
 

 INFORMÁCIE K ZMENÁM MARKETINGU DR. NONA INT., IZRAEL 

január 2013 

Vážení priatelia, 

od 1.2.2012 vstupujú do platnosti niektoré zmeny marketingového plánu. Radi by sme Vás upozornili 
na najdôležitejšie zmeny a doplnili niektoré prechodné postupy, ktoré zo zmien vyplývajú. 

Najmä Vás veľmi prosíme, aby ste ospravedlnili dočasnú formu MP, je spracovaný v časovej tiesni. 
Dostávate do rúk pracovnú verziu MP. V prípade, že nájdete chyby vo formuláciách, či iné, prosíme 
o upozornenie, aby sme mohli dopracovať bezchybné koncové znenie. 

Zároveň Vám oznamujeme veľmi dobrú správu, od 1.2.2013 bude vo všetkých našich pobočkách k 
dispozícii nový Katalóg produktov. 

Zmeny Marketingu a prechodné opatrenia s platnosťou od 1.2.2013: 

1. Zmena registrácie  

1.1. Forma aj formulár registrácie. Formulár je už prispôsobený na použitie pre registráciu cez 

internetové stránky. Forma sa mení z Dohody o spolupráci na Registráciu zvýhodneného 

zákazníka prípadne distribútora, podľa voľby registrujúcej osoby. Distribútor musí tiež 

doručiť Vyhlásenie distribútora, nahrádzajúce ustanovenia Dohody o spolupráci. 

Prechodné opatrenia: ak z omylu či neznalosti bude Spoločnosti doručený pôvodný formulár 

(Dohoda), bude registrácia vykonaná s tým, že registrovaná osoba dodatočne vyplní a 

podpíše nový formulár. Táto možnosť končí 31.3.2013. 

1.2. Zaniká možnosť registrovať Člena klubu a to s okamžitou platnosťou. 

1.3. Sú zrušené všetky bezplatné registrácie s okamžitou platnosťou, registračný poplatok sa platí 

pri všetkých formách vstupu. 

1.4. Nová cena registrácie je 7,50 € vrátane DPH (35 ZLT., 200 Kč, 2500 HUF) 

1.5. Štartovacia sada obsahuje: Katalóg, Marketing, ID-karta a ďalšie informácie, jej súčasťou nie 

je taška a cestovná sada krémov. Cestovnú sadu krémov získate za 0,1€ pri prvom nákupe po 

registrácii. 

 

2. Zmena v statusoch  

2.1. Status Člena klubu je zrušený a tým aj zľava 10%, táto zľava už nebude v cenníku. 

Prechodné opatrenia: doterajší Členovia klubu majú možnosť preregistrovať sa na 

Zvýhodneného zákazníka so zľavou 20% a to vyplnením nového formulára a doplatkom 

rozdielu ceny registrácie, bude mu zachované doterajšie číslo ID a zároveň dostane 

štartovaciu sadu informácií. Táto možnosť končí 31.12.2013. Týmto dátumom sa rušia všetky 

nezmenené registrácie Členov klubu. 

2.2. Zmena Marketingu zavádza ročnú normu potvrdzovania základných statusov (Konzultant, 

Manažér, Riaditeľ) plynúcu od dňa dosiahnutia daného statusu. Pri nesplnení normy klesá 

status na nižšiu úroveň (pozn.: norma je zanedbateľne nízka).Naproti tomu Marketing 

zaručuje „istotu siete“, t. z. Vaša sieť po dobu registrácie neprechádza nikdy k Sponzorovi, 

ani pri strate statusu. 



Prechodné opatrenia: pre statusy dosiahnuté do zavedenia zmeny sa stanovuje počiatočný 

dátum na 1.2.2013, t. z. potvrdiť status je nutné do 1.2.2014 a ďalej v znení MP. 

2.3. Zavádzajú sa nové stupne vyšších riaditeľských statusov, umožňujúce širšej skupine 

Pracujúcich riaditeľov dosahovať vyššie zárobky a tiež zodpovedajúce satisfakcie. 

 

3. Ostatné zmeny 

3.1. Upravuje sa obsah pojmu "zúženie siete", novo funguje len pre výpočet odmien Riaditeľov, 

Manažérov a v niektorých akciách vyhlasovaných Spoločnosťou, tam kde je to výslovne 

napísané. Zúženie siete nefunguje pri plnení kvalifikačných noriem ako je mesačná 

riaditeľská norma 1500 GVU 

3.2. Súčasne so zmenou MP nadobúdajú platnosť zmeny v motivačných programoch, najmä v 

konzultantskom bonuse, kde sa mení percentuálna výška u Konzultanta na 10% a Manažéra 

na 6,6% a zároveň sa v tomto programe mení účinnosť, t. z. nárok na vyplácanie bonusu je 

viazaný na moment zmeny statusu, nie na koniec mesiaca (aj keď v priebehu mesiaca 

prejdete na status Riaditeľ, nemá to vplyv na vyplatenie Konzultantského bonusu). 

3.3. S ohľadom na rozšírenie vyšších riaditeľských statusov sa dopĺňa Program "Bývanie" a 

"Auto". Na rok 2013 sú stanovené tieto odmeny: 

100 bonusových bodov - Program "Auto"       -   6 666 € 

150 bonusových bodov - Program "Bývanie" - 12 500 € 

250 bonusových bodov - Program "Bývanie" - 25 000 € 

350 bonusových bodov - Program "Bývanie" - 40 833 € 

500 bonusových bodov - Program "Bývanie" - 66 666 € 

650 bonusových bodov - Program "Bývanie" - 97 500 € 

 

Podrobnú informáciu o všetkých zmenách nájdete v Marketingu Firmy Dr. Nona a jeho prílohe  

Motivačné programy, platnom od 1.2.2013. MP bude umiestnený na stránkach www.drnona.eu a v 

tlačovej forme bude k dispozícii okolo 15.2.2013 vo všetkých našich obslužných miestach. 

 

 

Prajeme veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 

 

 

       Za Spoločnosť D.N.I.  

                    Ing. Emília Konečná 

       Dimitrij Bululukov 

 

 


