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Dlaczego zdecydowałeś się na prowadzenie biznesu MLM?
Szczerze mówiąc, rozpoczynając współpracę z Nature’s
Sunshine o biznesie w ogóle nie myślałem. Jestem chiropraktykiem i masażystą. Potrzebowałem produktów
wysokiej jakości, balsam do masażu był mi znany z okresu, kiedy odbywałem staż zawodowy w Gabinecie Masażu Diafragma w Oslo. Kiedy mój przyjaciel Karol Zyra
pokazał mi produkty, ucieszyłem się, że są one dostępne są w Polsce. Balsam Tei-Fu zakrólował jako pierwszy w mojej pracy i życiu prywatnym, później chlorofil,
Collagen, witamina C. Zaczęło się bardzo niewinnie, ale
błyskawicznie nabrało innego znaczenia. Nigdy wcześniej nie prowadziłem biznesu w MLM. Chciałbym w tym
miejscu podkreślić jak ważną rolę w rozwoju mojego biznesu odegrali moi sponsorzy Karol Zyra, Elżbieta Milkiewicz - śmiem powiedzieć moja mama w Nature’s
Sunshine, Urszula Samsel oraz Pelagia i Marian Pietkiewicz. W tym biznesie zaintrygowała mnie siła sponsoringu i współpracy oraz plan marketingowy. Prowadzenie biznesu w MLM jest bardzo uczciwym sposobem na
zarabianie pieniędzy. Jak głosi mój nauczyciel MLM-u,
Dyrektor Menadżer Marian Pietkiewicz, ile wypracujesz, tyle otrzymujesz. Jest tu tak samo dużo nauki jak
i pracy. Praca jest godna i warta otrzymywanej narody. Jestem młody, wydaje mi się, że ambitny, stawiam
na rozwój swojej drużyny i własny. Gdzieś z tyłu głowy

myślałem o różnych inwestycjach, marzyłem, aby mieć
kilka źródeł dochodu i osiągnąć niezależność finansową.
Prowadzenie tego biznesu daje mi satysfakcję i pomaga
w spełnianiu marzeń.
Dlaczego wybrałeś Nature’s Sunshine?
Jak już wspominałem, wysoka jakość produktów wpłynęła na moje zainteresowanie firmą. Obszar działalności firmy, czyli nutraceutyki jest jednym z nurtów, które pasjonują mnie jako człowieka i specjalistę w branży
zdrowia. Wiedzę zdobywaną na szkoleniach i webinarach
chętnie przekazuję dalej, swoim pacjentom, przyjaciołom, w rodzinie i wśród znajomych.
Dodatkowym atrybutem jest atrakcyjny i sprawiedliwy
według mnie profil awansu i rozwoju w firmie. Produkty
poprawiają zdrowie i samopoczucie osób z mojego otoczenia. Praca z Nature’s Sunshine to jeden z najlepszych
wyborów jakich dokonałem.
Co motywuje Cię do codziennej pracy?
Główną siłą napędową są pozytywne feedbacki jakie
otrzymuję od moich pacjentów i osób z bliskiego otoczenia. Poprawa stanu zdrowia u osób, które zaufały

produktom Nature’s Sunshine to największa nagroda, duma i motywacja, aby dalej dzielić się informacją
o nutraceutykach Nature’s Sunshine. Satysfakcjonują mnie również osiągniecia i awanse mojego zespołu.
Są to osoby, które mi zaufały, mają swoje własne marzenia, cele i wizje. Czuję się współodpowiedzialny za
ich realizację i spełnienie. Ich aspiracje są moimi. Mój
zespół motywuje mnie do codziennej pracy. Dziękuję,
że jesteście!
Jak motywujesz zespół?
Osoby, z którymi pracuję są bardzo podobne do mnie.
Czuję jakbyśmy nieustannie wzajemnie się motywowali
i uzupełniali. Wielokrotnie to oni inspirują mnie do działania. Spotykamy się indywidualnie, bądź na organizowanych przez wspólnie z moją żoną spotkaniach i szkoleniach. Wtedy wyznaczamy sobie cele, analizujemy
wyzwania i problemy w codziennej pracy. Staramy się
współpracować, uzupełniać umiejętnościami i zdobytą
wiedzą. Moja grupa chętnie uczestniczy w szkoleniach
firmowych, każdy wyjazd to taki kamień milowy. Osiągamy coś więcej i przemy dalej do przodu. Te wyjazdy
traktujemy jako dawkę nowej wiedzy, integrację, dobrą
zabawę, świetnie spędzony czas.
Czas dla rodziny, podróże, zdrowie. Co jest dla Ciebie
najważniejsze w MLM
Jestem typem człowieka, który odpoczywa jeśli na to
zapracował i zasłużył. Bardzo lubię nagradzać swoją rodzinę i siebie wspólnymi wakacjami, kiedy nadszedł
właściwy czas. Zanim zacząłem pracę w MLM, w firmie
Nature’s Sunshine, z reguły wyjeżdżaliśmy na rodzinne
wakacje latem i zimą. Obecnie odkąd z żoną pracujemy
w MLM wakacje mamy nie rzadziej niż co 3 miesiące.
Wyjeżdżamy jak dotychczas, prywatnie, ale dodatkowo,
uczestniczymy w wyjazdach szkoleniowo-integracyjno-rekreacyjnych z firmą Nature’s Sunshine.
Cała moja rodzina korzysta z dobrodziejstw natury
w postaci nutraceutyków NSP. Jak podkreśla żona,
nutraceutyki są zawsze w pogotowiu, dla wzmocnienia,
odżywienia i gdy coś poważniejszego zdrowiu dolega.
Poprawiamy swoje samopoczucie, zdrowie i wyjeżdżamy
wspólnie na firmowe wakacje. Wszystkie te aspekty są
ważne. Jak dla mnie jest mega!

Jak przekonujesz ludzi do rozpoczęcia współpracy?
Nie uważam, że przekonuję do czegoś ludzi. Byłbym
skłonny powiedzieć, że dzielę się dobrą informacją. Stosuję produkty w swojej codziennej pracy i przedstawiam
moim pacjentom ich dobroczynne właściwości. Większość z nich po uzyskaniu mocnych efektów zdrowotnych staje się partnerem do współpracy.
Czy każdy może odnieść sukces w MLM?
W moim przekonaniu sukces w MLM, to sukces zawodowy, finansowy. Myślę, że nie każdy może ten rodzaj
sukcesu osiągnąć. Nie jest to biznes dla każdego. Jeśli
jednak, dana osoba wierzy w siłę produktu, którym dys-

ponuje, jest pozytywna, otwarta na drugiego człowieka,
wytrwała w swojej pracy i dążeniach, ambitna, głodna
nauki, rozwoju i niezależności finansowej może jak najbardziej osiągnąć sukces w MLM.
Dyrektor-Asystent to już realny cel, czy jednak
odległe marzenie?
Odkąd jestem w MLM-ie na nowo zacząłem marzyć.
Status Dyrektor-Asystent w Nature’s Sunshine to jak
najbardziej jedno z moich marzeń, ale niekoniecznie odległych. Czas pokaże, ale z tak zaangażowanym i rosnącym w siłę zespołem oraz moją determinacją do pracy
jest to jak najbardziej realny do spełnienia cel.

Velta Popa
Lider-Menadżer

Dlaczego zdecydowałaś się na prowadzenie biznesu w MLM?
Dlatego, że kiedy pracowałam na etacie, bez względu
na to, jak bardzo się starałam, przez 37 lat moja pensja była niewiele wyższa od płacy minimalnej. W tym samym czasie, przez około 15 lat wypróbowywałam swoich
sił w różnych firmach marketingu sieciowego. Zaczęłam
myśleć o zarabianiu dodatkowych pieniędzy z Nature’s
Sunshine po 6 miesiącach od rejestracji, kiedy zobaczyłam 74 euro w moim wirtualnym portfelu tylko za stosowanie produktu. Ale zdałam sobie sprawę, że to jest
na poważnie, kiedy pojechałam do Mińska (Białoruś)

na mój pierwszy 5-dniowy kurs żywieniowy i poznałam
tak wielu różnych ludzi w różnym wieku, o przyjaznym
nastawieniu, usłyszałam ich historie sukcesu i podjęłam
decyzję.
Dlaczego wybrałaś Nature’s Sunshine?
W każdej podróży życiowej ważne są dwie rzeczy dokąd zmierzasz i z kim. Nature’s Sunshine jest moją
siódmą firmą MLM i jestem pewna, że będzie ostatnią, bo nie ma potrzeby już nic zmieniać. Znalazłam

tu uczciwą firmę, hojny marketing, najwyższej jakości
produkty, których każdy potrzebuje, wielu podobnie
myślących ludzi, możliwość nauki, rozwoju, bycia na
bieżąco z aktualnym rozwojem wellness, podróże i...
Znalazłam tu ponownie swoje zdrowie. Moim zdaniem
jest to połączenie, o którym można tylko marzyć. W
NSP nie ma presji ze strony firmy czy sponsorów, jak
to miało miejsce w poprzednich firmach. To jest moja
jedyna praca w tej chwili - w październiku, po Akademii
Dyrektorskiej odeszłam z pracy etatowej.
Co motywuje Cię do codziennej pracy?
Możliwość pomocy wielu ludziom w poprawie ich sytuacji zdrowotnej i finansowej, wiele pozytywnych wyników
stosowania produktów Nature’s Sunshine. Ale pierwszą
i najsilniejszą motywacją jest mój sponsor, Inna Zubova.
Na początku mojej drogi wierzyła we mnie bardziej niż ja
w siebie i potrafiła mi tę pewność siebie przekazać. Silną
motywację otrzymuję również od naszego Dyrektora-Konsultanta, Jurisa Koponansa, który jest jak gwiazda przewodnia w łotewskim zespole Nature’s Sunshine
- świeci jasno i motywuje nas do osiągnięcia wyższych
celów.
Otrzymuję wsparcie, inspirację i motywację od Viktorii
Troitskiej i Larisy Volpere. Bardzo mnie motywuje kiedy
widzę, jak rozwijają się moje Liderki - Irena Chirko, Anna
Danilova, Rita Gabrusane-Bogdanova. To bardzo ciepli,
szczerzy i serdeczni ludzie, na których można polegać,
z którymi razem jeździmy na konferencje i sami organizujemy eventy.
Jak motywujesz zespól?
Grupa staje się bardziej aktywna, kiedy ja się aktywuję, umieszczam nowe posty, prowadzę webinary, dzielę
się nowymi artykułami na czacie. To tak jak w rodzinie,
gdzie dzieci wzorują się na rodzicach i odzwierciedlają ich
w swoich działaniach.
Czas dla rodziny, podróże, zdrowie... Co jest dla
ciebie najważniejsze w MLM?
W MLM najważniejszymi dla mnie są wolność w działaniu i zdrowie, bo mnie już mogło nie być, gdybym
w 2017 roku nie zajęła się na poważnie swoim zdrowiem.

I szczerze mówiąc, sama nie zdawałam sobie sprawy, jak
ważne jest to, że jestem w tak godnej zaufania firmie
MLM. Chcę godnie żyć i podróżować, zobaczyć różne
kraje, ludzi, ich zwyczaje, kulturę. Dużo o tym czytam,
ale zobaczyć to co innego.
Jak przekonujesz ludzi do rozpoczęcia współpracy?
W mojej strukturze, dosłownie wszyscy klienci przychodzą do mnie, aby rozwiązać swoje problemy zdrowotne. Znajdują mnie na własną rękę, piszą do mnie na
mediach społecznościowych, dzwonią, czasem spotykają
na ulicy, rozmawiamy i umawiamy się na spotkanie online. I wtedy widzę, kto ma dużo pytań, kto jest zaangażowany i chce wiedzieć wszystko od razu - z tą osobą
trzeba więc pracować bliżej, indywidualnie, zaufać mu,
a w grupie dać mu możliwość przygotować swój występ,
dać możliwość wypowiedzenia się lub dać mu „kopa” innym razem, widząc, że ręce opadają. Ci ludzie wyrastają
na Liderów.
Czy każdy może odnieść sukces w MLM?
Powiem tak - w teorii każdy, ale w praktyce nie. Bardzo
dużą rolę odgrywa charakter, chęć pracy i bycia w tym,
co się robi, aż do ostatniej komórki ciała. Wymaga to
wytrwałości, cierpliwości i miłości do ludzi.
Dyrektor-Asystent to już realny cel, czy jeszcze odległe
marzenie?
Tak, to realny cel. To ciekawe - dopiero kiedy pozwoliłam sobie realnie wyobrazić status Dyrektora, awansowałam na Lidera-Menedżera. Wszystko przychodzi do
mnie stopniowo, świadomie zastanawiam się nad każdym krokiem i staram się wczuć w moment, do którego
zmierzam.
Ogromne podziękowania dla polskiego biura, a osobno
dla Walentyny Rauneika za jej precyzyjną pracę, logistykę i pomoc we wszelkich kwestiach związanych z dostawami i klientami.

Krystyna Makiła
Lider-Menadżer

Dlaczego zdecydowałaś się na prowadzenie biznesu w MLM?

Dlaczego wybrałaś/eś Nature’s Sunshine?

Ta decyzja dojrzewała powoli. Nature’s Sunshine pojawiła
się w moim życiu niespodziewanie, kiedy byłam w wielkiej potrzebie zdrowotnej. Przyszłam jako klientka po produkt, potem zainteresowałam się i dowiedziałam, co to
jest MLM i jak działa. Wyjątkowi ludzie jakich tutaj poznałam pomogli mi uwierzyć w to, że też mogę, potrafię
tym się zająć. Pomyślałam, że tak, jak ja szukałam wsparcia dla mojego organizmu, tak też wiele osób jest w potrzebie i chcę im to pokazać. Utwierdziłam się w decyzji
o współpracy na dziesięcioleciu firmy w Polsce. To bezpieczny biznes, w który nie trzeba inwestować pieniędzy
jak w tradycyjny, jedynie swój rozwój i czas, i właśnie dla
niektórych osób jest czymś najtrudniejszym - ta praca
nad sobą - to ona przynosi tak wspaniałe efekty i promieniuje na wszystkie dziedziny życia. Ciekawe szkolenia firmowe, które tutaj są za darmo, bardzo otwierają głowę,
dostarczają wiedzy i podsuwają różne pomysły. Tutaj każdemu zależy, żeby budować się nawzajem, uczyć, wspierać i wzmacniać w dążeniu do celu. Mało gdzie spotyka się
taki sposób działania ludzi w zespole - im bardziej zbudujesz człowieka tym bardziej budujesz siebie, swoją siłę istabilizację. Moje życie zmieniło się w wielu dziedzinach i za
to jestem wdzięczna Nature’s Sunshine.

Myślę, że Nature’s Sunshine wybrała mnie - tak to właśnie czuję. Długo nie mogłam się przekonać do sposobu MLM ale to NSP i jej produkty zdecydowały, że tutaj jestem. Tak, wszystko dzięki cudownym produktom,
które pomogły mnie i mojej rodzinie. Dziękuję samej
sobie, że byłam otwarta, dałam sobie szansę na zdrowie
i na współpracę. Dzisiaj wiem, że nie jest to zwykła firma.
Nature’s Sunshine jest czymś więcej, jest firmą z piękną historią i wspaniałymi ludźmi, którzy ją tworzą i do
grona takich ludzi chcę należeć. Dziękuję w tym miejscu
moim sponsorom i inspiratorom dzięki którym poznałam Nature’s Sunshine, mocno we mnie uwierzyli i dużo mnie nauczyli. Polecam produkty moim znajomym
i nowo poznanym ludziom z pełnym zaufaniem – mam
świadomość, że są z najwyższej półki w 100% naturalne,
bezpieczne i co najważniejsze skuteczne.
Co motywuje Cię do codziennej pracy?
Wiem, że wewnętrzna motywacja jest kluczem. To w mojej głowie i na kartce powstaje najpierw plan i wizja mojej
drogi i celu, a potem to się już realizuje. Jeżeli coś zaczy-

na wychodzić to jest to bardzo motywujące do dalszego
działania. Ogromną motywacją jest potrzeba dzielenia się
z innymi dobrymi rozwiązaniami w temacie zdrowia. Nie
potrafię przejść obojętnie obok ludzi, którzy mają problemy zdrowotne i nie podzielić się wiedzą na temat wspaniałych produktów. Zawsze daje podpowiedzi i opowiadam
o rezultatach, a już reszta zależy od osoby z którą rozmawiam czy skorzysta, szanse daje każdemu. Widzę ogromne potrzeby tego tematu wśród ludzi mimo, że czasami
nie maja takiej świadomości, ja również takiej świadomości
nie miałam, a dzisiaj nie wyobrażam sobie dnia bez Nutraceutyków.
Źródłem motywacji są również moje marzenia i idę swoim tempem do przodu. To jest tutaj piękne, że każdy ma
swoje tempo, nikt nikogo nie pogania, nie mówi jak i kiedy ma zrobić. Przyszedł u mnie taki czas kiedy musiałam
sobie zrobić przerwę bo nie wiedziałam jak dalej mam
działać. Okazało się że musiałam pewne tematy przepracować. Szczególnie poczucie własnej wartości, wiarę
we własne możliwości, którą każdy z nas musi sam zbudować. Dziś wiem, że jeżeli coś nie wychodzi w MLM,
to trzeba podbudować siebie i dać sobie duże wsparcie
w temacie pewności siebie i wiary we własne możliwości.
Tym tematem mocno się zajęłam. To jest właśnie praca nad rozwojem osobistym. Za wszystkie niepowodzenia i powodzenia w życiu odpowiada tylko jedna osoba
JA. Często spotykam się z szukaniem winy w innych za
swoje niepowodzenia. Mogę szukać winnych albo zobaczę w takiej sytuacji lekcję, która mnie czegoś nauczy
i wzmocni. To najlepsze co możemy zrobić dla siebie, nie
obwiniać, a wzmacniać siebie, skupić się na sobie i być
dla siebie dobrym, być swoim najlepszym przyjacielem.
Mamy przy tym prawo popełniać błędy, są one niezbędne w procesie uczenia się i nie bójmy się ich popełniać,
to jest normalne na początku. Uczymy się w trakcie drogi. MLM to dla mnie nowy temat w moim życiu i wciąż
się uczę i czasami się z siebie śmieje, bo robię różne gafy
i to też jest fajne i ok. O to chodzi żeby w życiu dobrze
się bawić.
Jak motywujesz zespól?
Przede wszystkim trzeba zacząć od siebie i mocno
uwierzyć w siebie. Zbudować poczucie oparcia w sobie
i ogromny optymizm.
Spotykam się z ludźmi zarówno indywidualnie jak i organizuje spotkania dla kilku osób, prowadzę spotkania
on‑line dla mojego zespołu.

Mój zespół to wspaniali ludzie, z którymi dobrze mi
się współpracuje i bez których moje awanse nie byłyby możliwe. Nasze motto w zespole to: Doceniaj swoją
własną drogę w życiu – to Twoja droga i żyj pełnią swojego własnego życia. Wiemy, że wspólnie przy sobie w zespole możemy urosnąć, po to, aby być silnym na swojej
własnej drodze.
Ogromnym wsparciem do budowania zespołu są Lideriady, szkolenia, webinary, trzeba na nich być. Ludzie
chcą silnego lidera, szczerego, kompetentnego, życzliwego ludziom i światu, to przyciąga najlepszych i właściwych ludzi do zespołu.
Czas dla rodziny, podróże, zdrowie... Co jest dla
ciebie najważniejsze w MLM?
Najważniejsze jest żyć w zgodzie z samym sobą. MLM
komponuje się w taką całość i nie sposób odnieść się do
jednej dziedziny. Te wszystkie aspekty są ważne, łączą się
i wzajemnie przeplatają.
Jak przekonujesz ludzi do rozpoczęcia współpracy?
Najczęściej współpraca zaczyna się od tematu zdrowia
i produktu. Jestem zafascynowana działaniem produktów,
co jakiś czas ktoś po zastosowaniu naszych nutraceutyków opowiada mi jakąś historię związana z polepszeniem
zdrowia albo dziękuje za to, że dzięki produktom poprawiło się jego zdrowie. To jest piękne kiedy ludzie naprawdę
dobrze się czują i zapominają o dotychczasowych dolegliwościach. To daje napęd i chęci do dalszej pracy. Zawsze
jestem autentyczna, prawdziwa w tym co robię, bo wiem,
że niosę coś wyjątkowego ludziom, najlepsze rozwiązania
dla zdrowia i to potem owocuje w postaci stałych klientów
lub ludzi, którzy podejmują decyzję o współpracy. Tak wiele się obecnie zmienia, a ludzie dostrzegają tutaj poczucie
bezpieczeństwa i stabilności. Zdrowiem zainteresowani są
wszyscy, a niejednemu z nas go brakuje. To jest idealna
branża dla tych, którzy chcą nieść pomoc i mieć dobre
rozwiązania na poprawienie jakości zdrowia.
Czy każdy może odnieść sukces w MLM?
Kiedyś myślałam że każdy, bo nie musi tutaj inwestować
pieniędzy, bo nie trzeba mieć wybitnych umiejętności,
żeby działać itd. Ale z czasem poznawania MLM i NSP

zobaczyłam, że oczywiście każdy może tutaj coś dla siebie znaleźć, jedni zdrowie albo produkt po tańszej cenie,
czy też mieć go za darmo. Inni mogą dorobić do etatu,
a jeszcze inni mogą odnieść tutaj naprawdę sukces albo
ogromny sukces. Taki ogromny sukces myślę, że mogą
odnieść ludzie z prawdziwymi marzeniami i silną motywacją i nie boją się sięgnąć po te marzenia. Zarażają innych swoją odwaga, wiarą w siebie i ludzi. Potrafią pracować w zespole i wspierać się nawzajem. Tylko razem
w zespole można dokonać niemożliwego, jak to mówi
nasz CRD. Wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych i jeżeli
się czegoś bardzo chce, to nic nie stoi na przeszkodzie,
największe przeszkody są tylko (albo aż )w naszej głowie. Jeżeli potrafimy to przepracować albo pokonać, to
już żadnych przeszkód nie ma. Krótko mówiąc, żeby odnieść sukces w NSP trzeba ”pokonać siebie” swoje stereotypy, przekonania, lęki i pozwolić swoim prawdziwym
talentom i marzeniom urosnąć.

Dyrektor-Asystent to już realny cel,
czy jeszcze odległe marzenie?
Teraz już widzę, że to realny cel. To dojrzewało i nabierało
coraz wyraźniejszych kształtów, a teraz wiem, że to tylko
kwestia czasu. Cieszę się że mam w swoim zespole takie osoby, które również planują osiągnąć taki cel i wiem,
że z takim zespołem to zrobimy. Mam też bardzo mocną i linię sponsorską i w tym miejscu pragnę im wszystkim jeszcze raz podziękować, a szczególnie Krzysztofowi
Skibińskiemu i Karolowi Stemplewskiemu. Dziękuję, że
mogę zawsze na Was liczyć.
Czuję dumę i wyróżnienie, że NSP jest w moim życiu,
i nie chodzi tylko o sukcesy czy tytuły– chodzi po prostu
o życie o jego lepszą jakość, o wartość dodaną jaką jest
rozwój, budowanie relacji i poczucie sprawczości.
Dziękuję także całemu mojemu wspaniałemu zespołowi,
a w szczególności moim Liderom i życzę Wam Kochani
takich awansów jak mój i kolejnych.

Premia
Szybkiego
Awansu

Premia Szybkiego Awansu jest przeznaczona dla
Dystrybutorów, którzy dynamicznie rozwijają
swój biznes. Każdy status (poczynając od statusu
Lidera) ma przypisaną liczbę miesięcy w przeciągu
których należy go osiągnąć, aby otrzymać
dodatkową premię. Aby otrzymać premię
należy zakwalifikować się na odpowiedni status
oraz potwierdzić go trzykrotnie w miesiącach
następujących bezpośrednio po osiągnięciu tego
statusu.

Lider – 600 zł – awans w 3 miesiące od daty rejestracji
Lider-Asystent – 1 000 zł – awans w 6 miesięcy od daty rejestracji
Lider-Konsultant – 3 000 zł – awans w 9 miesięcy od daty rejestracji
Lider-Menadżer – 6 000 zł – awans w 12 miesięcy od daty rejestracji*
Dyrektor-Asystent – 15 000 zł – awans w 24 miesiące od daty rejestracji*
Dyrektor-Konsultant – 15 000 zł – awans bez limitu czasowego
Dyrektor-Menadżer – 30 000 zł – awans bez limitu czasowego
Członek Rady Dyrektorów – 75 000 zł – awans bez limitu czasowego

Premia Szybkiego Awansu jest wypłacana w trzech
częściach. Każda część premii zostaje wypłacona po
każdorazowym potwierdzenie statusu. Każda część
premii to trzecia część całkowitej kwoty przysługującej
danemu statusowi. Wyjątek stanowi premia za awans na
status Lidera-Asystenta.
Za pierwsze potwierdzenie statusu Lidera-Asystenta
przysługuje roll-up firmowy za 50 zł., a za drugie
i trzecie potwierdzenie statusu po 500 zł.
Przykład: Aby otrzymać pierwszą część premii za
Szybki Awans na status Lidera (200 zł.) wystarczy
potwierdzić awans w pierwszym miesiącu następującym
po awansie.
* Awans na status Lidera-Menadżera i DyrektoraAsystenta po wskazanym w tabeli terminie oznacza
wypłatę premii tylko za dwa pierwsze potwierdzenia
statusu.

PRZYSPIESZAMY!
Każdy nowy Dystrybutor/Klient VIP, który awansuje na Lidera w pierwszym lub drugim miesiącu od podpisania umowy
z NSP, już w miesiącu awansu może być rozliczony jako Lider z niższymi procentami premii (Przyspieszenie). Przyspieszone
rozliczenie nowego Lidera oznacza także zaliczenie miesiąca awansu jako pierwszego potwierdzenia statusu Lidera i otrzymanie
pierwszej raty premii za awans na status Lidera (200 PLN). Przyspieszenie w Promocji Szybkiego Awansu stosowane jest
na pisemny wniosek sponsora, złożony do 5 dnia miesiąca po miesiącu rozliczeniowym. Nie będzie możliwości wstecznego
przeliczenia premii lub uznania potwierdzenia awansu. Zgłoszenia należy przesyłać emailem na adres: biuro@nsppolska.pl.
Sponsor awansującego Lidera w statusie niższym niż Lider awansuje także na status Lidera-Asystenta jeśli posiada co
najmniej 500 punktów jednej składowej, ale zostaje rozliczony jak Lider-Asystent w miesiącu awansu i otrzyma pierwsza
ratę premii (roll-up za 50 PLN) tylko w przypadku, gdy ma 1500 punktów jednej składowej. Sponsor w statusie Lider
awansuje na status Lidera Asystenta i zostaje rozliczony jako Lider Asystent jeśli ma 500 punktów jednej składowej.
Sponsorów przyspieszonych Liderów nie trzeba zgłaszać osobno.

Gratulujemy premii przyznanych w LISTOPADZIE!
Premia za awans na status Lidera-Menadżera
Velta Popa, Artur Sakowski Marta Sakowska, Krystyna Makiła.

Premia za awans na status Lidera-Konsultanta
Katarzyna Lubińska Jan Lubiński, Paweł Szczot Anna Szczot, Wioleta Wójcik, Dariusz Kaczmarek Jolanta Kaczmarek,
Ewa Sugar Malgorzata Kapuscinska, Agnieszka Rutkowska.

Premia za awans na status Lidera-Asystenta
Damian Piekarz, Marzena Strzelecka Natan Strzelecki, Agnieszka Waszkiewicz Robert Waszkiewicz, Jerzy Sułyk
Elżbieta Sułyk, Katarzyna Tromska Agnieszka Lech, Agnieszka Stachowicz, Krystyna Masłowska, Piotr Rzepliński,
Jarosław Morzyc Anna Morzyc, Paweł Kuciński Magdalena Kucińska, Paweł Szczot Anna Szczot, Piotr Ciorga ,
Małgorzata Staniszewska Adam Staniszewski.

Premia za awans na status Lidera
Joanna Wachol, Justyna Wille, Robert Krysiński, Piotr Rzepliński, Marlena Baranowska-Sztomber, Sylwia Santorek,
Julia Stachowicz, Joanna Kot, Margarita Zacinajeva, Jadwiga Błachaniec, Patrycja Sułyk, Natalia Schewe, Krzysztof Reinhard,
Martyna Białek, Magdalena Wójcik, Jarosław Morzyc Anna Morzyc, Anna Budzaj, Justyna Budna Marcin Budny,
Henryka Mazur, Anita Cyglicka Halina Bauer, Sylwia Stanisławek, Katarzyna Mruczyńska, Janusz Ponikarczyk
Małgorzata Ponikarczyk, Elżbieta Szydłowska, Joanna Moderacka Grzegorz Morawski, Emilia Dudek, Dariusz Joksz,
Marzena Napieracz, Paweł Kuciński Magdalena Kucińska, Janusz Wanat, Jelena Cernikova, Piotr Ciorga, Anna Płaza,
Daria Burzyńska, Jerzy Smoliński Jarosław Smoliński, Małgorzata Staniszewska Adam Staniszewski, Anna Smal-Węgierska,
Hubert Smogorzewski Anika Myśliwiec.
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Karol Stemplewski
Zwycięzca rankingu Best Networker w listopadzie

Promocja
Samochodowa

Stworzyliśmy program samochodowy, który gwarantuje
pokrycie w całości lub części kosztów zakupu samochodu.
Sam wybierasz markę, segment oraz kolor auta.
Specjalnie dla Ciebie stworzymy wzór reklamy.
Samochód ułatwi Ci szybkie rozwijanie Twojego biznesu
i będzie jego fantastyczną reklamą.

Aby przystąpić do programu samochodowego należy:
• Być Dystrybutorem Nature’s Sunshine o statusie nie niższym niż Lider-Asystent
• Posiadać co najmniej jednego potwierdzonego Lidera w pierwszym poziomie swojej organizacji.
• Przez trzy kolejne miesiące wraz z potwierdzonymi Liderami z pierwszego poziomu swojej
organizacji gromadzić 4 000 punktów grupowych.

Teresa Karczmarczyk
Dyrektor-Konsultant

Ewa Foeller-Makohin
Dyrektor-Asystent

RISING STAR
Raz w roku najlepsi Klienci VIP i Dystrybutorzy
przyjeżdżają z całego świata do siedziby Nature’s Sunshine
w Utah na unikatowe szkolenia. Zaproszeni goście
zwiedzają nasz nowoczesny zakład produkcyjny,
uczestniczą w wykładach na temat ziół prowadzonych
przez wybitnych specjalistów i naukowców.
Rising Star to również doskonała zabawa dla wszystkich
uczestników, która w ostatnich latach odbywała się w Las
Vegas.
Rising Star to nagroda za awans na status
Dyrektora-Asystenta.
Awansuj i ruszaj w podróż swojego życia!

TOP ACHIEVER’S CLUB
Co roku Nature’s Sunshine zabiera swoich najlepszych
Dystrybutorów z całego świata na ekskluzywną wycieczkę.
W 2017 roku uczestnicy TAC odwiedzili m.in. Francję,
Hiszpanię, Włochy podróżując luksusowym promem
po Morzu Śródziemnym. Rok 2018 to rejs po Bałtyku
i wizyty m.in. w Estonii, Rosji i Finlandii.
Kolejny TAC odbył się w słonecznej Kostaryce,
a uczestnicy wyjazdu spędzili tydzień w luksusowym
ośrodku Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal w
Guanacaste!
Awansuj na status Dyrektora-Menadżera i jedź na TOP
ACHIEVER’S CLUB!
Na specjalne zaproszenie na wycieczkę mogą pojechać
również Członkowie Rady Dyrektorów potwierdzający
swój status.

Spotkania
Niezależnych
Dystrybutorów
Każdego miesiąca nasi Niezależni Dystrybutorzy
organizują spotkania szkoleniowe dla swoich
struktur, często goszcząc bardzo duże grupy
osób, nastawionych na rozwój i budowanie swojej
przyszłości z Nature’s Sunshine.
Jeżeli Ty również organizujesz takie spotkania
i chcesz podzielić się z nami krótką relacją,
zachęcamy do wysyłania zdjęć i krótkich opisów
spotkań na adres:

marketing@e-naturessunshine.com
Kolejny numer biuletynu Business News ukaże się
23 stycznia. Na zgłoszenia czekamy do 17 stycznia.

Szaflary - 10-12 grudnia
W dniach 10-12 grudnia odbyło się prawdopodobnie najważniejsze spotkanie organizowane przez Członka Rady Dyrektorów, Marka Wierbiłowicza. A może lepiej powiedzieć, że organizowane przez Zespół Marzeń CRD. To właśnie członkowie
Dream Team-u wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się w Szaflarach, chyba ulubionym miejscu naszego Zespołu Marzeń.
Najważniejsze spotkanie nie mogło się odbyć bez najlepszych wykładów, które mogli wygłosić tylko najlepsi z najlepszych,
a więc nasi Niezależni Dystrybutorzy. Jeśli odnosicie wrażenie, że zbyt często odmieniamy słowo „najlepiej”, to musicie
przygotować się na więcej, bo Zespół Marzeń to tylko najlepsi z najlepszych.

Borowy Dwór w Szaflarach miał (nie boimy się tego napisać) zaszczyt gościć wspaniałych mówców i najlepszych słuchaczy.
Wśród 180 uczestników szkolenia, w roli mówców wystąpili:
- Teodor Małek z prezentacją o marzeniach, celach i wizji budowania biznesu w Nature’s Sunshine.
- Marian Pietkiewicz podkreślając relacje jako najważniejszy aspekt tego biznesu.
- Karol Stemplewski, który potrafi dotrzeć do sukcesu, stawiając 10 kroków.
- Anna Sasko opowiadając o prawdziwej postawie Lidera,
a także dr Zbigniew Martyka, Grażyna Krukar oraz Justyna Chmielewska, którzy skupili się na głównej misji Nature’s
Sunshine, a więc drodze do lepszego zdrowia.
O sprawny przebieg spotkania zadbał Adam Struś.
O sukcesie wydarzenia zawsze świadczą reakcje uczestników. Redakcja Business News oczywiście dotarła do jednej z nich.
O swoich wrażeniach opowiedziała Wioleta Wójcik, wschodząca gwiazda w społeczności Nature’s Sunshine:

„Kolejne niesamowite Szkolenie Nature’s Sunshine.
Wspaniała atmosfera, wspaniali prelegenci, posiadający doświadczenie i wiedzę,
które przekazują nam w przystępny sposób.
NSP to firma, która uczy, wspiera i wspomaga nie tylko zdrowie...
NSP pomaga nam stać się lepszą wersją siebie.
Dzięki Nature’s Sunshine chce się chcieć, a życie nabiera innych barw.”

PLAN MARKETINGOWY
PO - Punkty Osobiste = minimum 30; 1 PO = 5,13; PG - Punkty Grupowe; PG Ldr z 7 poz. - Punkty Grupowe Liderów z 7 poziomów.
STATUS

Konsultant ...................................
Menadżer ....................................
Lider ..............................................
Lider-Asystent ...........................
Lider-Konsultant .......................
Lider-Menadżer ........................
Dyrektor-Asystent ....................
Dyrektor-Konsultant ...............
Dyrektor-Menadżer ................
Członek Rady Dyrektorów ....
500 PG

PO
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1000 PG

.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

PG

od 150 .................................
od 400 ................................
od 500 / 1000 ...................
od 500 / 1000 / 1500 .....
od 500 / 900 / 1500 .....
od 500 / 1500 ...................
od 400 ................................
od 300 ................................
od 200 ................................
od 100 .................................

DYREKTOR
MENADŻER

PG Ldr z 7 poz.
DYREKTOR
KONSULTANT

10 000
30 000
60 000
120 000
250 000

LIDER
MENADŻER

5 Liderów

1500 PG

3 Liderów
na 1. poziomie

LIDER
ASYSTENT

od PO

1 Lider
na 1. poziomie

20/30%

MENADŻER
KONSULTANT

ASYSTENT

5%
od PO

10%
od PO

5/10%

15/20%

od PO

5%

20/30%

6/8%

4/5%

4/5%

10/15%

6/8%

10/15%

2 miesiące x 150 PG
500 SPG

3 miesiące x 400 PG
3000 SPG

15/20%

od Asystentów
3000 SPG
w pierwszych 2 msc.
3 miesiące x 800 PG
2 miesiące x 1500 PG
6000 SPG

6/8%

8/10%*

5/10%
od Asystentów

1 poziom

2 poziom

od Menadżerów

od Asystentów

8/10%*

8/10%*

1 poziom

od PO

od PO

od Konsultantów

20/30%
od PO

1 poziom

od Konsultantów

20/30%

2 poziom

2 poziom

3 poziom

PREMIA
ORGANIZACYJNA

3 poziom

2%

20 Liderów
na 1. poziomie

15 Liderów
na 1. poziomie

20%

20%

20%

8/9%

8/9%

20%

8/9%

6/7%

6/7%

8/9%

6/7%

DYREKTOR
ASYSTENT

na 1. poziomie
LIDER
KONSULTANT

LIDER

CZŁONEK RADY
DYREKTORÓW

7 Liderów
na 1. poziomie

od PO

1 poziom

6/7%
2 poziom

4%

3 poziom

2%

4 poziom

2%

10 Liderów
na 1. poziomie

od PO

1 poziom

2 poziom

4%

3 poziom

2%

4 poziom

2%

5 poziom

2%

od PO

1 poziom

2 poziom

4%

3 poziom

2%

4 poziom

2%

5 poziom

2%

6 poziom

1%

od PO

1 poziom

2 poziom

4%

3 poziom

2%

4 poziom

2%

5 poziom

2%

6 poziom

1%

4 poziom

5 poziom

6 poziom

7 poziom

7 poziom

+
1%

+
2%

+
3%

+
4%

+
5%

PREMIA NA UTRZYMANIE SAMOCHODU
ZA KAŻDEGO LIDERA NA PIERWSZYM POZIOMIE

+
+
+
+
15 USD 20 USD 25 USD 30 USD
* Promocja. NSP Polska w przypadku podwyższonego procentu wypłaca 11% premii.

