
„4Life“ siūlo aštuonis būdus 
užsidirbti, todėl pradėti gauti atlygį 
galite greitai.

Tapkite svarbiais klientais ir mūsų 
modernius, mokslu pagrįstus 
produktus gaukite už geriausią 
įmanomą kainą. 

Nepriklausomai nuo to, ar ieškote 
kokybiškų produktų, skirtų 
pagerinti jūsų gerovę, ar norite rasti 
lengvą būdą užsidirbti daugiau, 
suteikti impulsą savo „4Life“ verslui 
galite užsiregistravę kaip svarbūs 
klientai, užsisakę „Essentials Pack“ 
ir tada pradėdami dalytis su kitais.  

Produktų perpardavimas
Pirkite už žemą kainą, parduokite už aukštą

Momentinė nuolaida
Kuo daugiau perkate, tuo daugiau sutaupote

Ir svarbūs klientai, ir partneriai atsiskaitymo momentu 
gauna 25 % momentinę nuolaidą. Ji taikoma visai 
asmeninei apimčiai, viršijančiai 100 LP.

Kiekvienam „4Life“ produktui yra priskirtas tam tikras 
kiekis taškų „Life Points“ (LP), kuris naudojamas 
partnerių komisiniams apskaičiuoti.

Įsigykite „4Life“ produktų už didmeninę kainą, tada 
perparduokite juos už mažmeninę ir jums liks pelnas, 
galintis siekti 25 % ar daugiau.

Pirkite už

50 EUR
Parduokite už

75 EUR
Pelnas =

25 EUR

Produktų LP

50
50 LP x 4 =

200 LP 
Nuolaida

19,22 EUR
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Jei pageidaujate daugiau informacijos, žr. visą „4Life“ atlygio planą „Life Rewards Plan“.

Uždirbkite 25 % / 12 % / 5 % komisinių už visą mėnesio 
apimtį, viršijančią 100 LP, kai produktus klientai užsako 
per jūsų „MyShop“ svetainę. „MyShop“ – tai asmeninė 
interneto svetainė, suteikiama, kai registruojatės į „4Life“. 
Komisiniai apskaičiuojami per naktį ir į jūsų sąskaitą 
išmokami per kelias dienas.

Galite pasilikti savo premijos produktą, jį parduoti arba 
duoti draugui.

Registruokitės – Registruokitės nemokamai, kad 
jūsų mėgstami produktai norimą mėnesio dieną 
jums būtų išsiųsti automatiškai.

Uždirbkite – 15 % susigrąžinkite lojalumo taškais, 
kuriuos galėsite panaudoti įsigydami mėgstamų 
produktų. 

Panaudokite – Panaudokite lojalumo taškus iškeis-
dami į NEMOKAMUS jūsų pasirinktus produktus. 

Premija! – Išlaikykite ne mažesnę kaip 125 LP mė-
nesinio lojalumo užsakymo apimtį ir su kiekvieno 
mėnesio užsakymu gaukite nemokamą premijos 
produktą!

Uždirbti nemokamų produktų pradėkite dar šiandien!

Uždirbkite 25 % / 12 % / 5 % kiekvieną kartą pasidaliję!

Life Rewards Plan™



Life Rewards Plan™

Jei pageidaujate daugiau informacijos, žr. visą „4Life“ atlygio planą „Life Rewards Plan“.

Už kiekvienus du naujus ir (arba) esamus klientus, 
esančius skirtinguose spinduliuose, įsigyjančius 
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantį „4Life“ paketą 
„Essentials Pack“ per mėnesį, šiuos asmenis įregistravęs 
partneris įgyja teisę į mėnesio premiją.

Su „Rapid Rewards“ uždirbate 25 % komisinių už pirmąjį 
LP užsakymą, kurį pateikia kiekvienas asmeniškai jūsų 
įregistruotas naujas svarbus klientas. Taip pat gaunate 
12 % komisinius už pirmąjį LP užsakymą, kurį pateikia nauji 
svarbūs klientai jūsų antrajame lygyje, o 5 % – už pirmąjį 
LP užsakymą, kurį pateikia nauji svarbūs klientai iš jūsų 
trečiojo lygio. „Rapid Rewards“ kasdien išmokami į jūsų 
„4Life“ sąskaitą, kai tą mėnesį atitinkate 100 PV kvalifikacinį 
reikalavimą.

Atskleiskite „Me and My 3“ potencialą ir kas mėnesį 
uždirbkite 40, 160 arba 640 EUR. Kiekviena iš šių 
premijų uždirbama per struktūrą ir komandos apimtį.

Lygiai Mėnesinė premijos 
suma

1 lygis 40 EUR

2 lygis 160 EUR

3 lygis 640 EUR

Atskleiskite „Me and My 3™“ galią

Uždirbkite 25 % – išmokėta per kelias dienas!

Uždirbkite premiją už kiekvienus du parduotus 
„Essentials Pack“

Parduoti paketai Mėnesinė premijos 
suma

Du 200 LP paketai 20 EUR

Du 400 LP paketai 40 EUR

Du 800 LP paketai 80 EUR

Lygis Išmokos %, pirmieji  
100 LP / paskyra

Išmokos %, virš  
100 LP / paskyra

1 lygis 2 % 2 %

2 lygis 25 % 5 %

3 lygis 5 % 6 % / 8 % / 12 %

Gaunate 2 % už pirmuosius 100 LP kiekvieno svarbaus 
kliento ir partnerio pirkinių jūsų pirmajame lygyje.  
Gaunate 25 % už pirmuosius 100 LP jūsų antrajame 
lygyje ir 5 % jūsų trečiajame lygyje.

Rangas, pagal kurį partneriui skiriamos išmokos, 
nulemia tai, kiek lygių tam partneriui suteikiama tą 
mėnesį.

„4Life“ suteikia galingus įrankius 
ir programas, kuriuos galima 
sujungti ir maksimaliai išplėsti, 
kad jūsų „4Life“ verslas augtų 
kuo sparčiau. 
 
Su „4Life“ gyvenkite kitaip. 
Naudą sau ir savo šeimai gaukite 
jau šiandien! 
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Premijos pagal lygius
Kai jūsų komanda auga, auga ir jūsų uždarbio 
potencialas 


