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Gratulujemy awansu na kolejny status Dyrektorski!
Wiemy, że skrupulatnie zaplanowany, a to ważne, bo
ludzie nie wierzą, że to w ogóle można zaplanować.
Ty tego dokonałeś. Jak?
Od pozycji Asystenta - to był początek. W Nature’s
Sunshine każdy ma równe szanse. Zawsze starałem się słuchać ludzi i poznać ich potrzeby, aby móc rozwijać kolejne
umiejętności i dzielić je ze swoją drużyną.
Pytanie, które sobie zadałem: Po co to robisz? Dla kasy,
czasu, wiedzy? Okazało się, że to moja pasja, która naturalnie przychodzi. W połączeniu z wiedzą i czasem, pozwoliły osiągać kolejne poziomy, a co za tym idzie, zyskać nowe umiejętności: planowania i systematyczności.
Warto podzielić rok na 365 dni i każdego dnia dać z siebie
100%, by kolejnego dnia być w tym lepszy. Przydatna cechy to cierpliwość i dystans.

Ostatni raz rozmawialiśmy w sierpniu 2020 r. po Twoim
awansie na Dyrektora-Asystenta i wtedy zacząłeś od
zdania: „Mówią, że kto raz zakochał się w marketingu
sieciowym, to na zawsze staje się to jego pasją.” Chyba
wciąż jesteś zakochany, prawda? A jak zmieniło się Twoje
postrzeganie MLM-u?
Gdy wszyscy uważają, że coś jest niemożliwe, przychodzi
ktoś, kto o tym nie wie i to robi z pasją.
MLM to zawód przyszłości, który możemy wykonywać
już dziś. Tu my jesteśmy marką osobistą i mamy wpływ na
wszystko, a zdobyta wiedza powoduje stabilizację i przewidywalność na wielu płaszczyznach.
Nature’s Sunshine to coś więcej niż MLM - to szczęście,
którym możemy się dzielić i staję się naszym naturalnym
tlenem.
Różne przekonania i oczekiwania, którymi nasiąkamy, kiedy dorastamy nakładają się dalej w dorosłym życiu. Powodują to, że tracimy kontakt z naszym wewnętrznym poczuciem spokoju i wyznaczeniem celu.
Szczęście, które daje Nature’s Sunshine to widzenie więcej i
cieszenie się z tego, że szklanka jest do połowy pełna i praca
nad tym, żeby wypełnić drugą połowę z dobrym smakiem.
Codziennie piję chloroﬁl :)
I o to właśnie w życiu chodzi. Nie bać się oczekiwać tego, co
trudne, lecz planować z tymi, co już tu są. Cieszyć się tym,
co jest, widzieć dokładnie to, co jest.
Od czasu do czasu gorący prysznic z naszymi olejkami.
Taką rzeczywistość, jaka jest teraz kochać. I akceptować ją,
być za nią wdzięcznym i jednocześnie działać, żeby przyszłość była lepsza.

O Nature’s Sunshine mówiłeś, że wybrałeś „number
one”. Jesteś częścią ﬁrmy od ponad 3 lat.
Co dziś myślisz o Nature’s Sunshine?
Przez całe moje skromne życie, szukałem trzech rzeczy:
świętego spokoju, pasji i wartości.
Nature’s Sunshine dało mi znacznie więcej. Co jest fenomenem tej ﬁrmy? Produkt, Plan marketingowy i niesamowite osoby, które dołączają do nas każdego dnia.
Tu zawarłem prawdziwe przyjaźnie w całej Europie i jesteśmy jak jedna wielka rodzina.
To, co mnie najbardziej cieszy to, gdy moja drużyna wzrasta.
Wtedy napędzam się dla nich.
Zawsze prowadziłem innych tak, jak bym sam chciał być
prowadzony.
Często powtarzam na prezentacji: Zwykły Marcin ze Szczecina, a dziś z Ostrowa. Zawsze byłem skromną osobą, a jednocześnie otwartą. Pokora i świadomość tego, że uczymy
się każdego dnia to przydatne cechy. Pomaganie tysiącom
ludzi w utrzymywaniu relacji i dzielenie się z nimi praktyczną
wiedzą to uczucie niewiarygodne i uczące pokory. To coś,
z czego jestem najbardziej dumny.
Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma
małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie. Często powtarzam
sobie te słowa. Warto.

Świat wraca do normalności po pandemii. Znów trzeba
zrewidować sposoby pracy, czy kluczem do sukcesu jest
wierność metodom i wytrwałość?
Sukces przychodzi tylko dzięki wytrwałości pomimo porażek, które w zasadzie też są potrzebne. Kiedy ktoś mnie pyta o przepis na sukces odpowiadam, że to bardzo proste:
wystarczy podwoić liczbę porażek.
Ludzie sukcesu nie stają się nimi z dnia na dzień. To, co
większość ludzi widzi na pierwszy rzut oka – szczęście, bogactwo, wspaniała kariera, cel – jest wynikiem ciężkiej pracy i pasji. Sukces wymaga dłuższego czasu z planem i odpowiednimi wypracowanymi metodami. Jak coś działa, rób
tego więcej i szukaj nowych metod.

To nie tajemnica, że za każdym osobistym sukcesem
w MLM stoi zespół. Jak zbudować zespół, który zaniesie
Cię na szczyt?
Najlepszą metodą zbudowania zespołu jest praca zespołowa
i dzielenie się zadaniami.

To daje wielokrotny sukces dla całej drużyny. Sam mogę
być silny, lecz razem jesteśmy niepokonani.
Kocham moją drużynę. Widzę w niej kolejnych Dyrektorów w tym roku i Liderów-Menadżerów, Liderów-Konsultantów, Liderów-Asystentów, Liderów. W naszej drużynie są asy - bardzo mocni zawodnicy i zawodniczki. Pozdrawiam ich!
Jestem z całej drużyny bardzo dumny i nie mogę się doczekać spotkania z nimi 16 i 17 lipca w Spodku w Katowicach.
Dobrą metodą jest też nie przeszkadzać a podpowiadać
i wspierać. Kiedyś zrobię z tego szkolenie.
Warto zadawać sobie pytania i być elastycznym. Czy jestem wystarczająco silny, by pociągnąć ludzi za sobą?
Niżej odpowiedź osoby ode mnie z drużyny:
„Wiesz Marcin! Dlatego lubię się do Ciebie odzywać. Bo
Ty zawsze podniesiesz mnie na duchu. Cieszę się, że to Ty
jesteś naszym sponsorem.”
W działaniach w MLM sztuką jest zadawanie dobrych pytań i jednocześnie szukanie rozwiązań.
Dasz radę sobie z wszystkim, jeżeli zrozumiesz dlaczego.
Pamiętaj! Zapisz, to sobie i wprowadź to w działaniu.
Praca zespołowa jest paliwem, które pozwala zwykłym ludziom osiągać niezwykłe wyniki razem jak drużyna.

Jak zdobyć uwagę, a potem zaufanie nowych partnerów
biznesowych? Od czego zacząć?
Wiara w produkt, pewność swojej wiedzy, doświadczenia
w kolejnych celach. Do każdego trzeba dotrzeć w indywidualny sposób. Mam takie powiedzenie, którego się mocno
trzymam:
Nie przekonuj kogoś na siłę, bo potem będziesz przekonywał, by, ta osoba została.
Metoda, praktyka, ćwiczenia, wiedza równa się umiejętność.
Gdy to opanujesz. Naucz się zadawać pytania? Co dla Ciebie jest ważne, zdrowie ﬁnansowe czy zdrowie.
Naucz się szkoleń wprowadzających. Droga partnera do biznesu dopiero się zaczyna, zaplanuj kolejny miesiąc wspólnej współpracy i wsparcia.
Nie wierz mi na słowo, zrób to. I podziel się wynikami za
3 lata tutaj.
Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.

Gdybym zapytał o trzy najważniejsze cechy lidera, które
byś wymienił i dlaczego. Jak te cechy pomagają w codziennej pracy?
Determinacja, samodzielność, samodyscyplina. To są nawyki charakteru, które nie tylko spowodują fokus i przybliżą cel, ale też spowodują że Twoja Drużyna zduplikuje twoje metody i będzie wzrastała. Nauczysz się widzieć więcej
i znajdziesz rozwiązania w kwestii zarządzania, motywacji
i rozwoju swojej drużyny.
Wyobraź sobie, że to, co Ciebie powstrzymuje by się stać
lepszym jest w Tobie. Co robisz dalej? Szukasz rozwiązania?
A może czekasz? W życiu to Ty decydujesz kim jesteś i z jakiej gliny chcesz być.

Duplikacja, czy autorski pomysł na biznes?
Jaką rolę w sukcesie odgrywa dobry sponsor?
Duplikacja na początku - to ważne!
Własna wizja? Tu możemy ulepić się samemu ale stosując
podstawy od naszych sponsorów i sprawdzone metody.
Dobry sponsor jest jak suﬂer w teatrze - jest niewidoczny,
lecz podpowiada krok po kroku. Mój sponsor zawsze mówił: Marcin! Potraﬁsz słuchać. Był to dla mnie istotny klucz
w każdym działaniu.
Nie ma sensu odkrywać koła na nowo, więc wykorzystałem stare metody jako fundament do nowych a pracowałem przez 6 lat nad metodami i narzędziami internetowymi.
To dało mi przewagę, bo nikt tego tak nie robił. Zbudowałem fundament na dwóch nogach: działania internetowego
i w „realu” z drużyną najlepszą na świecie.

Członek Rady Dyrektorów… Brzmi świetnie, prawda?
Kiedy przypniesz do klapy znaczek z 4 kamieniami?
Warto jeść małymi łyżeczkami i chcę się delektować każdą
chwilą, chcę być pokornym. Życie pisze różne scenariusze.
Wiem, że do Członka Rady Dyrektorów jest niedaleko i jest
to w planach. Mam je zapisane krok po kroku. Teraz czas, by
wzmocnić drużynę. Teraz mam wizję dla nich i chcę ją przekazać w kolejnych szkoleniach.
Chcę podziękować wszystkim za to wzbogacające i zaszczytne doświadczenie.
Nie jestem w stanie wymienić wszystkich.
Dziękuję! Wielkie serce dla Was idziemy razem na zawsze.
Wierzcie w siebie i do zobaczenia na samym szczycie!
Tu dla każdego z Was jest miejsce.
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Gratulujemy awansu i dołączenia do grona Dyrektorów
Nature’s Sunshine! Pamiętacie pierwszą myśl po awansie?

Czy świadomość suplementacji rośnie, czy też wciąż jest
dużo do zrobienia w tej sprawie?

To była duża radość i wdzięczność w stosunku do tych, którzy współpracując z nami w naszej strukturze mieli także swój
udział w naszym awansie.
Dużo zawdzięczamy również nie tylko bezpośrednim sponsorom (wielkie podziękowania dla Marka i Basi Wierbiłowiczów),
ale także dyrektorom z innych struktur, którzy chętnie dzielą
się swoim doświadczeniem, pomimo że nie jesteśmy w jednej
strukturze. To naprawdę dobra współpraca i wzajemna życzliwość.

W dzisiejszych czasach rośnie świadomość, że współczesna
żywność nie wystarcza a nawet wiele gotowych produktów
spożywczych fatalnie wpływa na zdrowie. Dotyczy to nie tylko Polaków, ale widać to w innych krajach. Ludzie coraz częściej starają się uzupełnić braki szukając optymalnego sposobu
suplementowania. Trzeba jednak wiedzieć, że suplementy diety nie muszą mieć badań i naprawdę wiele z nich to produkty
małowartościowe a niektóre mogą być nawet szkodliwe - jak
to ujawnił raport Najwyższej Izby Kontroli.
Tym bardziej warto uświadamiać, że suplementacja nutraceutykami najwyższej jakości, potwierdzonej międzynarodowymi certyﬁkatami jest optymalną alternatywą w stosunku do
produktów niesprawdzonych a także w stosunku do całkowitej
rezygnacji z uzupełniania niedoborów pokarmowych.
Nie tylko my uświadamiamy sobie skuteczność takiego wspierania organizmu ale także szerokie grono tych naszych znajomych, którzy doświadczyli na sobie pozytywnych efektów:
ustępowania dolegliwości, które nie ustępowały po samych
tylko środkach farmaceutycznych, możliwości stopniowej redukcji dawek stosowanych dotychczas leków (oczywiście - zawsze pod kontrolą lekarza, który po przeanalizowaniu wyników
badań sam sugeruje możliwość redukcji leków).
Pole do budowania świadomości ludzi w dziedzinie zdrowia jest
ciągle bardzo duże.

Nie udało nam się wcześniej porozmawiać, więc zaczniemy
od początku. Skąd pomysł, żeby zająć się właśnie MLM-em?
Dlaczego właśnie w Nature’s Sunshine.
Przede wszystkim ważnym aspektem było zdrowie - nie tylko nasze, ale także naszych bliskich, przyjaciół, moich pacjentów. Sprawą drugorzędną był fakt, że proponowane, przebadane i skuteczne (jak się okazało) produkty są rozprowadzane w formie MLM. To jedna z możliwych form zakupów.
Z upływem czasu coraz bardziej poznawaliśmy ten temat.

Jak osiągacie kolejne cele i awansujecie? Pewnie trochę
mniej typowo ze względu na wykonywany zawód.
Tak, specyﬁka mojej pracy predysponowała mnie do trochę
nietypowego podejścia do tematu, co nie ułatwiało profesjonalnej pracy. Z drugiej strony moje doświadczenie zawodowe a
także praca doktorska, w której m.in. poruszałem temat wpływu mikroelementów na zdrowie - dawały szersze spojrzenie na
problem uzupełniania niedoborów organizmu. Z biegiem czasu nabierałem większego doświadczenia w marketingu sieciowym.

Czy w związku z tym, że jesteś lekarzem, to produkty i ich
skuteczność były dla Ciebie kluczowe?
Zdecydowanie tak. Jak każdy lekarz byłem i jestem zainteresowany optymalnym sposobem wpływania na zdrowie organizmu. A ponieważ staram się patrzeć na organizm człowieka
holistycznie, więc widzę w nim nie tylko chorą wątrobę, czy
chorą nerkę, ale zdaję sobie sprawę z tego, że człowiek jest całością psycho-ﬁzyczno-duchową. Dlatego nie wystarczy sama
recepta. Człowiekowi powinniśmy oferować coś więcej.

Wasz sposób na silny i zgrany zespół to…
Życzliwe relacje między wszystkimi, którzy chcą współpracować, wspomaganie radą, bycie wsparciem w różnych sytuacjach, ale także umiejętne motywowanie do pracy. Nasza
współpraca to wzajemne konsultacje, wymiana spostrzeżeń,
poglądów - bo nawet osoby, które od niedawna są w naszej
strukturze mają dobre pomysły i swoje różne doświadczenia.
Bardzo ważną rzeczą jest świadomość konieczności korzystania ze szkoleń, z rad osób bardziej doświadczonych, którzy
przekazują to swoje doświadczenie na różnych spotkaniach,
zarówno na żywo jak i wykorzystując możliwości internetowe..

Jak spędzacie wolny czas? MLM daje go Wam więcej niż
etat?
Urlopy spędzamy zwykle wyjazdowo. Lubimy podróżować,
poznawać nowe miejsca, zachwycać się pięknymi krajobrazami. Do naszych prywatnych wyjazdów doszły jeszcze szkolenia

NSP w formie spotkań w kraju i za granicą, które łączą ze sobą zarówno zdobywanie nowych doświadczeń jak i wspaniały
relaks.
Jeżeli ktoś zrezygnował z pracy na etacie i zajmuje się wyłącznie marketingiem sieciowym, to z pewnością ma więcej wolnego czasu.

Jesteście z nami już ponad 7 lat. Jak w Waszych oczach
ewoluowała Nature’s Sunshine?
Mamy coraz więcej bardzo dobrych produktów, coraz bardziej
umiejętnie jest przekazywana wiedza, doświadczenie, coraz
więcej osób osiąga wysokie rangi potwierdzając skuteczność
dobrze zorganizowanej pracy w NSP.

Zdaniem lekarza: Dlaczego wszyscy powinniśmy sięgać po
suplementację?
Pamiętam konferencję naukową w Warszawie, która była organizowana pod patronatem ministra zdrowia. Padło tam ciekawe stwierdzenie: o ile w stanach ostrych medycyna ma coraz większe możliwości przywracania pełnego zdrowia, o tyle w
chorobach przewlekłych tzw. medycyna naprawcza może pozytywnie wpływać na nasze zdrowie zaledwie w 10%. Podobnie w ok. 10% wpływają na nasze zdrowie predyspozycje genetyczne, w 24% - to wpływ środowiska, lecz aż w 56% na nasze
zdrowie wpływa to, jak my sami traktujemy nasz organizm. To
szerszy temat, bo można prowadzić rzeczywiście niezdrowy
tryb życia a można wieloaspektowo usprawniać prawidłowe
funkcjonowanie naszego organizmu. W dobie wszechobecnego zatruwania środowiska, postępującego wyjaławiania gleby (a co za tym idzie: narastającego deﬁcytu wartościowych
składników odżywczych w spożywanych produktach) - możliwość mądrego uzupełniania niedoborów wysuwa się na pierwszy plan w dbałości o zdrowie. Podobnie ważna jest możliwość
eliminacji toksyn.

Będziemy Członkami Rady Dyrektorów, bo…
Nie zamierzamy rezygnować z tego co oferuje nam NSP. Zarówno dla dobra nas jak i naszych znajomych, z którymi współpracujemy. Nie moglibyśmy zostawić ludzi, którzy nam zaufali.
Oni z kolei pomagają tym, którzy im zaufali, a więc wszyscy
idziemy do przodu. Skoro tak, to przed nami kolejne osiągnięcia. Innej alternatywy nie ma.

Jadwiga i Zbigniew Martyka
Rejestracja
Lider
Lider-Asystent
Lider-Konsultant
Lider-Menadżer
Dyrektor-Asystent

Luty 2015
Wrzesień 2015
Maj 2016
Kwiecień 2017
Luty 2019
Kwiecień 2022

Karol Zyra
Lider-Menadżer

Dlaczego zdecydowałaś/eś się na prowadzenie
biznesu w MLM?
Prowadzenie biznesu tak naprawdę wyszło przy okazji. W moim przypadku była to potrzeba zdrowia, które
straciłem. Teraz, jak mówię o nim ludziom, każdy czuje
potrzebę zdrowia i to jest mój klucz do sukcesu.

ubocznych. Zamówiłem większą ilość i wstawiłem je do
mojego klubu, żeby oferować ludziom, których trenuję
najwyższą jakość. I tak to było.
Efektem ubocznym tego co zrobiłem jest mój status
obecny i dochód pasywny, który osiągam.

Co motywuje Cię do codziennej pracy?
Dlaczego wybrałaś/eś Nature’s Sunshine?
Wieloletni sport, wyczerpanie organizmu, brak wiedzy
odnośnie suplementacji sprawiłe, że stanęły mi nerki.
Lekarze stwierdzili, że tylko dializa może mi pomóc. Zacząłem szukać rozwiązania. Na targach sportowych poznałem Elżbietę Milkiewicz, do której wręcz zaciągnęła
mnie Edyta Olszewska. Powiedziała mi: „Ela Ci pomoże.” Tak się też stało. Zregenerowałem nerki i okazało się
że nutraceutyki Nature’s Sunshine to fenomen w moim sporcie. Poczułem rewelacyjne efekty no i co najważniejsze brak zaburzeń pracy organizmu. Trzykrotnie
stanąłem na podium mistrzostw Polski stosując produkty Nature’s Sunshine i nie miałem żadnych efektów

Prowadzę Gabinet Sportu i Terapii Naturalnej. Serwuję
ludziom pakiet sportowo-zdrowotny. Cieszy mnie to, że
wszyscy którzy mi zaufali nie tylko poprawiają kondycję,
sylwetkę ale przede wszystkim zdrowie. Nie miałem nikogo, kto by powiedział, że nutraceutyki na niego działały niekorzystnie.

Jak motywujesz zespół?
Mój zespół tworzą ludzie którzy przede wszystkim przekonali się do produktu i też posiadają swoje historie
zdrowotne. Cieszy mnie to, że mogę na nich polegać
a oni na mnie. Rozwijamy się z miesiąca na miesiąc two-

rząc bardzo mocną drużynę. Wspieramy się i szanujemy,
pomagamy sobie w realizowaniu spotkań zdrowotnych,
jak też sportowo-zdrowotnych. Wymieniamy się doświadczeniami, gdyż każdy człowiek jest inny i potrzebuje indywidualnego podejścia.

Czas dla rodziny, podróże, zdrowie...
Co jest dla ciebie najważniejsze w MLM?
Dla mnie jest najważniejsze zdrowie moje i mojej rodziny. Cieszę się, że mogę je zapewnić dzięki produktom
Nature’s Sunshine. Dodatkowo dzięki współpracy mam
je za darmo. Cieszę się, że stanęła na mojej drodze Elżbieta Milkiewicz, która przekazała mi ogromną wiedzę,
którą dalej pogłębiam. Dziękuję mojemu zespołowi: Artur i Marta Sakowscy, Daniel i Wioleta Zyra, Halina Zyra, Justyna Morka, Tomasz Kołata, no i reszcie która już
niebawem będzie awansowała na status Lidera i dołączy do sztywnej drużyny sukcesu. Dziękuję mojej żonie,
która przejęła pieczę nad opieką nad naszą małoletnią
córką Heleną, tak żeby tata mógł to wszystko ogarnąć
i nie zawieść ludzi, którzy mu zaufali.

Jak przekonujesz ludzi do rozpoczęcia współpracy?
Nie przekonuję ludzi na siłę, proponuję spróbować, a po
efektach się pochwalić. Bazuję na zdrowiu i pomocy
potrzebującym i to się nigdy nie zmieni.

Czy każdy może odnieść sukces w MLM?
Tak, zdecydowanie tak. Jest to biznes dla osób, które wiedzą czego chcą. Jestem w odpowiednim miejscu
z odpowiednimi ludźmi. Trzeba tylko postawić sobie cel
i nie odpuszczać, jak w walce. Nie ważne są rundy, które
się stoczyło, ważny jest werdykt końcowy.

Dyrektor-Asystent to już realny cel, czy jeszcze
odległe marzenie?
Jak na razie nie stawiam sobie tak odpowiedzialnej
funkcji. Ale jeśli trzeba będzie się z nią zmierzyć, jestem
gotowy.

Karol Zyra

Rejestracja
Lider
Lider-Asystent
Lider-Konsultant
Lider-Menadżer

Marzec 2019
Czerwiec 2020
Grudzień 2020
Grudzień 2021
Kwiecień 2022

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 MAJU!

Premia za awans na status Dyrektora-Konsultanta
Marcin Sacharczuk.
Premia za awans na status Dyrektora-Asystenta
Larisa Volpere & Andrejs Volpers, Inna Zubova, Ewa i Andrzej Rogowscy.
Premia za awans na status Lidera-Menadżera
Karol Zyra.
Premia za awans na status Lidera-Konsultanta
Marcin Kogut.
Premia za awans na status Lidera-Asystenta
Maryna Nowaczenko, Ivan Danyliuk, Krystyna Nowaczenko, Natalia Slusar, Aleksander Nowaczenko, Ewa Bartnicka
Wiktoria Bartnicka, Krystyna Lach , Katarzyna Kołodziejska , Mariusz Pierścionek , Grzegorz Max Kowalczyk, Joanna Płaza,
Małgorzata Wojdat , Ligia Głowacka, Daniel Nowaczenko , Tomasz Obal , Alicja Obal , Anna Wieczorek i Przemysław Sołtysiak,
Lucyna Bicka, Grzegorz Jurek.
Premia za awans na status Lidera
Maryna Nowaczenko, Ivan Danyliuk, Anna Bunia, Daniil Varvanets, Krystyna Nowaczenko, Zbyszek Pietkiewicz, Natalia Slusar,
Aleksander Nowaczenko, Olga Dorosz, Aleksandra i Grzegorz Prędotka, Magdalena Kossakowska, Katarzyna Wyczk,
Izabela Mortas, Danuta Pakutko, Ewa Siwko, Bożena Pacut, Evelina Čakaitė, Ewa i Wiktoria Bartnickie, Krystyna Lach,
Celina Gendka, Agnieszka Jesionek, Żaneta Durka, Aneta Słuszniak Mariusz, Mateusz Szulc, Katarzyna Kołodziejska,
Ireneusz Juchymiuk, Katarzyna Bednarek, Mariusz Pierścionek, Ewa Wasińska, Grzegorz Max Kowalczyk, Daniel Matusiak,
Agnieszka Łukacz, Joanna Płaza, Zdzisław Głowacki, Solpana Dzabagenova, Małgorzata Wojdat, Ligia Głowacka, Renata Kuś,
Kamil Tokarewicz, Piotr Żywiec, Sylwester Kalinowski, Barbara Stelmach, Tomasz Kanas, Wojciech Pietras, Daniel Nowaczenko,
Snieguolė Kliostoraitienė, Tomasz Obal, Alicja Obal.

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.

Diana i Dariusz Ciszek
Zwycięzcy rankingu Best Networker w maju

Best Networker
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Diana i Dariusz Ciszek
Mariola Kowalewska
Anna i Marcin Kamińscy
Karol Stemplewski
Anna Szpuda
Barbara i Marek Wierbiłowicz
Marcin Sacharczuk
Pelagia i Marian Pietkiewicz
Jadwiga i Zbigniew Martyka
Agnieszka Kurajew
Jelena Cernikova
Grzegorz Koprowski
Paulina Cichocka
Beata Hajdecka
Agnieszka Szydłowska
Karolina Górska
Anna Sasko i Adam Struś
Krzysztof Szpuda
Ewa i Wiktoria Bartnickie
Marek Kozubski
Aneta i Andrzej Salwin
Elżbieta i Dariusz Milkiewicz
Ewa i Władysław Danilewicz
Katarzyna Nowakowska Dariusz Krysiuk
Anna i Waldemar Wieczorkowscy
Katarzyna Kołodziejska
Barbara Barańska
Tomasz Lipiński
Viola Romanuka
Karol Zyra
Urszula i Dariusz Samsel
Magdalena Ławik
Dalė Ruplėnienė
Beata Kuś
Jolanta i Teodor Małek
Barbara Stelmach i Lilla Słonimska
Monika Jodłowska
Jesﬁra Burova
Grzegorz Jurek
Renata Modzelewska
Grażyna i Janusz Krukar
Katarzyna Gryc Skowrońska
Anna Pełczyńska-Kuntze
Anna Zieliński
Anna Pawłowska
Krzysztof Sojka
Lina Cakiene
Barbara Aljewicz
Monika Kleina
Jolanta i Dariusz Juźwin

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.

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.

Dyrektorzy-Konsultanci

Jolanta i Dariusz Juźwin

Członkowie Rady Dyrektorów

Barbara i Marek Wierbiłowiczowie

