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Platform Működési Elve



Platform előnyei

01 02 03 04

Gondosan kiválasztott
Kiváló minőségű és

kedvező árú termékek

Szocializációs szerep 
erősítése

Könnyen bővíthető 
üzlet

Termékek és 
szolgáltatások 

fogyasztására épülő üzlet
A fogyasztás anyagi 

javakat teremtő hatása

Minőségi áruk
Gyors ügyfél-

áramlás,
növekedés



Platform előnyei

Jól megválasztott, 
határokon átívelő 

termékek

global high 
quality goods

Előny a globális ellátási lánc, határokon átívelő termékek.

Közvetlen vásárlás eredeti forrásból, válasszon egymillió 
globális termékből, élvezze a globális erőforrásokat.

consumption 
creat fortune

A fogyasztás jólétet teremt.
A fogyasztás menedzselése 

még nagyobb vagyont 
hozhat.

Kedvezményes áron vásárolhat, így pénzt takarít meg.

Árengedményt kap azáltal, hogy ajánlja a vásárlás 

lehetőségét barátainak, családjának és másoknak.

Ez a „self-use plus” megosztási ajánlás egy új üzleti modell.



Platform működési elve
Karrier szintek

vásárló

VIP

Rubint

Smaragd

Gyémánt

Kék
Gyémánt

Regisztráció, csatlakozás

Személyes halmozott vásárlás 20 GV

Személyes halmozott vásárlás 60 GV

Halmozott közvetlen forgalom 600 GV vagy 

20 Rubint szintű munkatárs

Halmozott közvetlen forgalom 6.000 GV
vagy 15 Smaragd szintű munkatárs

Halmozott közvetlen forgalom 

30.000 GV vagy 10 Gyémánt

szintű munkatárs



Négy főelőny

1

2

3

4

Megosztási
Bónusz

Személyes
Kedvezmény

Értékesítési
Bónusz

Képzési
Támogatás

Árkülönbség a 
Vásárlói ár és a 
VIP ár között

25-35%
kedvezmény a 

saját vásárlásból 
(GV alapján)

25%-35% bevétel 
a növekedéstől 

függően 

(hálózati GV
alapján)

Az értékesítés akár

15%-a



Új E-Commerce Platform

szint vásárló VIP Rubint
(25%)

Smaragd
(30%)

Gyémánt
(33%)

Kék 
Gyémánt 

(35%)

Szintlépés 
kritériuma

regisztráció

Személyes 
halmozott 
forgalom 

20 GV

Személyes 
halmozott 
forgalom 

60 GV

Halmozott 
közvetlen forgalom 

600 GV vagy 20 
Rubint fejlesztése

Halmozott 
közvetlen 

forgalom 6.000 
GV vagy 15 
Smaragd 

fejlesztése

Halmozott közvetlen 
forgalom 30.000 GV 
vagy  10 Gyémánt 

fejlesztése

Termék 
eladási ár

Kiskeres-
kedelmi ár

VIP ÁR

Az aktív 
tagság 

kritériuma
-

Saját vásárlás vagy 1 új tag csatlakoztatása közvetlen alsóvonalként
az utolsó aktivitást követő 30 napon belül

Tagsági szintek, követelmények

1、A GV arra az értékre utal, amelyet a tagok a termékvásárlások révén szereznek, és amelyek a tagsági szint növelésének alapját képezik, 
biztosítva ezáltal javadalmaikat és jogaikat. A GV értéke termékenként eltérő. 

2、Halmozott közvetlen forgalom a tag saját és az általa közvetlenül csatlakoztatott tagok forgalmának összessége.
3、Smaragd és e feletti szintek eléréséhez először teljesíteni kell a Rubint szint elvárásait. 



Élvezd a kedvezményt saját vásárlásaidnál

items vásárló VIP Rubint Smaragd Gyémánt
Kék

Gyémánt

GV
Kiskereskedelmi 

ár
VIP ár

25% GV
kedvezmény

30% GV
kedvezmény

33% GV
kedvezmény

35% GV
kedvezmény

40 €49.9 €44.9 €34.9 €32.9 €31.7 €30.9



Termékek népszerűsítése további bevételért

Fajta Teendő VIP Rubint Smaragd Gyémánt
Kék

Gyémánt

Megosztási
bónusz

Ajánlj új tagot
Árkülönbözet a kiskereskedelmi és a VIP ár között

Értékesítési 
bónusz

Ajánlj 1 új tagot
(e.g. 40GV)

- €10 €12 €13.2 €14



Promóciós Szabályok



Egyszerűbb szintlépési ajánlat

Promóciós időszak: 3 hónap

Résztvevők: Minden tag

Kondíciók a promóciós időszak alatt:

Rubint: halmozott személyes forgalom 40 GV (60 GV);

Smaragd: hamozott közvetlen forgalom 400 GV (600 GV) vagy 

15 (20) Rubint munkatárs

Gyémánt: halmozott közvetlen forgalom 4,000 GV (6.000 GV)

vagy 10 (15) Smaragd munkatárs

Blue Diamond: halmozott közvetlen forgalom 20,000 GV

(30.000 GV) vagy 5 (10) Gyémánt munkatárs



Disztribútor szint ajánlat (csak Tiens Tagoknak)

 Időszak: 3 hónap

 Hálózati szabály: a teljes hálózat áthozatalra kerül

 Szintek:

 Aktiválás feltételei: 1. Regisztráció ; 2. Aktiválás ; 3. vásárlás teljesítése min. 20 GV értékben

2021. febr.16-ig)

 Minősítés érvényesítése: Meg kell adni a disztribútor Tiens kódját + szponzorának Tiens kódját

 Tagság és bónusz számítása:

1. Az átállási időszakban a bónuszt az aktivált szponzorvonalnak megfelelően számoljuk.

2. Az áttérési időszak leteltét követően a nem aktivált tagok törlésre kerülnek.



Minőségi Élet Program



www.jtmm.de

Aplikáció telefonra, tabletre: JTMM
(Google play, App Stroe) 

http://www.jtmm.de/


Sok sikert！


