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Definície
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A

CB D

A

FE

Akákoľvek spôsobilá osoba, ktorá je sponzorovaná 
distribútorom TIENS, zakúpila si TIENS Registračnú 
súpravu, vyplnila TIENS Distribútorskú zmluvu, ktorá 
bola akceptovaná spoločnosťou TIENS. 

Distribútor TIENS, ktorý sponzoruje ďalšie osoby, aby sa 
aj oni mohli zapojiť do obchodnej činnosti TIENS. Taktiež 
nazývaný ako „upline“.

Nákup

Vyplnenie

Všetci distribútori priamo sponzorovaní daným 
distribútorom TIENS. 

Všetci distribútori v štruktúre daného distribútora, okrem 
neho a jeho priamych downline. 

3. Priamy downline

4. Nepriamy downline

1. Distribútor 2. Sponzor 

TIENS Registračná súprava

A je ponzorom 
B, C a D

A je ponzorom 
B, C, D, E a F

B, C a D sú 
priamymi 
downline 
distribútora A

E a F sú nepriamymi 
downline distribútora A

TIENS Distribútorská zmluva



Kompenzačný plán TIENS

4

Keď A sponzoruje C a 
umiestni C pod svojho priamo 
sponzorovaného downline B, 
je B umiestňujúcim sponzorom 
pre C a vytvára tak umiestnenú 
štruktúru. 

Sieť, ktorú vytvoril svojím sponzorovaním ktorýkoľvek 
z vašich priamych downline distribútorov (priama sieť 
zahŕňa taktiež týchto priamych downline). 

Akýkoľvek distribútor vo vašej štruktúre, ktorý je na 
rovnakej úrovni ako vy. 

PV je štandardná jednotka predaja, ktorú TIENS používa 
celosvetovo. 

BV je štandardná jednotka pre kalkuláciu bonusov, ktorú 
TIENS používa celosvetovo. 

7. Distribútor na rovnakej úrovni (SRD)

8. Bodová hodnota (Point Value = PV) 

9. Bonusová hodnota (Bonus Value = BV)

5. Umiestňujúci sponzor 6. Priama sieť (štruktúra)

A
8

B C D
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B

A

 

C

A sponzoruje C 
a umiestni C pod 
svojho priamo 
sponzorovaného 
downline B,

B je umiestňujúcim 
sponzorom pre C

Priami 
downline

Priama
sieť

Distribútor na 
rovnakej úrovni
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TNPV

A

B C

PPV

A

Predaje tvorené Vstupnými balíčkami nových členov, 
t.j. Bronzový, Strieborný, Zlatý alebo Platinový vstupný 
balíček. 

Všetky predaje okrem Vstupných predajov. 

Celkové mesačné sieťové PPV daného distribútora 
a všetkých jeho downline distribútorov v danom 
bonusovom mesiaci. 

10. Vstupne predaje 11. Predaje z opakovaných objednávok 

13. Celkové sieťové PV (Total Network PV = TNPV)

Predstavuje celkové PV 
distribútora, ktoré dosiahol 
počas daného bonusového 
mesiaca pod svojím TIENS 
ID číslom. 

12. Osobné PV (Personal PV = PPV)

Vstupné
predaje

Strieborný vstupný balíček Platinový vstupný balíček

Mesačná objednávka Mesačná objednávka
Bonusový 

mesiac

Objednávky 
A+B+C 
v danom 
bonusovom 
mesiaci

A

Osobné 
objednávky
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A
ATNPV

Predstavuje celkové PV distribútora, ktoré dosiahol na svoje TIENS ID číslo odo dňa registrácie do TIENS. 

Celkové PPV distribútora a všetkých jeho downline distribútorov odo dňa, kedy sa tento distribútor zaregistroval do TIENS. 

14. Kumulatívne osobné PV (Accumulative Personal PV = APPV) 

15. Kumulatívne celkove sieťové PV (Accumulative TNPV = ATNPV)

Bonusovým mesiacom sa v TIENS rozumie obdobie od 
27. dňa predošlého kalendárneho mesiaca do 26. dňa 
súčasného kalendárneho mesiaca. 

Termíny pre výpočet týždenného bonusu sú vždy 5., 12., 
19. a 26. deň v mesiaci o 24:00 hod. (miestneho času). 

16. Bonusový mesiac 17. Bonusový týždeň

Registrácia do 
TIENS

2014 2016

2013 2015 2017
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Kvalifikácie na úrovne, výhody a povinnosti
1. Systém hodnotenia 

Vstupný balíček Bronzový Strieborný  Zlatý  Platinový   

BV 100 200 400 800 alebo 400 +2*400

Distribútor môže postúpiť na vyšší balíček kedykoľvek od dátumu vstupu. Stačí iba priebežne dokupovať vstupné balíčky a postúpiť 
tak na vyššiu úroveň vstupného balíčka. 

Aktívny 8* DS: TNPV dosahuje 5000 PV. 

Úrovne rozvoja:

Základná úroveň a Čestná úroveň: 

Úroveň

Základná úroveň    Čestná úroveň 

4* 5* 6* 7* 8*
Bronzový 

Lev 
Strieborný 

Lev  
Zlatý
Lev  

Zlatý
Lev s *  

Riaditeľ  
Čestný 
riaditeľ

Kvalifikácia 
na postup na 
vyššiu úroveň   

APPV <200 200

ATNPV 200 5.000
2 x 6* siete, 

ATNPV 
25.000

2 x 7* 
siete, 

ATNPV 
100.000  

2 x aktívne 
8* siete   

3 x aktívne 
8* siete   

4 x aktívne 
8* siete  

5 x aktívne 
8* siete   

4 x 
Zlatý Lev   

4 x 
Riaditeľ 
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Základná úroveň:

Distribútor 4* 
Ako sa kvalifikovať: Distribútor, 
ktorý má menej ako 200 APPV (PV 
akumulovaných osobných nákupov). 

Distribútor 5*
Ako sa kvalifikovať: Distribútor, ktorý 
má 200 APPV, ale menej než 5.000 PV 
celkového sieťového objemu predajov.

Distribútor 6*
Ako sa kvalifikovať: Distribútor na 
úrovni 5* alebo vyššie, ktorý dosiahol 
kumulatívne celkový sieťový objem 
predajov 5.000 PV a viac. 

Distribútor 7*
Ako sa kvalifikovať: Distribútor na 
úrovni 5* alebo vyššie, ktorý má aspoň 
2 sieťové štruktúry, pričom v každej 
štruktúre je aspoň jeden distribútor na 
úrovni 6*, a zároveň tento distribútor 
dosiahol kumulatívne celkový sieťový 
objem predajov 25.000 PV alebo viac.

Distribútor 8*
Ako sa kvalifikovať: Distribútor na 
úrovni 5* alebo vyššie, ktorý má aspoň 
2 sieťové štruktúry, pričom v každej 
štruktúre je aspoň jeden distribútor na 
úrovni 7*, a zároveň tento distribútor 
dosiahol kumulatívne celkový sieťový 
objem predajov 100.000 PV alebo viac.

Čestná úroveň:

Bronzový Lev 
Ako sa kvalifikovať: Distribútor na 
úrovni 8*, ktorý má aspoň 2 sieťové 
štruktúry, pričom v každej štruktúre je 
aspoň jeden aktívny 8* distribútor.

Strieborný Lev
Ako sa kvalifikovať: Distribútor na 
úrovni 8*, ktorý má aspoň 3 sieťové 
štruktúry, pričom v každej štruktúre je 
aspoň jeden aktívny 8* distribútor.

Zlatý Lev 
Ako sa kvalifikovať: Distribútor na 
úrovni 8*, ktorý má aspoň 4 sieťové 

štruktúry, pričom v každej štruktúre je 
aspoň jeden aktívny 8* distribútor.

Zlatý Lev s * 
Ako sa kvalifikovať: Distribútor na 
úrovni 8*, ktorý má aspoň 5 sieťových 
štruktúr, pričom v každej štruktúre je 
aspoň jeden aktívny 8* distribútor.

Riaditeľ 
Ako sa kvalifikovať: Distribútor na 
úrovni 8*, ktorý má aspoň 4 sieťové 
štruktúry, pričom v každej štruktúre je 
aspoň jeden distribútor na úrovni Zlatého 
Leva.

Čestný riaditeľ 
Ako sa kvalifikovať: Distribútor na 
pozícii 8 hviezd, ktorý má aspoň 4 sieťové 
štruktúry, pričom v každej štruktúre 
je aspoň jeden distribútor na úrovni 
Riaditeľa.

2. Základná úroveň a Čestná úroveň 
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Bonusy

Vstupný 
balíček

Strieborný          Zlatý     
Platinový/6* 

a vyššie 

BV 200 400 800

Zľava v % 5% 8% 15%

Distribútor, ktorý si zakúpil vstupný balíček, 
bude môcť získať zľavu na svoje ďalšie nákupy 
produktov z predaja opakovaných objednávok. 
Taktiež cena a PV/BV budú znížené o príslušné 
percento. PV a BV po zľave budú použité na 
výpočet bonusov z predajov opakovaných 
objednávok. 

Bonus za sponzorovanie 

Vstupný balíček Bronzový         Strieborný         Zlatý        Platinový   

BV 100 200 400 800 alebo 400 +2*400

% bonusu 10% 15% 20% 25%

Všetci distribútori, ktorí si zakúpili Vstupný balíček, môžu získať zodpovedajúci Bonus za sponzorovanie za 
novosponzorovaných distribútorov, ktorí si taktiež zakúpili Vstupný balíček.

Zľava na produkty 
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Coaching bonus 

Vstupný balíček Bronzový         Strieborný         Zlatý        Platinový   

 BV vstupných 
predajov   

100 200 400 800

PPV/4 týždne   50 50 50 50

% bonusu 8%, 9% 9%, 10% 10%, 11% 11%, 12%

 Týždenný bonus 
(max)/porovnanie

800 USD  1.600 USD 3.000 USD 5.000 USD

Development bonus 

Vstupný balíček Strieborný         Zlatý        Platinový   

Kvalifikačné
požiadavky   

Kvalifikácia na Development bonus v danom týždni   

Úroveň 1 5% 5% 5%

Úroveň 2 5% 5% 5%

Úroveň 3 5% 5%

Úroveň 4 5%

• U nového člena nie sú 4 týždne po registrácii 
žiadne požiadavky na PPV (50 PV). 

• Akonáhle začnete mať vstupné predaje v rámci 
svojej štruktúry, budete sa musieť kvalifikovať 
na tento bonus najmenej raz za 12 týždňov. V 
opačnom prípade budú zvyšné vstupné predaje 
z vašich štruktúr vymazané, vynulované.

• Coaching bonus sa vzťahuje na sponzorskú 
štruktúru distribútora. Všetci priamo 
sponzorovaní downline sa budú brať ako 
Úroveň 1, bez ohľadu na umiestnenie 
downline v štruktúre. 

• Tento bonus sa vypočíta na základe 
Development bonusu, ktorý získal downline 
distribútor, všetky nekvalifikované úrovne 
budú komprimované do nasledujúcej 
kvalifikovanej úrovne. 
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Excellence Bonus (Podiel na regionálnych dividendách) 

Úroveň 5* 6* 7*
8*/ 

aktívny 8*   
Bronzový 

Lev
Strieborný 

Lev
Zlatý  
Lev

Zlatý 
Lev s *

Riaditeľ Čestný riaditeľ

Bonus 
%

20% 25% 30% 33%/38% 42% 45% 46% 47% 47.5% 48%

PPV 50 100 200

Bonus za predaje 

Úroveň Bronzový Lev Strieborný Lev Zlatý Lev a vyššie

 Aktívne body   2 body 3 body 4 body

Body - Downlines  
na rovnakej úrovni

2 body, ak aspoň downline 
dosiahol rovnakú alebo 
vyššiu úroveň z každej línie a 
ostal aktívny   

3 body, ak aspoň downline 
dosiahol rovnakú alebo vyššiu 
úroveň z každej línie a ostal 
aktívny  

4 body, ak aspoň downline 
dosiahol rovnakú alebo vyššiu 
úroveň z každej línie a ostal 
aktívny 

Aktívny 8* DS: PPV dosahuje 200 PPV a TNPV dosahuje 5000 PV. 

• Určené pre: Bronzových Levov a vyššie; Bonusový fond (Bonus Pool) – 4% z celkových mesačných regionálnych predajov BV. 

• Aktívna 8* štruktúra: TNPV dosahuje 5000 PV.
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 Úroveň
Bronzový 

Lev 
  Strieborný 

Lev
Zlatý Lev  Zlatý Lev s * Riaditeľ   Čestný riaditeľ   

Percento 1% 1% 0.75% 0.50% 0.50% 0.25%

PPV 200

• Distribútor na čestnej úrovni sa môže podieľať na prerozdelení Čestného bonusu a môže získať Čestný bonus  
aj za nižšie úrovne. 

• Aktívna 8* štruktúra: TNPV dosahuje 5000 PV. 

Čestný bonus 
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Medzinárodné cestovné  
motivácie  

Odmena Luxusný automobil Odmena Luxusné bývanie   

Úroveň   Bronzový Lev a vyššie   Zlatý Lev a vyššie   Riaditeľ a vyššie

Odmena   Cestovná motivácia - konferencia 30.000 USD 500.000 USD

Špeciálne odmeny 

Odmena a kritériá 

1. Medzinárodné cestovné motivácie 
2. Odmena Luxusný automobil 
3. Odmena Luxusné bývanie

Kvalifikačné požiadavky  

1. Medzinárodné cestovné motivácie
• Určené pre Bronzového Leva a vyššie 
• Bonusový fond: 1,5% mesačných 

regionálnych predajov v BV; región 
alebo krajina budú plánovať svoje 
vlastné Cestovné motivácie.

2. Odmena Luxusný automobil
• Určené pre Zlatého Leva a vyššie 
• Odmena: 30.000 USD (jednorazová 

odmena) 
• Platba: nasledujúci mesiac po kvalifikácii 
• Algoritmus výpočtu bodu: mesačný 

výpočet; 
• Zlatý Lev: 1 bod; Riaditeľ 4 body. O 

cenu sa môžete uchádzať v prípade, 
keď získate celkom 12 bodov alebo sa 
stanete Čestným riaditeľom a budete 
raz aktívny.

3. Odmena Luxusné bývanie
• Určené pre Riaditeľa a vyššie 
• Odmena: 500.000 USD, jednorazová 

odmena (viac platieb) 
• Platba: nasledujúci mesiac po kvalifikácii 
• Algoritmus výpočtu bodu: mesačný 

výpočet; 
• Riaditeľ: 4 body; Čestný riaditeľ: 15 

bodov 

3. Špeciálne odmeny – prechodné 
obdobie 

• Toto sú odmeny, ktoré sa vyplácajú 
vopred k odmenám “Luxusný 
automobil (30.000 USD)” a “Luxusné 
bývanie (500.000 USD)”. Tieto 
odmeny budú odpočítané z celkovej 
platby za Špeciálnu odmenu, na 

ktorú sa distribútori kvalifikujú podľa 
štandardného Kompenzačného plánu. 
Ak predchádzajúca akumulovaná 
Špeciálna odmena bola už vyššia ako 
Špeciálna odmena pre zodpovedajúcu 
čestnú úroveň, v tom prípade nebude 
vyplatená žiadna ďalšia Špeciálna 
odmena. 

• Ak Zlatý Lev dosiahne kumulatívne 
12 bodov pre odmenu “Luxusný 
automobil” a predtým už získal 
Špeciálnu odmenu 25.000 USD, bude 
mu vyplatený rozdiel 5.000 USD. Avšak 
ak už tento distribútor predtým získal 
odmenu 30.000 USD a viac v minulosti, 
nebude mu teraz vyplatená žiadna 
ďalšia Špeciálna odmena. 

• Ak Riaditeľ dosiahne kumulatívne 50 
bodov pre odmenu „Luxusné bývanie“ 
a predtým už získal Špeciálnu odmenu 
95.000 USD, bude mu vyplatený rozdiel 
35.000 USD. 
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Úroveň   Odmena Luxusné bývanie (Riaditeľ a vyššie)

Body   50 50 50 50 50

Akumulované body 50 100 150 200 250

Odmena (USD) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Akumulovaná odmena 

(USD)   100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

Poznámka:

Distribútor nemôže použiť tie isté body pre odmenu Luxusný automobil a odmenu Luxusné bývanie.
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Poznámky:

1. Viac detailov k Špeciálnym odmenám nájdete v samostatných publikovaných materiáloch (alebo kontaktujte pobočku TIENS 
SLOVAKIA s.r.o. na marketing@tienssk.sk). 

2. Pokiaľ celková čiastka pre výplatu bonusov prekročí 70% BV celkových vstupných predajov, budú bonusy vyplácané zo 70% BV. 

3. Vstupné predaje budú použite pri kalkulácii bonusov: Bonus za sponzorovanie, Development bonus, Coaching bonus a 
Špeciálne odmeny. Predaje z opakovaných objednávok budú použité pri kalkulácii bonusov: Bonus za predaje, Čestný bonus, 
xcellence bonus (Podiel na regionálnych dividendách) a Špeciálne odmeny. 

4. V prípade nezhôd a rozdielov v dôsledku prekladu dokumentu, platí anglická verzia. TIENS si vyhradzuje všetky práva na zmenu, 
interpretáciu a úpravu Kompenzačného plánu podľa potreby. 



HARMÓNIA, ZODPOVEDNOSŤ, PROSPERITA


