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Żeby mieć prawo od otrzymywania premii i prowizji, 

po przystąpieniu do organizacji ASEA w charakterze 

Konsultanta musisz uzyskać i utrzymać status aktywny1. 

Jest to możliwe, jeżeli w każdym miesiącu wygenerujesz 

100 punktów Sprzedaży Osobistej (PV). Wszystkie 

premie i prowizje są obliczane z wykorzystaniem formuły 

Drzewa Sponsorowania albo Drzewa Binarnego. Formuła 

Drzewa Sponsorowania ma konstrukcję genealogiczną 

i ma tyle gałęzi, ilu nowych Konsultantów uda Ci się 

zwerbować. Formuła Drzewa Binarnego ma konstrukcję 

chronologiczną i pozwala każdemu Konsultantowi na 

posiadanie tylko dwóch gałęzi – prawej i lewej. Oznacza 

to, że Konsultanci w twojej organizacji podporządkowanej 

mogą zostać tam umieszczeni przez osobę znajdującą 

się nad Tobą. Wartość Twojej Sprzedaży Grupowej (GV) 

stanowi sumę PV wszystkich Konsultantów w Twojej 

organizacji podporządkowanej. Mając na uwadze te dwie 

struktury organizacyjne, przyjrzyjmy się teraz każdemu z 

ośmiu sposobów na uzyskanie przychodów:

1.  premia ze sprzedaży na  
rzecz klienta detalicznego 
Sprzedaż produktów ASEA jest najbardziej podstawowym 

sposobem osiągnięcia zysków. Kupuj po Cenie Hurtowej, 

odsprzedawaj produkty (ASEA rekomenduje odsprzedaż 

po Rekomendowanej Cenie Detalicznej) i zachowaj 

różnicę. Jeszcze lepiej, skieruj klientów na swoją stronę 

internetową, na której mogą oni kupić produkty ASEA po 

Rekomendowanej Cenie Detalicznej, a my zapłacimy na 

Twoją rzecz różnicę pomiędzy Rekomendowaną Ceną 

Detaliczną i Hurtową. Wygenerowana w ten sposób 

Kwalifikująca Wartość Sprzedaży (QV) będzie zaliczana 

na poczet spełnienia przez Ciebie wymogów w zakresie 

Wartości Sprzedaży Osobistej, a Prowizyjna Wartość 

Sprzedaży (CV) zostanie dodana do gałęzi z niższą 

wartością sprzedaży w chwili składania zamówienia.

2. premia ze sprzedaży na rzecz 
preferowanego klienta
W przypadku zrekrutowania Preferowanego Klienta 

(PC), obaj zyskujecie! Twój Preferowany Klient otrzymuje 

możliwość zakupu produktów ASEA po Cenie Hurtowej 

dzięki Programowi Automatycznej Wysyłki dla 

Preferowanych Klientów ASEA, a Ty zyskasz premię w 

wysokości 25 USD za każde wygenerowane 50 punktów 

CV. Wygenerowana w ten sposób Kwalifikująca Wartość 

Sprzedaży (QV) będzie zaliczana na poczet spełnienia 

wymogów w zakresie Wartości Sprzedaży Osobistej, a 

Prowizyjna Wartość Sprzedaży (CV) zostanie dodana do 

gałęzi z niższą wartością sprzedaży w chwili składania 

zamówienia.

3. premia z a szybki start  
(fast start bonus) 
Premia za Szybki Start jest przyznawana przy naborze 

nowego Konsultanta i jest uzależniona od zakupu 

kwalifikowanego pakietu rekrutacyjnego. Sponsor 

otrzymuje premię równą 20% Prowizyjnej Wartości 

Sprzedaży (CV) dla zakupionego pakietu rekrutacyjnego. 

Dodatkowe produkty dodane do zamówienia 

rekrutacyjnego, które już obejmuje kwalifikowany pakiet 

rekrutacyjny, zachowują pełną wartość CV, ale nie są 

podstawą do uzyskania Premii za Szybki Start. Jeżeli 

sponsorujący Konsultant nie jest aktywny w danym 

tygodniu, należna prowizja zostaje wypłacona kolejnemu 

kwalifikującemu się Konsultantowi w nadrzędnej 

strukturze sponsorskiej, gwarantując 100% płatności.

plan wynagrodzenia
Niezależnie od tego, czy jesteś fachowcem, który chce wyrwać się z kieratu  

pracy od dziewiątej do siedemnastej, mamą zajmującą się domem, która chce  

zwiększyć swój budżet, czy też przedsiębiorcą, który chce osiągać znaczący  

regularnie otrzymywany dochód uzupełniający, ASEA oferuje Ci szansę spełnienia 

osobistych i finansowych celów, poprzez budowę biznesu, który przetrwa próbę czasu.

Na każdym poziomie możesz uzyskać dodatkowy dochód w wysokości 

od kilkuset do kilku tysięcy US Dollars miesięcznie.

1 Znaczenie podkreślonych terminów zostało zdefiniowane w Słowniczku.

20%

OSOBA 
REKRUTOWANA

AKTYWNY 
SPONSOR
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4. premia dl a dyrektor a 
Osiągnij rangę Dyrektora (zrekrutuj jednego konsultanta ze 

100 punktami PV lub więcej w swojej gałęzi prawej i lewej) 

w terminie 14 dni kalendarzowych o daty własnego naboru, 

a otrzymasz jednorazową premię w wysokości 50 USD.

100 PV 100 PV

5.  prowizje  zespo łowe 

Prowizje Zespołowe są podstawą Planu Wynagrodzenia 

ASEA. Prowizje Zespołowe są wypłacane co tydzień 

w US Dollar, a ich wartość to 10% Wartości Sprzedaży 

Grupowej w gałęzi w drzewie binarnym z niższą wartością 

sprzedaży. Na przykład, jeżeli Twoja Wartość Sprzedaży 

Grupowej wynosiła 5.000 punktów w gałęzi w drzewie 

binarnym z niższą wartością sprzedaży, a w gałęzi w 

drzewie binarnym z wyższą wartością sprzedaży wynosiła 

7.000 punktów GV, otrzymasz Prowizję Zespołową w 

wysokości 500 USD (10% wartości 5.000 punktów GV 

za gałąź z niższą wartością sprzedaży). Wartość GV 

przeliczana na prowizje jest odejmowana w obu gałęziach. 

Pozostała różnica, zwana Wartością Przenoszoną, zostaje 

przeniesiona na następny Okres Prowizyjny, o ile uzyskasz 

status aktywny z co najmniej 100 punktami PV.

Kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać w odniesieniu  
do Prowizji Zespołowych:

• musisz mieć aktywnego, sponsorowanego przez 

Ciebie osobiście Konsultanta w każdej z binarnych 

gałęzi, żeby kwalifikować się do otrzymania Prowizji 

Zespołowej.

• jeżeli nie utrzymasz statusu aktywny w Okresie 

Kwalifikacji z co najmniej 100 punktami PV, wartość 

Twojej sprzedaży zostanie wyzerowana w Twojej 

prawej i lewej gałęzi.

• w każdej z gałęzi musi być co najmniej 300 punktów 

GV, żeby możliwe było obliczanie kwoty wypłacanej 

jako Prowizja Zespołowa.

• Wartość Sprzedaży Osobistej (PV) przekraczająca 

200 punktów w jednym Okresie Prowizyjnym zostanie 

dodana do Twojej gałęzi z niższą wartością sprzedaży.

• Twoja Najwyższa Ranga określa jaka Wartość 

Przenoszona może zostać przeniesiona z jednego 

roku kalendarzowego na kolejny. Jeżeli Twoja GV 

w którejkolwiek z gałęzi przekracza maksymalną 

liczbę wskazaną poniżej, taka nadwyżka zostanie 

zredukowana do maksymalnego poziomu wartości 

przenoszonej na koniec 52 Okresu Prowizyjnego 

(ostatni tydzień roku). Roczne Limity w zakresie Limitów 

Przenoszonych wynoszą:
 

RANGA LIMIT PRZENIESIENIA

Triple Diamond i niższa 2 miliony

Ambassador Diamond 3 miliony

Ambassador Double Diamond 3,5 miliona

Ambassador Triple Diamond 4 miliony

Presidential Diamond 5 milionów

Presidential Double Diamond 5,5 miliona

Presidential Triple Diamond 6 milionów

• Ustalono maksymalną wartość, która może 

zostać przeliczona na prowizję w jednym Okresie 

Prowizyjnym, na podstawie Bieżącej Rangi Konsultanta. 

Maksymalne Wartości do Przeliczenia na Prowizję 

Zespołową wynoszą:

• GV przekraczająca Maksymalne Wartości do 

Przeliczenia na Prowizję Zespołową staje się Wartością 

Przenoszoną i nie zostaje przeliczona na prowizje. 

Taka Wartość Przenoszona może zostać wypłacona 

w następnych tygodniach, pod warunkiem, że 

nastąpi przyrost wartości sprzedaży w gałęzi z niższą 

wartością sprzedaży. W związku z powyższym tylko 1 

Wartość Przenoszona zostanie wypłacona za każde 

4 punkty CV, które zostaną wygenerowanie w takim 

Okresie Prowizyjnym.

RANGA LIMIT RANGA LIMIT

Distributor 0 Gold $2,000

Director 0 Platinum $4,000

Director 300 $500 Diamond $6,000

Director 700 $750 Double Diamond $8,000

Bronze $1,000 Triple Diamond+ $10,000

Silver $1,500
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6.  fundusz r o zwo j owy dla 
dyrektorów wy ko n awc zych 
Fundusz Rozwojowy dla Dyrektorów Wykonawczych 

pozwoli Ci na uzyskanie dodatkowych korzyści w okresie, 

w którym budujesz swój długotrwały dodatkowy dochód. 

Jest to ekscytujący sposób na uzyskanie wynagrodzenia 

na podstawie awansu w ramach rang wykonawczych — 

Dyrektora Wykonawczego w randze Brązowej, Srebrnej, 

Złotej i Platynowej. Bonus ten pozwala Ci na uczestnictwo 

w całkowitym sukcesie spółki, ponieważ (jako nowo-

uzyskujący rangę Brązową, Srebrną, Złotą lub Platynową 

Dyrektora Wykonawczego) uzyskasz szansę udziału 

w globalnej wartości sprzedaży ASEA. Stanowiący 2% 

całkowitej globalnej wartości CV, Fundusz Rozwojowy dla 

Dyrektorów Wykonawczych jest dzielony na transze na 

podstawie rangi za dany okres, po tym jak Twoje udziały 

zostały odblokowane na skutek utrzymania nowej rangi 

przez dwa następujące po sobie tygodnie kwalifikacji.*

Udziały są przydzielane i wypłacane w oparciu o rangę jako 

procent PGV3 (osobista grupowa wartość sprzedaży z trzech 

poziomów Twojego drzewa sponsorowania).

Jednorazowo możesz kwalifikować się do wypłaty udziału 

na jednym poziomie. Awans z jednej rangi wykonawczej 

do drugiej przed upływem liczby tygodni przewidzianej dla 

danej rangi spowoduje wypłacenie udziałów w wyższej 

wartości procentowej, a tygodnie przeniesione do nowej 

rangi będą dodatkowe, co znaczy, że jeśli utrzymasz 

rangę Srebrnego Dyrektora Wykonawczego przez dwa 

kolejne tygodnie w ciągu 12 tygodni od uzyskania Rangi 

Brązowego Dyrektora Wykonawczego utrzymanej przez 

dwa kolejne tygodnie, to otrzymasz udziały obliczane 

na podstawie 60% PGV3 za pozostałą część okresu 

posiadania rangi Brązowej poza udziałami za 16 tygodni 

objętych rangą Srebrną, pod warunkiem, że utrzymasz 

rangę bieżącą Srebrnego Dyrektora Wykonawczego. 

Kwalifikacja i ranga bieżąca muszą być osiągnięte w 

każdym tygodniu, żeby otrzymać udziały za taki tydzień. 

Udziały Funduszu Rozwojowego dla Dyrektorów 

Wykonawczych wypłacane są co cztery tygodnie. 

2% SPRZEDAŻY GLOBALNEJ

RANGA 
BRONZE

RANGA 
SILVER

RANGA 
GOLD

RANGA 
PLATINUM

STANDARDOWA KWALIFIKACJA (72 TYGODNIE)

12 TYGODNI 16 TYGODNI 20 TYGODNI 24 TYGODNIE

ŻEBY UWOLNIĆ UDZIAŁY

Bronze  
dwie kwalifikacje 
następujące po 

sobie

Silver 
dwie kwalifikacje 
następujące po 

sobie

Gold 
dwie kwalifikacje 
następujące po 

sobie

Platinum  
dwie kwalifikacje 
następujące po 

sobie

% PGV3

50% 60% 75% 100%

* Aktywni, kwalifikujący się Konsultanci z wysokością sprzedaży 
w gałęzi z niższą wartością sprzedaży wynoszącą 1,5-krotność 
wysokości koniecznej dla utrzymania bieżącej rangi, który to wynik 
utrzymują przez okres dwóch następujących po sobie tygodni, 
odblokują również dla siebie dostęp do funduszu uzależnionego od 
rangi, w której się znajdują. Na przykład, jeżeli Konsultant ma 3.000 
punktów wartości sprzedaży w gałęzi z niższą wartością sprzedaży 
w jednym tygodniu, a 3.500 w drugim tygodniu, to dochodzi do 
automatycznego odblokowania dostępu w tych tygodniach na 
poziomie Brązowym. Jednakże, żeby otrzymać udział w tym 
funduszu, Konsultant musi otrzymywać płatności zgodnie z rangą 
kwalifikacji (Bronze, Silver, Gold, or Platinum).

Świadczenia z Funduszu Rozwojowego dla Dyrektorów 
Wykonawczych są wypłacane na podstawie wartości procentowej 
PGV3 jako miary przyznania udziału, a nie wskazania wartości 
premii w US Dollars.

7.  check m atch 
Z prowizją Check Match, możesz otrzymać prowizję 

od Prowizji Zespołowych wypłacanych na rzecz 

konsultantów, których osobiście sponsorowałeś, oraz 

takich których sponsorowali konsultanci sponsorowani 

przez Ciebie, i tak dalej, aż do siódmej generacji! 

Prowizja Check Match jest określana na podstawie 

rangi, którą uzyskałeś oraz Twojego własnego drzewa 

sponsorowania, które obejmuje wszystkich konsultantów, 

których osobiście sponsorowałeś oraz konsultantów, 

których oni sponsorowali i tak dalej. W każdej osobistej 

gałęzi drzewa sponsorowania, każdy osobiście 

sponsorowany konsultant rozpoczyna nową gałąź, a 

generacja kończy się na konsultancie, który uzyskał rangę 

Brązowego Dyrektora Wykonawczego albo wyższą.
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Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie szerokości 

Twojego osobistego drzewa sponsorowania, więc 

możesz ciągle dodawać nowe gałęzie, czyli konsultantów 

do swoich generacji! Maksymalna kwota Prowizji 

Zespołowych, które możesz uzyskać w związku z 

konsultantami w Twoim osobistym drzewie sponsorowania 

w kwalifikujących się generacjach wynosi $2,500 USD.

RYSUNEK 1

POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 3

POZIOM 4

POZIOM 5

Osobiście Sponsorowany Konsultant
Konsultant Pierwszej Generacji
Konsultant Drugiej Generacji
Konsultant Trzeciej Generacji

1 2 3 4

D

B

A E

C

Rysunek 1 pozwoli Ci zrozumieć w jaki sposób działa 
prowizja Check Match w drzewie sponsorowania. 
W tym przypadku, załóżmy, że Ty (na górze drzewa 
sponsorowania) jesteś aktywny i uzyskałeś minimum 
200 punktów PV i osiągnąłeś rangę Srebrnego Dyrektora 
Wykonawczego. Oznacza to, że otrzymasz prowizję Check 
Match z dwóch generacji w każdej ze sponsorowanych 
przez Ciebie osobiście gałęzi sponsorowania. Uzyskanie 
rangi Brązowego Dyrektora Wykonawczego lub wyższej 
przez konsultanta w którejkolwiek gałęzi zamyka pierwszą 
generację w przypadku takiej gałęzi.

Jak widzisz, 1, 2, 3 i 4 to konsultanci osobiście przez 
Ciebie sponsorowani zaznaczeni na niebiesko (pierwsza 
generacja). W tych gałęziach pod nimi znajdują się 
dodatkowi konsultanci, którzy także są zaznaczeni na 
niebiesko, ponieważ również zaliczają się do Twojej 
pierwszej generacji. W tym przykładzie A, B, C i D, 

którzy są zaznaczeni na niebiesko albo stanowią 
pierwszą generację, kwalifikują się do rangi Brązowego 
Dyrektora Wykonawczego lub wyżej i dlatego zamykają 
pierwszą generację każdej z gałęzi sponsorowania. W 
tym przypadku otrzymałbyś prowizję Check Match za 
13 konsultantów (zaznaczonych na niebiesko) z Twojej 
pierwszej generacji.

Posiadając rangę Srebrnego Dyrektora Wykonawczego 
mógłbyś otrzymać prowizję Check Match za dwie 
generacje, czyli otrzymałbyś prowizję również za 
siedmiu konsultantów zaznaczonych na zielono (Twoja 
druga generacja). Jednakże, nie otrzymasz tej prowizji 
za konsultanta zaznaczonego na kolor pomarańczowy, 
ponieważ E uzyskał rangę Brązowego Dyrektora 
Wykonawczego lub wyższą i zamyka drugą generację.

Żeby uzyskać prowizję za trzecią generację, musiałbyś 
osiągnąć rangę Złotego Dyrektora Wykonawczego.

W przypadku awansu na wyższą rangę do Twojej prowizji 
Check Match dodawane są kolejne generacje. Poniżej 
znajduje się informacja dotycząca liczby generacji objętej 

prowizją Check Match (CM) dla danej rangi:

Bronze (jedna generacja)
Silver (dwie generacje)
Gold (trzy generacje)
Platinum (cztery generacje)
Diamond (pięć generacji)
Double Diamond (sześć generacji)
Triple Diamond Dyrektora Wykonawczego i wyższa 
(siedem generacji)

Jak widzisz, uzyskanie wyższej rangi zwiększa liczbę 
generacji, od których możesz uzyskać prowizję Check 
Match! ASEA oblicza prowizję Check Match na podstawie 
zmiennej stopy oprocentowania prowizyjnej wartości 
sprzedaży w całej światowej organizacji i gwarantuje 
wypłatę do 50% prowizyjnej wartości sprzedaży w 
każdym okresie prowizyjnym. Dyrektorzy Wykonawczy 
w randze Brązowej i wyższej muszą być aktywni i muszą 
generować co najmniej 200 punktów PV, żeby uzyskać 
prowizję CM, a ponadto tygodniowe prowizje CM nie 
mogą przekroczyć wartości sprzedaży w gałęzi z niższą 
wartością sprzedaży.

Jeżeli generujesz więcej niż 10.000 punktów osobistej 
grupowej wartości sprzedaży (PGV) tygodniowo i 
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kwalifikujesz się do otrzymywania prowizji Check Match, 
zostanie wprowadzona korekta wartości procentowej 
przysługującej Ci prowizji Check Match na podstawie 
wielkości Twojej największej gałęzi sponsorowania. 
Kalkulacja ta uwzględnia całkowity tygodniowy wynik PV 
w największej gałęzi z uwzględnieniem siedmiu generacji 
w dół w stosunku do całkowitego wyniku PGV siedmiu 
generacji w dół i jest ilorazem wielkości sprzedaży 
największej gałęzi i całkowitego PGV na tydzień, 
którego wynik jest procentową wartością świadczenia. 
Na przykład, jeżeli całkowity PGV to 12.000 a PV w 
największej gałęzi to 8.000, Twój udział procentowy w 
wartości sprzedaży z tej gałęzi wynosi 67%. Oznacza to, 
że otrzymałbyś 80% wartości procentowej prowizji Check 

Match za siedem generacji w tej gałęzi.

Gałąź Drzewa konsultanta, 
który zwerbował najwięcej 
konsultantów jako procent 

Całkowitego PGV w Siedmiu 
Generacjach

Procent wartości 
procentowej prowizji CM 

uzyskiwanej za każdą 
generację Największej 

Gałęzi

Mniej niż 50% 100%

51–60% 90%

61–70% 80%

71–80% 70%

81–90% 60%

91+% 50%

8.  diamond po o l 
Po osiągnięciu Rangi Diamentowej w ASEA, przysługuje 

Ci dostęp do funduszu premiowego, który stanowi 

3% globalnej wartości sprzedaży ASEA! Twój udział 

będzie obliczany proporcjonalnie na podstawie 

najwyższej osiągniętej przez Ciebie rangi bieżącej oraz 

odpowiadającej jej struktury pionowej PGV.

Możesz otrzymać udziały Diamond Pool, począwszy od 

rangi płatności Diamond Executive. Dostępność udziałów 

Diamond Pool zależy wyłącznie od rangi płatności. Ich 

ilość jest określana przez poziomy sprzedaży osobistej i 

grupowej (PGV) powiązane z rangą płatności oraz PGV w 

ramach tych poziomów. Udziały Diamond Pool otrzymuje 

się co tydzień i są one wypłacane raz w miesiącu. 

Każdy punkt PGV z dostępnych poziomów odpowiada 

jednemu udziałowi Diamond Pool. Limit udziałów rośnie 

wraz z rangą. Dostępne poziomy PGV i limity udziałów 

zostały przedstawione poniżej. 

STRUKTURA DIAMOND POOL

% 
sprzedaży 
globalnej Ranga płatności 

Dostępne 
poziomy 
PGV

Tygodniowy limit 
udziałów (1 punkt 
PGV = 1 udział)

3%

Diamond PGV 4 22,500

Double Diamond PGV 5 30,000

Triple Diamond PGV 6 37,500

Ambassador Diamond PGV 7 60,000

Ambassador Double Diamond PGV 8 100,000

Ambassador Triple Diamond PGV 9 150,000

Presidential Diamond PGV 10 250,000

Presidential Double Diamond PGV 11 400,000

Presidential Triple Diamond PGV 12 600,000

Ciągła dostępność udziałów Diamond Pool zależy od 

dynamiki awansowania. Konsultanci Diament+ muszą 

awansować na wyższą rangę według poniższej tabeli. W 

stosunku do konsultantów, którzy nie awansowali zgodnie 

z ustalonym schematem, zostanie zastosowany 

modyfikator redukcji udziałów.

WYPŁACANY PROCENT UDZIAŁÓW DIAMOND POOL WEDŁUG 
DYNAMIKI AWANSOWANIA

Diament - Potrójny 
Diament Okres 
braku zmiany 

najwyższej rangi

Ambasador+ Okres 
braku zmiany 

najwyższej rangi

Wypłacany procent 
udziałów Diamond 

Pool

0 - 12 mies. 0–24 mies. 100%

13 - 24 mies. 25–36 mies. 75% 

25 - 36 mies. 37–48 mies. 50% 

37 - 48 mies. 49–60 mies. 25% 

49+ mies. 61+ mies. 0%

Osiągnięcie dowolnej najwyższej rangi Diamond+ 

wyzeruje licznik modyfikatora udziałów.
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ran gi  i  pozio my kwa lifikacji  asea
r anga k walifik acja
Distributor Przystąpienie | Utrzymanie 100 punktów PV miesięcznie

Director Kwalifikacja do Prowizji Zespołowych | 100 punktów PV miesięcznie

Director 300 300 punktów GV tygodniowo w gałęzi z niższą wartością sprzedaży | 100 punktów PV miesięcznie

Director 700 700 punktów GV tygodniowo w gałęzi z niższą wartością sprzedaży | 100 punktów PV miesięcznie

Bronze Executive
Dwie gałęzie sponsorowania z Director 300 w każdej | 2 000 punktów GV tygodniowo w gałęzi z niższą 
wartością sprzedaży | 200 punktów PV miesięcznie

Silver Executive
Trzy gałęzie sponsorowania z Director 300 w każdej | 3 000 punktów GV tygodniowo w gałęzi z niższą 
wartością sprzedaży | 200 punktów PV miesięcznie

Gold Executive
Cztery gałęzie sponsorowania z Director 300 w każdej | 5 000 punktów GV tygodniowo w gałęzi z niższą 
wartością sprzedaży | 200 punktów PV miesięcznie

Platinum Executive
Pięć gałęzi sponsorowania z Director 300 w każdej | 10 000 punktów GV tygodniowo w gałęzi z niższą 
wartością sprzedaży | 200 punktów PV miesięcznie

Diamond Executive
15 000 punktów PGV* tygodniowo oraz 15 000 punktów GV tygodniowo w gałęzi z niższą wartością sprzedaży 
| Musi równoważyć oba wymogi w zakresie wartości sprzedaży przez 2 tygodnie i mieć 6 gałęzi sponsorowania 
z Director 300 w każdej | 200 punktów PV miesięcznie

Double Diamond  
Executive

20 000 punktów PGV* tygodniowo oraz 20 000 punktów GV tygodniowo w gałęzi z niższą wartością 
sprzedaży | Musi równoważyć oba wymogi w zakresie wartości sprzedaży przez 3 tygodnie i mieć 7 gałęzi 
sponsorowania z Director 300 w każdej | 200 punktów PV miesięcznie

Triple Diamond  
Executive

25 000 punktów PGV* tygodniowo oraz 25 000 GV punktów GV tygodniowo w gałęzi z niższą wartością 
sprzedaży | Musi równoważyć oba wymogi w zakresie wartości sprzedaży przez 3 tygodnie Dyrektor 
Wykonawczy i mieć 7 gałęzi sponsorowania z Director 300 w każdej | 200 punktów PV miesięcznie

Ambassador  
Diamond Executive

Spełnia wymogi dla Triple Dimond Executive Wykonawczego oraz 60 000 punktów PGV przez 4 kolejne 
tygodnie z nie więcej niż Diamentowym Dyrektorem Wykonawczym 20 000 punktów PGV z dowolnej 
pojedynczej gałęzi sponsorowania

Ambassador Double 
Diamond Executive

Spełnia wymogi dla Triple Dimond Executive Wykonawczego oraz 100 000 punktów PGV przez 4 kolejne 
tygodnie z nie więcej niż Diamentowym Dyrektorem Wykonawczym 35 000 punktów PGV z dowolnej 
pojedynczej gałęzi sponsorowania

Ambassador Triple  
Diamond Executive

Spełnia wymogi dla Triple Dimond Executive Wykonawczego oraz 150 000 punktów PGV przez 4 kolejne 
tygodnie z nie więcej niż Diamentowym Dyrektorem Wykonawczym 50 000 punktów PGV z dowolnej 
pojedynczej gałęzi sponsorowania

Presidential Diamond 
Executive

Spełnia wymogi dla Triple Dimond Executive Wykonawczego oraz 250 000 punktów PGV przez 4 kolejne 
tygodnie z nie więcej niż Diamentowym Dyrektorem Wykonawczym 50 000 punktów PGV z dowolnej 
pojedynczej gałęzi sponsorowania

Presidential Double 
Diamond Executive

Spełnia wymogi dla Triple Dimond Executive Wykonawczego oraz 400 000 punktów PGV przez 4 kolejne 
tygodnie z nie więcej niż Diamentowym Dyrektorem Wykonawczym 80 000 punktów PGV z dowolnej 
pojedynczej gałęzi sponsorowania

Presidential Triple  
Diamond Executive

Spełnia wymogi dla Triple Dimond Executive Wykonawczego oraz 600 000 punktów PGV przez 4 kolejne 
tygodnie z nie więcej niż Diamentowym Dyrektorem Wykonawczym 120 000 punktów PGV z dowolnej 
pojedynczej gałęzi sponsorowania

*PGV nie może zawierać więcej niż 50% PGV z pojedynczej gałęzi sponsorowania. Próg 50% określa się na podstawie kwalifikacji do rangi.
Na przykład, dla rangi Diamod, tygodniowy wymóg w zakresie PGV wynosi 15 000. 50% 15 000 to 7 500, więc maksymalna wartość, którą można dodać z każdej gałęzi 
sponsorowania do kwalifikującej wartości sprzedaży to 7 500. To samo ma zastosowanie do każdej rangi, którą obowiązują wymogi w zakresie PGV.

Kwalifikuje się Nie kwalifikuje się
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sprzedaż detaliczna
premia za preferowanych klientów

premia za szybki start
premia director

prowizje zespołowe
fundusz rozwojowy dla dyrektorów wykonawczych

check match
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słowniczek

Aktywny 
Konsultanci muszą utrzymać status aktywny, żeby mieć 
prawo do otrzymywania premii i prowizji. W celu uzyska-
nia i utrzymania statusu aktywny, każdy Konsultant musi 
wygenerować co najmniej 100 punktów Sprzedaży Oso-
bistej (PV) w każdym miesiącu z nie więcej niż czterema 
Okresami Prowizyjnymi pomiędzy zamówieniami.

Automatyczna Wysyłka 
Zautomatyzowany program, który pozwala na wysyłkę 
produktów do Konsultanta lub Preferowanego Klienta 
każdego miesiąca w określonym z góry terminie.

Drzewo Binarne 
Jedna z dwóch organizacji ASEA wykorzystywana do obli-
czania prowizji. Formuła Drzewa Binarnego ma konstruk-
cję chronologiczną i pozwala każdemu Konsultantowi na 
posiadanie tylko dwóch gałęzi – prawej i lewej. Oznacza 
to, że osoby w Twojej organizacji podrzędnej mogą zostać 
tam umieszczone przez innego Konsultanta; określa się to 
terminem spillover. Wartość Twojej Sprzedaży Grupowej 
(GV) stanowi sumę PV wszystkich Konsultantów w Twoim 
Drzewie Binarnym pod Tobą.

Kwalifikacja Binarna 
Termin używany często wymiennie z terminem Kwalifi-
kacja do Prowizji Zespołowej. Żeby uzyskać prawo do 
otrzymywania Prowizji Zespołowych, musisz być aktyw-
nym Konsultantem i osobiście sponsorować co najmniej 
jednego aktywnego Konsultanta zarówno w swojej lewej, 
jak i prawej gałęzi.

Wartość Przenoszona 
Wartość Sprzedaży, która nie została przeliczona na pre-
mie w Okresie Prowizyjnym, podlegająca przeniesieniu na 
następny Okres Prowizyjny.

Prowizyjna Wartość Sprzedaży (CV) 
Ilość Punktów Kwalifikowanej Wartości Sprzedaży (QV), 
która podlega przeliczeniu na prowizje. Wartość Sprze-
daży to jednostka, która służy określeniu wysokości 
premii od sprzedanych produktów, a Prowizyjna Wartość 
Sprzedaży to jeden ze sposobów odróżnienia, w jaki spo-
sób ta wartość jest wykorzystywana.

Okres Prowizyjny 
Okres, za który oblicza się wartość sprzedaży produktów 
w celu ustalenia wysokości prowizji i premii. Tygodniowy 
Okres Prowizyjny rozpoczyna się w sobotę o 0:00:00 
Czasu Wschodniego i kończy w piątek o 23:59:59 Czasu 
Wschodniego. 

Organizacja Podporządkowana 
Termin często wykorzystywany do opisania osób, które 
znajdują się pod Tobą w Drzewie Binarnym.

Zamówienie Początkowe 
Zamówienie składane w procesie rekrutacji. Chociaż nie 
jest obowiązkowe, Zamówienie Początkowe jest jedynym 
zamówieniem, które uruchamia Premię za Szybki Start 
(Fast Start Bonus).

Gałąź z Wyższą Wartością Sprzedaży 
Gałąź w Drzewie Binarnym – prawa lub lewa – z wyższą 
wartością Sprzedaży Grupowej (GV).

Sprzedaż Grupowa (GV) 
Całkowita suma wartości Sprzedaży Osobistej (PV) 
wszystkich Konsultantów znajdujących się pod Tobą 
w Drzewie Binarnym. Wartość Sprzedaży to jednostka, 
która służy określeniu wysokości premii w odniesieniu do 
sprzedawanych produktów, a Grupowa Wartość Sprze-
daży to jeden ze sposobów określenia, kto tę wartość 
wygenerował.

Gałąź 
Gałąź w Drzewie Binarnym Konsultanta (z maksymalnie 
dwiema gałęziami) albo w Drzewie Sponsorowania (z 
tyloma gałęziami, ilu Konsultantów jest sponsorowanych 
osobiście przez Ciebie).

Gałąź z Niższą Wartością Sprzedaży 
Gałąź w Drzewie Binarnym – prawa lub lewa – z niższą 
wartością Sprzedaży Grupowej (GV).

Najwyższa Ranga 
Najwyższa ranga osiągnięta przez Konsultanta w okresie 
aktywności jego konta, wykorzystywana zwykle dla celów 
tytularnych.

Ranga Bieżąca 
Ranga osiągnięta w Danym Okresie Prowizyjnym, zwykle 
wykorzystywana w celu obliczania prowizji i premii.

Osobista Wartość Sprzedaży (PV) 
Wartość Sprzedaży generowana przez Twoje konto, 
zarówno na podstawie zakupów dokonywanych przez 
Ciebie osobiście, jak i zakupów dokonywanych przez 
Detalicznych Klientów i Preferowanych Klientów, których 
sponsorowałeś. Wartość Sprzedaży to jednostka, która 
służy określeniu wysokości premii w odniesieniu do 
sprzedawanych produktów, a Osobista Wartość Sprze-
daży to jeden ze sposobów określenia, kto tę wartość 
wygenerował.

Osobista Grupowa Wartość Sprzedaży (PGV) 
Suma Osobistych Wartości Sprzedaży (PV) wszystkich 
Konsultantów w danej grupie.

Osobista Grupowa Wartość Sprzedaży 3 (PGV3) 
Osobista Grupowa Wartość Sprzedaży z trzech (3) pozio-
mów Twojego Drzewa Sponsorowania.
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Preferowany Klient (PC) 
Klient posiadający konto, które nie jest nastawione na 
redystrybucję ani odsprzedaż produktów, lecz przede 
wszystkim na zakupy na własne potrzeby. Preferowany 
Klient różni się tym od Detalicznego Klienta, że ma 
aktywny profil w Programie Automatycznej Wysyłki. Dzięki 
temu, Preferowani Klienci mogą nabywać produkty po 
Cenach Hurtowych.

Kwalifikująca Wartość Sprzedaży (QV) 
Całkowita Wartość Sprzedaży, której wygenerowanie jest 
konieczne do spełnienia osobistych wymogów, takich jak 
uzyskanie statusu aktywny albo osiągnięcie danej rangi. 
Wartość Sprzedaży to jednostka, która służy określe-
niu wysokości premii w odniesieniu do sprzedawanych 
produktów, a Kwalifikująca Wartość Sprzedaży to jeden ze 
sposobów na określenie, w jaki sposób wartość tak jest 
wykorzystywana.

Detaliczny Klient 
Konto klienta, które nie jest nastawione na redystrybucję 
ani odsprzedaż produktów, a raczej na zakupy na użytek 
osobisty. Detaliczny Klient różni się tym od Preferowanego 
Klienta, że nie ma aktywnego profilu w Programie Automa-
tycznej Wysyłki. Detaliczni Klienci nabywają produkty po 
Cenach Detalicznych.

Rekomendowana Cena Detaliczna 
Tabela zawierająca ceny produktów dostępnych dla 
Detalicznych Klientów, które są nieznacznie wyższe od 
Cen Hurtowych. ASEA zachęca do odsprzedaży produk-
tów Detalicznym Klientom po Rekomendowanej Cenie 
Detalicznej, co umożliwia osiąganie zysku ze sprzedaży 
bezpośredniej, ale nie wymaga stosowania tej ceny.

Spillover 
Sytuacja, kiedy Twój Sponsor albo Konsultant znajdujący 
się nad Tobą w Drzewie Binarnym umieści Konsultanta 
pod Tobą w Twojej organizacji podrzędnej.

Drzewo Sponsorowania 
Jedna z dwóch organizacji ASEA wykorzystywana od obli-
czania prowizji. Formuła Drzewa Sponsorowania ma kon-
strukcję genealogiczną, w której na pierwszym poziomie 
pod Tobą są Konsultanci, których sponsorujesz, poziom 
drugi to Konsultanci, których sponsorują Konsultanci spon-
sorowani bezpośrednio przez Ciebie i tak dalej. Ponieważ 
nie ma ograniczeń co do liczby Konsultantów, których 
możesz sponsorować, nie ma ograniczenia możliwej liczby 
gałęzi w Twoim Drzewie Sponsorowania.

Kwalifikacja do Prowizji Zespołowej 
Termin używany często wymiennie z terminem Kwalifika-
cja Binarna. Żeby uzyskać prawo do otrzymywania Pro-
wizji Zespołowych, musisz być aktywnym Konsultantem i 
osobiście sponsorować co najmniej jednego aktywnego 
Konsultanta zarówno w swojej lewej, jak i prawej gałęzi.

Cena Hurtowa 
Tabela cen produktów dostępnych dla Konsultantów i Pre-
ferowanych Klientów, które są niższe niż Rekomendowane 
Ceny Detaliczne.


