليه پرداخت ها  نسبت به محاسبه پرداخت پورسانت به بازارياب ها حداكثر تا هفتم هر ماه اقدام خواهد كرد

  محاسبه شده است، سهم پاداش) %40 ( حاشيه سود شركت %100ضريبي از 

  نقدي 5% (.................................خرده فروشيتخفيف(  
--------------------------------------------------  

  
 سطحي ............ چند پاداش...............  

  
 نسلي   ........ پاداش........................  

  
  حجمي  ..............................پاداش 

   
  راهبريپاداش مشاركت ......................... 

  
  سفيران پاداش 
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  اصطالحات و تعاريف
طريق يك توزيع كننده ديگر به شركت معرفي مي گردد يك توزيع كننده شخصي است كه از : توزيع كننده 

 مد نمايد.آشركت كسب در پاداشتواند از طرح پرداخت  و بعد از ثبت نام مي

  سلسله مراتب زير مركز درآمد گفته مي شود. توزيع كننده ) در ( يبه موقعيتهاي : زيرمجموعه

  باالي يك مركز درآمد باشد گفته مي شود.) در سلسله مراتب   توزيع كننده به موقعيتهايي (:  سرشاخه

 حاميگفته مي شود. مراكز درآمدي كه يك فرد، يك توزيع كننده سطوح به اليه هاي زيرمجموعه  : سطوح
، شامل سطح اول مي شود. موقعيتهاي زير سطح اول، شامل سطح دوم هستند و به همين نهاستآ موقعيتي

فروش يك مركز درآمد در هيچ يك از سطوح زيرمجموعه شمارش ترتيب تا پايين ادامه پيدا مي كند. حجم 
 نمي شود. حجم فروش مشتري به منظور تعيين موقعيت/ سطحي كه در آن قرار دارد در مركز درآمدي خود

  محاسبه مي شود. توزيع كننده 

ك ، يكند داياقوت دست پي مدير يا باالتر از رتبه سازماني مدي كه به رتبه اي مساوي وآهر مركز در :نسل
ت در عمق گروه فروش، شركت حداكثر براي رسيدن به همرده و هم رتبه مدير ياقو دهد. نسل را تشكيل مي

 تا هفت سطح گروه فروش را مورد بررسي قرار مي دهد.

 اقوت واجد شرايط دريافت پورسانت نسلي مي يمديريا باالتر از رتبه سازماني  مدي مساوي وآتمام مراكز در
  باشند.

نسل اول هر مركز درآمد، شامل همه مراكز درآمدي زيرمجموعه يك مركز درآمد  به سمت پايين  -نسل اول
ياقوت قرار دارد و شامل آن مدير است تا جايي كه مركز درآمدي با رتبه مساوي يا بزرگتر از رتبه سازماني 

  مركز درآمد نيست.

مد تا جايي كه به آن مركز درآمد از خود آدر يك مركزنسل اول: همه افراد زيرمجموعه  -به عبارت ساده تر (
مد را آن مركز درآياقوت داشته باشد و  مديرمركز درآمدي برسد كه رتبه مساوي يا بيشتر از رتبه سازماني 

 شامل نشود)

مد با رتبه آنسل دوم شامل همه مراكز درآمدي از يك شاخه زيرمجموعه هر مركز درآمد از جايي كه مركز در
  ياقوت باشد تا جايي كه مجددا يك رتبه بيشتر يا مساوي رتبه  مديراز رتبه سازماني  ي يا بيشترمساو
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  ن را شامل نشود.آياقوت وجود داشته باشد، و مدير سازماني 

  تعاريف نسل اول و نسل دوم براي ساير نسلها نيز در طرحهاي پرداخت پورسانت ادامه پيدا مي كند.

  شود. در نسل اول توزيع كننده محاسبه مي حجم فروش شخصي، الزم به ذكر است

يندي گفته مي شود كه در آن مراكز درآمد غير فعال به طور موقت از زيرمجموعه با آبه فر: فشرده سازي
حذف مي شوند. مراكز درآمد فعال به سمت باال براي اشغال موقعيت مراكز درآمد  پاداشهدف انجام محاسبات 

يند به طور موثري نقاط مرده را از سازمان حذف كرده و بيشترين حجم را آاين فر غير فعال حركت مي كنند.
در صورت عدم شرط واجد شرايط بازاريابي در مجموعه در طول يكماه براي پرداخت كميسيون فراهم مي كند. 

يافت پورسانت جايگاه شخص غير فعال خواهد شدو بازارياب هاي فعال با انجام فشرده سازي مستحق در
مي باشد. در اين تومان در ماه  100,000مبلغ كه منجر به فشرده سازي مي شود  حجميمقدار خواهند شد. 

ر د سفارش خريداري شده، زماني به عنوان فعال شناخته مي شوند كه يك توزيع كننده، پاداشطرح پرداخت 
نده در صورتي كه در سطوح مابين دو توزيع كن باشد. تومان 100,000ز جاري، بيشتر ا پاداشپرداخت  دوره

جهت پرداخت ، وجود داشته باشد تومان 100,000كمتر از  انهمد غير فعال با سفارش ماهيآفعال مراكز در
حجم فروش شخصي اليه هاي غير فعال به حجم  فروش  ، چند سطحي به توزيع كنندكانبيشترين كميسيون 

داشته  تومان 100,000گردد  تا تمام اليه ها حجم فروشي باالتر از  توزيع كننده سطح پايين تر اضافه مي
  باشند.

د است. مراكز درآمد باي پاداشدستيابي به مزايا و شايستگي ها در ساختار پرداخت  معيار، يك رتبه : رتبه
  .كسب نمايندرا  پاداششرايط الزم براي دريافت مزاياي مرتبط با يك رتبه در طول دوره پرداخت 

. شود يم انجام آن براساس ها رتبه محاسبه كه باشد يم يازيامت يدارا محصول هر: PV محصول ازيامت
  . گردد يم ارائه كنندگان عيتوز به يجدول طبق محصوالت قيدق ازيامت

 تومان 1000 آن مقدار و شود يم انجام آن براساس ها پاداش محاسبه كه است يعدد : CVيتجار ازيامت
  . است

  . شود يم فروخته كننده عيتوز توسط كه يمحصوالت كل ازيامت با است برابر: PPV يشخص ازيمتا

   .يو فروش گروه كل ازيامت عالوه به كننده عيتوز يشخص ازيامت با است برابر :GPVيگروه ازيمتا
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 پاداشآن در دوره حاضر پرداخت  حجم سفارشيك مركز درآمد زماني فعال است كه توزيع كننده فعال: 
 باشد. تومان 100,000بيشتر از 

شود در واقع هر شاخه شامل  غاز ميآهر شاخه با يك توزيع كننده در خط مقدم توزيع كننده اصلي شاخه : 
ننده توزيع ك. براي مثال اگر ع كنندگان زير مجموعه اش مي باشديك توزيع كننده در سطح اول و تمام توزي

A توزيع كننده  .د دارد پس او داراي پنج شاخه استپنج توزيع كننده در سطح اول خوB يكي از  

توزيع  يك شاخه براي ،و كل زير مجموعه او Bتوزيع كننده . است Aتوزيع كننده توزيع كنندگان سطح اول  
  شود. محسوب مي A كننده 

فتن جايگاه و سطح ان بدون در نظر گر داراي يك توزيع كننده فعال باشد اقلهر شاخه كه حد: شاخه فعال 
  شود. فعال محسوب مي، يك شاخه توزيع كننده

  حجم شاخه را تعيين مي كند. ،يك توزيع كنندهدر هر شاخه كاري  امتياز گروهيحجم : حجم شاخه 

  . دكن يم افتيدر كننده مصرف از محصوالت فروش بابت كننده عيتوز كه يمتيق: يفروش خرده متيق

  . كند يم يداريخر شركت از را محصوالت كننده عيتوز كه يمتيق :كننده عيتوز متيق

  .يفروش خرده متيق و كننده عيتوز متيق نيب سود تفاوت: خرده فروشيتخفيف 
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  پاداشطرح پرداخت 

 (Compensation Plan)  

  :خرده فروشي تخفيف.1

در نظر گرفته شده است. براي مثال  5براي تمامي مقادير خريداري شده به ميزان ثابت %خرده فروشيتخفيف 
تومان از محصوالت شركت را خريداري نمايد مي تواند اين محصوالت  100,000اگر توزيع كننده اي به ميزان 

  دريافت كند.تخفيف تومان  5000تومان به مصرف كننده نهايي عرضه كند و  95,000را به قيمت 

  

  سطحي: چند پاداش .2

مد يك توزيع كننده دارد،  آبا توجه به اهميت اين بخش و جايگاه ويژه اي كه در روند رشد و كسب در 
سطحي شركت به صورت پلكاني و  چند پاداشطرح  شود. هت درك بهتر اين طرح داده ميتوضيحاتي ج

توانند از  ، ميالزميط شرا و كسبتر به رتبه هاي باال ءتوزيع كنندگان با ارتقا. در نظر گرفته شده است نزولي
  سطحي در اولين رتبه خود  چند پاداشمد نمايند. آاز زير مجموعه هاي خود كسب دري تعداد سطوح بيشتر

   سطح را شامل مي شود. 7در  47در يك سطح و در باالترين ميزان پرداخت % %14

  رتبه بندي ها و شرايط احراز هر رتبه :

  : سفارش شخصيتومن  20,000حداقل شروع كننده  
 تومن سفارش شخصي 100,000حداقل  :مشاور 

 امتياز گروهيبدون در نظر گرفتن   -شاخه فعال  يك:  ارشدمشاور )GPV(  
  يگروه ازيامت –امتيازي 200شاخه دو  :ممتازمشاور )GPV(  امتياز 800مورد نياز 

  

 يگروه ازيامت –امتيازي  200فعال سه شاخه  :  حامي برنز )GPV( امتياز 2000 ازين مورد  
 امتياز گروهي –امتيازي  400سه شاخه فعال  : نقره حامي  (GPV) امتياز 4000مورد نياز  
 يگروه ازيامت -امتيازي 600فعال  شاخهچهار  : طال حامي )GPV(  امتياز 6000مورد نياز  

 5%  خرده فروشيتخفيف 
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 يگروه ازيامت -امتيازي 800چهار شاخه ي فعال :  يومحامي پالتين )GPV(  امتياز 8000مورد نياز 

  

 يگروه ازيامت -امتيازي 1000شاخه فعال  چهار ياقوت : مدير )GPV(  امتياز  10,000مورد نياز  
 امتياز  -و باالتر حامي برنزچهار شاخه ي  –و باالتر ممتازدو شاخه ي مشاور :  كبودياقوت  مدير

  امتياز 24,000مورد نياز (GPV)گروهي 
 يگروه ازيامت  -باالتر و حامي طالي دو شاخه  –و باالتر  حامي برنزي  شاخه چهار زمرد : مدير 

)GPV(  امتياز 60,000مورد نياز 

  
  دو شاخه ي  -باالتر و حامي پالتينيومدو شاخه ي  –و باالتر  حامي برنزدو شاخه ي  الماس :راهبر

  امتياز   150,000مورد نياز  )GPV(يگروه ازيامت -مدير ياقوت و باالتر
 دو شاخه –ياقوت و باالتر  ي مدير شاخه دو -باالتر وحامي نقره ي شاخه  چهار :بي آالماس  راهبر 

  امتياز 350,000مورد نياز  )GPV(يگروه ازيامت –و باالتر  كبودياقوت  ي مدير
 

 دو شاخه  –ياقوت و باالتر مدير دو شاخه  –و باالتر  حامي نقره ي شاخه چهار : سرخالماس  راهبر
مورد نياز  )GPV( يگروه ازيامت -دو شاخه ي مدير زمرد و باالتر –باالتر  و كبودمدير ياقوت 

  امتياز 750,000
 دو  –و باالتر  كبودياقوت  مديردو شاخه  –و باالتر  حامي نقرهي شاخه  شش: راهبر الماس سياه

مورد نياز  )GPV( يگروه ازيامت - دو شاخه ي راهبر الماس و باالتر – ي مدير زمرد و باالتر شاخه
 امتياز 1,500,000

  ( توضيح در بخش پاداش باشگاه سفيران )باشگاه سفيران  

 2و1هاي ولدر جدبه ترتيب هاي مربوطه  پاداشسطحي و شرايط هر رتبه براي كسب  چند پاداشطرح 
  شده است: ائهار

 حامي پالتينيوم حامي طال  حامي نقره  حامي برنزمشاور ممتاز  مشاور ارشد مشاور  رتبه

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 فروش شخصي

 2000 4000 6000 8000 800 ... ... امتباز گروهي

 4×4 800×3 600×3 400×200 2×200 1×100 ...  حد اقل شاخه فعال
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 1جدول

  2جدول

نها بر اين اساس ت قانون بيشينه ي حجم شاخه لحاظ مي گردد. كبود: از رتبه ي سازماني مدير ياقوت هنكت
از  %30از امتياز گروهي الزم براي يك رتبه مي تواند در يك شاخه قرار گيرد و الزم است كه حداقل  70%

هدف از اين نكته جلوگيري از حركت صرفا  غير از بزرگترين شاخه قرار گيرد.امتياز الزم در ساير شاخه ها به 
در عمق گروه بدون حمايت و مشاكرت مي باشد و ايجاد انگيزه در گسترش عرضي وحمايت و مشاركت در 

  گروه فروش مي باشد.

 نسلي:  پاداش .3

 %14 %14 %14 %14 %14 %14 %14  سطح اول
 %11 %11 %11 %11 %11 %11 ...  سطح دوم
 %8 %8 %8 %8 %8 ... ...  سطح سوم
 %5 %5 %5 %5 ... ... ...  سطح چهارم
 %4 %4 %4 ... ... ... ...  سطح پنجم
 %3 %3 ... ... ... ... ...  سطح ششم
 %2 ... ... ... ... ... ...  سطح هفتم

  مدير  رتبه
  ياقوت

  مدير
  ياقوت كبود

راهبر   مدير زمرد
  الماس

  راهبر
  الماس ابي 

  راهبر
  سرخالماس 

  راهبر
  الماس سياه

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  فروش شخصي

 24,000 60,000 150,000 350,000 750,000 1,500,000 10,000يامتبازگروه

 6 6 8 10 12 4 6  حداقل شاخه

 %14 %14 %14 %14 %14 %14 %14  سطح اول
 %11 %11 %11 %11 %11 %11 %11  سطح دوم
 %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8  سطح سوم
 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5  سطح چهارم
 %4 %4 %4 %4 %4 %4 %4  سطح پنجم
 %3 %3 %3 %3 %3 %3 %3  سطح ششم
 %2 %2 %2 %2 %2 %2 %2  سطح هفتم
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وش ي عميق تر و حجم فرمد از اليه هاآسطحي و براي كسب در چنداين طرح در ادامه طرح پورسانت 
سطحي به صورت پلكاني طراحي  چند. اين طرح به مانند طرح پورسانت سازماني در نظر گرفته شده است

ندگان شتر براي توزيع كن، امكان دريافت پورسانت بيورسانتگرديده است تا ضمن رعايت سقف مجاز پرداخت پ
 ديرمه كه به رتبه سازماني ، هر توزيع كنندش تعاريفتوجه به تعريف نسل در بخبا  را فراهم نمايد. تمام وقت

 در شاخهعه وي از توزيع كنندگان هم رتبه كند يك نسل را تشكيل مي دهد و مجمو دست پيدا ميياقوت 
  هاي باالتر از خود متمايز مي شود. 

ن طرح ولين رتبه ايگيرد. در ا ياقوت در اختيار توزيع كنندگان قرار ميمدير پورسانت نسلي از رتبه سازماني 
پورسانت  %7ياقوت قرار دارند كه از تمام سازمان فروش خود در نسل اول زير دست خود مدير  توزيع كنندگان

 ياهالماس س راهبري قابل دريافت پورسانت تا رتبه تعداد نسل هادريافت مي كنند. روند صعودي و افزايش 
پنج نسل از زير مجموعه هاي  توانند تا ميالماس سياه اهبر ر. توزيع كنندگان داراي رتبه سازماني ادامه دارد

  پورسانت دريافت كنند. %29خود و مجموعا تا 

طرح پورسانت نسلي پاداشهاي قدرتمندي هستند زيرا بر روي عمق زيرمجموعه ها پورسانت پرداخت مي 
سب درآمد در تعداد كنند. پتانسيل واقعي كسب درآمد در طرحهاي پرداخت پورسانت از طريق توانايي ك

طرح پورسانت نسلي و شرايط هر رتبه براي كسب پورسانت  ه ممكن خواهد بود.زيادي از سطوح زيرمجموع
  بوطه در جدول زير ارايه مي شود :هاي مر

  

  

ت مدير ياقو  ياقوتمدير   نسل / رتبه
  كبود

الماس راهبر   الماسراهبر  زمردمدير 
  ابي

الماس راهبر
  سرخ

الماس راهبر
  سياه
  

  %7  نسل  يك
  

7% 7% 7% 7% 7% 7% 

  ...  نسل دو
 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 

  ...  نسل سه
 

... 5% 5% 5% 5% 5% 

  ...  نسل چهار
 

... ... 4% 4% 4% 4% 
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  %7  %5  %3 ... ... ... ...  نسل پنج
  

  :حجميپاداش . 4

دريافت پاداش فروش  ئز شرايطو باالتر حاالماس راهبر يع كننده بعد از رسيدن به رتبه ي سازماني توزهر 
يك توزيع   (GPV)د مشخصي از مجموع امتيازات گروهيباشد. پاداش فروش گروهي شامل درص مي گروهي

  درصدهاي مربوطه به شرح زير است: كننده وي مي باشد.

  الماس
  

2%  

  الماس ابي
  

3%  

  الماس سرخ
  

4%  

  الماس سياه
  

5%  

  

دريافت پاداش فروش گروهي درصورت رسيدن به اولين رتبه واجد واجد شرايط  راهبر زم به ذكر است كه هرال
كند و به محض رسيدن به راهبر  تفاضل پاداش حجمي دو رتبه رو دريافت مي ،در زير مجموعه خود شرايط

ن شاخه پاداش مربوطه به راهبر بعدي در آ كند و درصد ن شاخه دريافت نمي،د پاداشي از آهم رتبه با خو
  گيرد. تعلق مي

  : راهبريمشاركت پاداش  .5

الماس  راهبر و سرخالماس راهبر  –بي آالماس راهبر  –راهبر الماس رتبه سازماني  چهاراين پاداش ويژه به 
 مجموع %10توانند در  مي ،شوند ل ميئتوزيع كنندگاني كه به اين چهار رتبه سازماني نا .گيرد تعلق ميسياه 

سهم مربوط  به خود  هر رتبه سازماني داراي امتياز و .سهيم باشنديك ماه شركت فروخته شده در  امتيازات
نها و همچنين آان هر ماه و بعد از تعين تعداد توزيع كنندگان واجد شرايط و مجموع سهام يباشد در پا مي

 ارزش هر سهم تعيين مي گردد و در نهايت به هر توزيع كننده با حجم فروش شركت، %10محاسبه ريالي 
  پرداخت مي گردد.   مشاركت راهبرييزان سهام مربوط به رتبه اش پاداش توجه به م
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قرار  سازمان هاي فروش راهبرانبا شركت در اختيار  و همراهي راين پاداش به پاس مداومت و تالش مستم
  گيرد. مي

  باشگاه سفيران 

شركت  د به باشگاه سفيراننز شرايط تعيين شده گردند و حائكه بتواند به رده الماس سياه دست يابراهبراني 
  د پيوست . نخواه

و حداقل يك بار حجم مجموعه نمايد  كسبرده الماس سياه را  بار 3كه بتواند  راهبري: سفير يك ستاره 
  كند. تومن دريافت مي 100,000,000 مبلغ نمايد يك بار پاداشي بهامتياز كسب  5,000,000اي بيشتر از 

بار رده الماس سياه را كسب نمايد و حداقل يك بار حجم مجموعه اي  6 دكه بتوانراهبري  : سفير دو ستاره
  كند . تومن دريافت مي 200,000,000امتياز را كسب نمايد يك بار پاداشي به مبلغ  10,000,000بيشتر از 

اقل يك بار حجم مجموعه ده الماس سياه را كسب نمايد و حدبار ر 9راهبري كه بتواند  :سه ستاره سفير 
 افت مييتومن در 500,000,000 كسب نمايد يك بار پاداشي به مبلغامتياز را  25,000,000اي بيشتر از 

  كند .

مجموعه اقل يك بار حجم ده الماس سياه را كسب نمايد و حدبار ر 12: راهبري كه بتواند خورشيد سفير 
  كند . يدريافت م تومان 1,000,000,000به مبلغ امتياز را كسب نمايد يك بار پاداشي  50,000,000اي 

ينده آهاي يديد مديريت در تصميم گيرعضاي اصلي شركت ميتوانند به صالحبه عنوان ا: سفيران شركت نكته 
  داشته باشند . تاثيرگزار ينقش

  سهم  1 الماس
  

  سهم  2 الماس ابي
  

  سهم  4 الماس سرخ
  

  سهم  8 الماس سياه
  


