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„Builder Bonus“ – tai puikus būdas užsidirbti 
su „4Life®“: Galite gauti 40, 160 arba 640 EUR 

mėnesines premijas

Kaip gauti 40 EUR mėnesinę premiją

Kaip gauti 160 EUR mėnesinę premiją

• Jūsų rangas turi būti Builder arba Builder Elite.
• Asmeniškai turite įregistruoti bent 3 žmones, 

kurie būtų jūsų tiesioginiai kontaktai 
(„Frontline“).

• Ir jūs, ir šie 3 nariai privalote turėti iš viso 100 
LP iš lojalumo užsakymų ir (arba) „MyShop“ 
užsakymų.

• Jūsų komandos apimtis turi būti bent 600 LP.

• Jūsų rangas turi būti Builder, Builder Elite, 
Diamond arba Diamond Elite.

Kiekvienas iš 3 žmonių, 
kurie yra jūsų tiesioginiai 

kontaktai („frontline“), turi  
atitikti reikalavimus 40 EUR 

premijai gauti.

Kiekvienas iš 3 žmonių, kurie yra jūsų tiesioginiai kontaktai, po jais 
dar turi turėti po tris žmones ir e mažesnę kaip 600 LP komandos 
apimtį. Ir jūs, ir 3 nariai iš jūsų pirmojo lygio, taip pat – 9 nariai iš jūsų 
antrojo lygio privalote turėti ne mažiau kaip 100 LP iš lojalumo ir (arba) 
„MyShop“ užsakymų.
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Komandos apimtis – tai jūsų asmeniniai užsakymai ir užsakymai iš jūsų svarbių klientų arba 
partnerių, kurie yra tiesioginiai kontaktai („frontline“) 
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Kaip gauti 640 EUR mėnesinę premiją
• Įgyvendinkite bet kurio iš rangų nuo „Builder“ iki „Platinum Elite“ 

kvalifikacinius reikalavimus („Bronze“ ir aukštesnių rangų partneriai 640 
EUR premiją gali uždirbti tik tada, kai tą mėnesį įgyvendina kvalifikacinius 
daugiausiai apmokamo rango reikalavimus).

• Visi žmonės, kurie yra jūsų tiesioginiai kontaktai, turi atkartoti jūsų 
pasiekimus, kad gautų 160 EUR premiją, o visi žmonės, esantys antrajame 
lygyje, turi atkartoti jūsų pasiekimus, kad gautų 40 EUR premiją.

Devyni reikalavimus atitikę 
partneriai iš antrojo lygio   
turi atitikti mėnesinės 
40 EUR premijos suteikimo 
reikalavimus.

Trys reikalavimus atitikę 
partneriai, kurie yra jūsų 
tiesioginiai kontaktai, 
turi atitikti mėnesinės 
160 EUR premijos suteikimo 
reikalavimus. 

Partnerių uždarbis priklauso nuo įvairių veiksnių. Šiame dokumente pateikti teiginiai apie pajamas jokių konkrečių 
rezultatų negarantuoja. Jie tiesiog parodo, kas yra įmanoma, atsižvelgiant į įvairius „4Life“ partnerių iki šiol 
pasiektus rezultatus, jų motyvaciją ir įgūdžius. Visos tiesioginės ar netiesioginės nuorodos į uždarbį pagal „Life 
Rewards Plan“ tėra iliustruojamojo pobūdžio.

Ir trys platintojai, kurie yra jūsų tiesioginiai kontaktai, ir devyni platintojai iš antrojo lygio turi po 
savimi turėti bent jau tris žmones, kurių komandos apimtis siektų bent 600 LP. Ir jūs, ir 3 nariai iš 
jūsų pirmojo lygio, taip pat – 9 nariai iš jūsų antrojo lygio bei 27 iš jūsų trečiojo lygio privalote turėti 
ne mažiau kaip 100 LP iš lojalumo ir (arba) „MyShop“ užsakymų.

Komandos apimtis – tai 
jūsų asmeniniai užsakymai 
ir užsakymai iš jūsų svarbių 
klientų arba partnerių, kurie 
yra tiesioginiai kontaktai 
(„frontline“). 

UŽREGISTRUOKITE, ATKARTOKITE, IŠLAIKYKITE
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Partnerių uždarbis priklauso nuo įvairių veiksnių. Šiame dokumente pateikti teiginiai apie pajamas jokių konkrečių rezultatų 
negarantuoja. Jie tiesiog parodo, kas yra įmanoma, atsižvelgiant į įvairius „4Life“ partnerių iki šiol pasiektus rezultatus, jų motyvaciją 
ir įgūdžius. Visos tiesioginės ar netiesioginės nuorodos į uždarbį pagal „Life Rewards Plan“ tėra iliustruojamojo pobūdžio.

Jei turite kokių kitų klausimų, paskambinkite nemokamu partnerių aptarnavimo numeriu 80000312 
arba parašykite mums el. paštu lithuania@4life.com

Dažnai užduodami klausimai

• Kiek „Builder Bonus“ premijų galiu gauti? MKiekvieną mėnesį galite 
uždirbti po 1 „Builder Bonus“, jei tik atitinkate kvalifikacinius ir struktūros 
reikalavimus.

•  Anksčiau mano rangas buvo „Diamond“. Dabar – jis žemesnis. Ar vis tiek 
galiu gauti 40 EUR „Builder Bonus“? Ne, tik „Diamond“ rangą įgiję partneriai 
gali gauti tik 160 arba 640 EUR „Builder Bonus“.

• Jei „Builder Bonus“ struktūroje buvęs asmuo pasitraukia, ar jį galima 
pakeisti? Ar reikia visą medį sudaryti iš naujo? Taip, pasitraukusį žmogų 
galima pakeisti. 

• Ar galiu gauti „Builder Bonus“, jei struktūroje turiu partnerių iš kitų rinkų? 
Taip, jei jie veikia rinkoje, kurioje yra „4Life“ biuras (besiformuojančios 
rinkos neįskaitomos)..
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