
 
 

      
 
 
 
 

Zmeny v Marketingovom pláne  
spoločnosti Dr. Nona platné od 1.1.2016 

 
 
1)  Od 1.1.2016 sa ruší: 
 

• predlžovací ročný poplatok registrácie v počítačovej databáze 
• Konzultantský bonus 
• Riaditeľský sponzorský bonus 

 
2) Od 1.1.2016 sa menia podmienky dlhodobých motivačných 

programov  „AUTO“ a  „BÝVANIE“ 
 
 
3) Od 1.1.2016 sú v platnosti: 
 

3.1)  Sponzorský bonus 
3.2)  Registračný bonus pre Rýchly štart nových distribútorov  

(nákup min. 400 bodov) 
3.3) Registračný bonus pre Zvýhodnený vstup nových 

distribútorov (nákup min. 200 bodov). 

 
 
 
 

 

 
 



Program „AUTO“,  
zmena programu „BÝVANIE“ 

      
 
 

Zmena v dlhodobých motivačných programoch „BÝVANIE“  
a „AUTO“ platná od 1.1.2016 

 
PROGRAM „BÝVANIE“ 
 

1)  Od  1.1.2016 je program „BÝVANIE“ zrušený. 
2)  Distribútori, ktorí v decembri 2015 získali prémiové body v programe „BÝVANIE“, môžu v 

tomto programe pokračovať podľa nových podmienok, zhodných s programom „AUTO“, 
alebo požiadať o presun svojich bodov do programu „AUTO“. 

3)  Vyplácanie odmeny zostáva v pôvodných prémiových pásmach pri dosiahnutí: 
  • 150 prémiových bodov 
  • 250 prémiových bodov 
  • 350 prémiových bodov 
  • 500 prémiových bodov 

PROGRAM „AUTO“ 
 

Účasť v tomto programe je opakovateľná, to znamená, že po vyplatení odmeny možno znovu 
vstúpiť do programu a hromadiť prémiové body. 
 
Vyplatenie odmeny sa robí v prémiových pásmach pri dosiahnutí: 

•  100 prémiových bodov, pokiaľ boli dosiahnuté do troch rokov od začatia 
•  125 prémiových bodov, bez časového obmedzenia 

 
Systém načítania prémiových bodov programu „AUTO“ platný od 1.1.2016 
 

Základné podmienky: 
• za jeden mesiac je možné získať maximálne 6 prémiových bodov 
• za mesiac, v ktorom nebol dosiahnutý žiadny prémiový bod, bude celková hodnota 

dosiahnutých prémiových bodov znížená o 6 bodov 
 

 
Za skupinové body (GVU): 
           1 700 – 1 bod 
           2 500 – 2 body 
           3 500 – 3 body 
           4 000 – 4 body 
           5 000 – 5 bodov 
           6 000 – 6 bodov 
 
 
 
 
 

Za status: 
Majster Riaditeľ          – 1 bod                                               
Líder Riaditeľ               – 1 bod  
Jantárový Riaditeľ       – 1 bod                                                 
Strieborný Riaditeľ       – 2 body                                                  
Rubínový Riaditeľ       – 2 body 
Zlatý Riaditeľ                 – 3 body                                                            
Zafírový  Riaditeľ          – 3 body                                                     
Platinový Riaditeľ        – 4 body                                                    
Diamantový Riaditeľ    – 5 bodov                                                
Prezident Riaditeľ        – 6 bodov 

 



                                    1.1.2016 
 

      
 
 

SPONZORSKÝ BONUS 
Odmena za nákupy prvej línie v danom mesiaci, 

tzn. nákupy tých distribútorov, ktorým ste priamym sponzorom. 
 

SPONZORSKÝ BONUS za nákupy distribútora v prvej línii je vyplácaný od chvíle, 
keď tento distribútor urobí jednorazový osobný nákup minimálne 100 bodov 
(nákup urobený na svoje ID priamo v distribučnom sklade, nie nákupom u sponzora 
a transferom bodov).   
Za tento prvý nákup je sponzorovi vyplatený SPONZORSKÝ BONUS vo výške 10% 
z tohto nákupu. 
 

Za každý ďalší osobný nákup tohto distribútora je sponzorovi vyplatený 
SPONZORSKÝ BONUS vo výške 7% z objemu nákupov. Toto percento sa vypláca pri 
ľubovoľnom objeme bodov, pokiaľ, distribútor z ktorého nákupov je vyplácaný 
sponzor, nedosiahne status Vedúci riaditeľ, tzn. od statusu konzultant po 
Skupinový riaditeľ, vrátane. Bonus sa vypočítava podľa statusov v danom mesiaci.  
 

SPONZORSKÝ BONUS sa vypláca za všetkých distribútorov registrovaných 
v prvej línii od dátumu 1.1.2015.  
 

SPONZORSKÝ BONUS bude vyplácaný distribútorovi v ľubovoľnom statuse, pod 
podmienkou, že je v danom mesiaci aktívny, tzn. na jeho osobnom konte je  min. 
100 osobných bodov (PVU). Tieto body je možné získať transferom.  
 

SPONZORSKÝ BONUS nikdy neprechádza na vyššieho sponzora. 

SPONZORSKÝ BONUS nie je vyplácaný z nákupov Rýchly štart (400 bodov) a 
Zvýhodnený vstup (200 bodov). 

 
SPONZORSKÝ BONUS sa vypláca len z osobných nákupov, tzn. z nákupov 

realizovaných v distribučnom sklade. Tento nákup je možné ďalej transferovať 
podľa podmienok Marketingového plánu. 
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RÝCHLY ŠTART 
Prvý nákup v rámci registrácie nového distribútora 

v objeme 400 a viac bodov. 
 

NOVÝ DISTRIBÚTOR realizáciou takéhoto nákupu urýchľuje svoj štart na dosiahnutie vyšších 
statusov: 

1) Týmto nákupom dosiahne status Manažér a ďalšie nákupy realizuje so zľavou 33%. 
2) K svojmu nákupu 400 a viac bodov dostane na svoje osobné konto ďalších 300 

bodov od spoločnosti, ako darček. Tým automaticky dosiahne minimálne 700 
osobných bodov (PVU) a priblíži sa k statusu Riaditeľ. 
 

SPONZOR, ktorý týmto spôsobom zaregistruje do svojej prvej línie NOVÉHO 
DISTRIBÚTORA, získa od spoločnosti špeciálnu odmenu: 
 

MIMORIADNY BONUS: 
- sponzor so statusom KONZULTANT získa 80 € 
- sponzor so statusom MANAŽÉR získa 65 € 
- sponzor so statusom RIADITEĽ získa 50 € 

Registračný nákup možno realizovať výberom ľubovoľných produktov vo výške 400 a viac 
bodov, alebo výberom jedného z ponúkaných balíčkov v hodnote 400 bodov: 

- BALÍČEK PRE KRÁSU  

- BALÍČEK PRE HYGIENU 

- BALÍČEK PRE ZDRAVIE 
 

Rozpis produktov jednotlivých balíčkov nájdete na www.drnona.eu. Je ich možné doplniť o ďalšie 
ľubovoľné produkty. 
 

Spresnenie: 
- 300 bodov získaných ako darček (zapísaných do systému bez produktov) sa nezapočítava 

do skupinového objemu bodov sponzora (GVU), tzn. ani do výplat komisií a bonusov. 
- Na takto uskutočnený nákup 400 bodov sa nevzťahujú žiadne ďalšie akcie (zľavy a darčeky) 

ani nevypláca sponzorský bonus. 
- Tento jednorazový nákup možno zakúpiť len na Konzultanta, ktorý sa zároveň registruje 

ako Nový distribútor do spoločnosti. 
- Nákup nie je možné realizovať transferom bodov (nákupom u sponzora) 
- MIMORIADNY BONUS je sponzorovi vyplatený pod podmienkou splnenia normy 100 

osobných bodov (PVU) v danom mesiaci. 
 

Zakúpený 400 a viac bodový nákup je vo všetkých ostatných hľadiskách ako bežný nákup, tzn. 
hromadenie do objemu GVU sponzorov, bonusy a komisie sa vypočítavajú podľa Marketingového 
plánu. 
 

http://www.drnona.eu/
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Zvýhodnený vstup 
Prvý nákup v rámci registrácie nového distribútora  

v objeme 200 a viac bodov. 
 

NOVÝ DISTRIBÚTOR realizáciou takéhoto nákupu získa výhodu - darček od 
spoločnosti vo výške 100 bodov na svoje osobné konto, k svojmu nákupu 200 a 
viac bodov. Tým dosiahne minimálne 300 osobných bodov (PVU) a priblíži sa k 
statusu Manažér. 

 
SPONZOR, ktorý týmto spôsobom zaregistruje do svojej prvej línie NOVÉHO 
DISTRIBÚTORA, získa od spoločnosti špeciálnu odmenu: 
 
MIMORIADNY BONUS: 

- Sponzor so statusom KONZULTANT získa 35 € 
- Sponzor so statusom MANAŽÉR získa 30 € 
- Sponzor so statusom RIADITEĽ získa 25 € 

Registračný nákup možno realizovať výberom ľubovoľných produktov vo výške 200 
a viac bodov, alebo výberom jedného z ponúkaných balíčkov v hodnote 200 bodov: 

- BALÍČEK PRE KRÁSU 
- BALÍČEK PRE HYGIENU 
- BALÍČEK PRE ZDRAVIE 

Rozpis produktov jednotlivých balíčkov nájdete na www.drnona.eu. Je ich možné doplniť o ďalšie 
ľubovoľné produkty. 
 

Spresnenie: 
- 100 bodov získaných ako darček (zapísaných do systému bez produktov) sa nezapočítava 

do skupinového objemu bodov sponzora (GVU), tzn. ani do výplat komisií a bonusov. 
- Z takto uskutočneného nákupu sa nevypláca sponzorský bonus. 
- K tomuto nákupu Nový distribútor získa darček - produkty podľa vlastného výberu v 

hodnote 18 bodov. 
- Tento jednorazový nákup možno zakúpiť len na Konzultanta, ktorý sa zároveň registruje 

ako Nový distribútor do spoločnosti. 
- Nákup nemožno realizovať transferom (nákupom u sponzora). 
- MIMORIADNY BONUS je sponzorovi vyplatený pod podmienkou splnenia normy 100 

osobných bodov (PVU) v danom mesiaci. 
 
Zakúpený 200 a viac bodový nákup je vo všetkých ostatných hľadiskách ako bežný nákup, tzn. 
hromadenie do objemu GVU sponzorov, bonusy a komisie sa vypočítavajú podľa Marketingového 
plánu. 
 
 
 

http://www.drnona.eu/
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