Compensation Plan Detail-03.20-TR-TR

KYÄNI ÖDEME PLANI
AVRUPA

HOŞGELDİNİZ

Kyäni Ailesine Hoşgeldiniz!
Kyäni'nin misyonu; Sağlık ve Fırsat aracılığıyla daha iyi bir yaşam sunarak insanlara umut vermektir.
Kyäni distribütörü olarak, bu misyonun hem kendiniz hem de dünyanın dört bir yanındaki insanlar için
yerine getirilmesinin önemli bir kısmı temsil ediyorsunuz.
Sonraki sayfalarda, Kyäni işinize harcayacağınız zaman, enerji ve çabayı nasıl dengeleyeceğiniz
hakkındaki ayrıntıları keşfediyor olacaksınız. Kazanç planı anlamaya vakit ayırmanızı rica ederiz,
böylece hem kendiniz hem de sevdikleriniz için daha iyi bir yaşam sunabileceğiniz bir iş kurabilmeniz
için ne şekilde çaba harcamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
Kyäni işiniz büyüdükçe, asıl başarı ölçüsünün sahip olduklarınızdan çok diğer insanlar için
yaptıklarınız olduğunu unutmayın.
Sizinle iş ortağı olmaktan heyecan duyuyor ve uzun yıllar boyunca birlikte ulaşacağımız başarılar için
sabırsızlanıyoruz!
Saygılarımızla,
Kyäni
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Soy ağaçları
Soy ağacı Kyäni’deki tüm Distribütörler arasındaki ilişkiyi takip etme aracıdır. Kyäni Ödeme Planı’nda,
iki soy ağacı vardır, Sponsor Ağacı ve Yerleştirme Ağacı. Yeni bir Distribütör Kyäni’ye katıldığında, iki
ağaçta da görünür.

Sponsor Ağacı
Sponsor Ağacı aile ağacı haritasına benzer. Kişisel olarak kaydettiğiniz herkes doğrudan sizin
altınızda birinci seviyenize yerleştirilir.. Ekip üyelerini kaydettiğinizde ve onlar da yeni bir Distribütörü
kayıt ettiğinde, o zaman yeni Distribütörler ekip üyelerinizin altında sizin ikinci seviyenize yerleştirilir.
Bu yerleştirme yeni Distribütör’ü kaydeden kişi tarafından otomatik ve doğrudan belirlenir. Sponsor
Ağacı’nızın derinliği kişisel olarak kaydettiğiniz kişiler kadardır.
Sponsor Ağacı kullanılarak hesaplanan bonuslar
 Takım Bonusu (Team Bonus)
 Adam Yetiştirme Bonusu (Check Match)
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Yerleştirme Ağacı
Yerleştirme Ağacı diğer bir haritadır. Sponsor Ağacı’nın aksine, kişisel olarak sponsorluğunu
yaptığınız Distribütörleri alt sıranızda istediğiniz herhangi bir yere yerleştirme özgürlüğüne sahipsiniz.
Liderlerin yeni kayıt edilmiş Distribütörü Yerleştirme Ağacı’nın farklı pozisyonlarına yerleştirmek
istemesinin farklı sebepleri vardır. Bu sebepler;
A) Ekip oluşturmanın sinerjisi;
B) Stratejik düşünceler;
C) Kişisel iletişim düşünceleri; veya
D) Bir sonraki seviyeyi oluşturmayı içerir.
Yeni Distribütörlerin Yerleştirme Ağacı’na uygun şekilde yerleştirilmesi önemlidir ve daha geniş, daha
derin, ve daha karlı bir organizasyon oluşturmanıza yardım eder.
Yeni bir ekip üyesine kişisel olarak sponsor olduğunuzda, onları hemen Yerleştirme Ağacı’na veya
onları nereye yerleştireceğinize karar vermek için 72 saate kadar süreniz olan Bekleme Tankı’na
(Holding Tank) yerleştirebilirsiniz. Onları 72 saatte yerleştiremezseniz, sistem onları otomatik olarak
Yerleştirme Ağacı’nın birinci seviyesine yerleştirecektir. Yerleştirme Ağacı’nın genişliğinde sınır
yoktur; bu ağacı istediğiniz kadar geniş bir şekilde oluşturabilirsiniz. Tüm bonusları kazanabilmek için,
üç adet kolunuzun olması yeterlidir.
Müşterileriniz, Kyäni Aylık Paygate (Grup Yönetim Bonusu Gelir Havuzu) ve kariyer hesaplamalarında
ayrı bir ayak olarak düşünülebilir.
Aşağıdaki çizimde, George’un Mary’den önce yerleştirildiğini fark edeceksiniz. Aynı organizasyon hem
Sponsor Ağacı’nda hem de Yerleştirme Ağacı’nda temsil edilmektedir.
Yerleştirme Ağacı kullanarak hesaplanan unsurlar
 Kariyer
 Doğru Başlangıç
 Kariyer seviye Bonusları
 Kyäni Grup Yönetim Bonusları Gelir (Pay Gate) Havuzları
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Aktiflik Şartları
İki çeşit yeterlilik seviyesi bulunmaktadır. İlkine aylık 1QV ile ulaşılır. Bu seviyede distribütör
sayılırsınız. Haftalık Bonusları seçme hakkına sahip olursunuz.
Ay bazında 100 QV ile Yeterlikli/Aktif Distribütör (Qualified Distribütör) sayılarak, tüm bonusları
almaya hak kazanırsınız. Yeterlilik niteliğini her ay kazanmanız gerekir. Yeterlikli/Aktif distribütör
sayılabilmeniz için, kişisel müşterilerinizden QV elde edebilir, kariyeriniz için gereken hacmi üretmek
amacıyla gereken miktarda ürün alabilir veya bu yöntemlerden her ikisinin herhangi bir
kombinasyonunu uygulayabilirsiniz.

KARİYERLER
Kariyerler, Yerleştirme Ağacınızda bulunan QV baz alınarak hesaplanır. Pearl ve altı kariyerler için
kişisel siparişlerinizden en fazla 600 QV kazanabilirsiniz. Sapphire ve üzeri kariyerler için ise, kişisel
siparişlerinizden en fazla 1000 QV kazanabilirsiniz. Diamond ve altı kariyer seviyeleri iki aktif (100 QV)
ayak gerektirir. Blue Diamond ve üzeri kariyer seviyeleri ise üç aktif (100 QV) ayak gerektirir.

Yerleştirme Ağacına göre QV’ye bakılarak belirlenen Kariyer Seviye Tablosu

Seviye

Aktiflik
için
Gereken
Minimun
QV

Toplam QV
Gereksinimi

Güçlü Hattınız
Dışındaki
hatlarınızın QV
toplamı

En Geniş İki
Hat Dışındaki
Küçük
Hattınızın
minimum QV
değeri

Qualified Distribütör
Garnet

100
100

1.000

400

Jade

100

2.000

800

Pearl

100

5.000

2.000

Sapphire

100

10.000

4.000

Ruby

100

25.000

10.000

Emerald

100

50.000

20.000

Diamond
Blue Diamond
Green Diamond
Purple Diamond
Red Diamond
Double Red Diamond
Black Diamond

100
100
100
100
100
100
100

100.000
250.000
500.000
1.000.000
2.000.000
4.000.000
10.000.000

40.000
100.000
200.000
400.000
800.000
1.600.000
4.000.000

12.500
25.000
50.000
100.000
200.000
500.000

Double Black Diamond

100

25.000.000

10.000.000

1.250.000

4

Compensation Plan Detail-03.20-TR-TR

Kariyer Seviyesi Belirleme İşlemi
Seviyenizi belirlemek için aşağıdaki işlemi takip edin.
1. Toplam QV’yi hesaplayın (Toplam Grup Puanı ) ve muhtemel seviye için tabloyla kıyaslayın.
2. En güçlü hattınız dışındaki QV, kişisel hacim ve müşteri hacmini de toplayarak, bu seviye için
olan minimum gereksinimleri karşılıyor mu? Ona bakın. Eğer karşılamıyorsa, bir sonraki daha
düşük seviyeyle yeniden başlayın.
3. En geniş iki hat dışındaki QV, kişisel hacim ve müşteri hacmini de içererek bu seviye için olan
minimum gereksinimleri karşılıyor mu? Eğer karşılamıyorsa, bir sonraki daha düşük seviyeyle
yeniden başlayın. Eğer karşılıyorsa bu seviyeye ulaştınız demektir .

Örnekler
Aşağıda seviyenin hesaplanmasını gösteren iki örnek bulunmaktadır .
Örnek A: İki ayağınız var. En büyük ayağınızda 30.000 QV bulunuyor. İkinci ayağınızda ise 20.000
QV var. Hesaplama şu şekilde yapılır.
1. Ayaklarınızın toplam hacmi 50.000 QV'ye eşittir. İlgili tabloya bakıldığında Emerald kariyeri
için gereken niteliklere sahip olduğunuz görülmektedir.
2. Büyük ayağınız dışındaki toplam hacim 20.000 QV'dir. İlgili tabloda Emerald Kariyer seviyesi
için gereken değer 20.000 QV olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla bu bu şart yerine getirilmiştir.
Örnek B: Bu organizsyonun 4 hattı vardır. En geniş hat 120.000 QV’ye sahiptir, 2.Hat 17.000 QV’ye,
3.Hat 3.000 QV’ye, 4.Hat ise 300 QV’ye sahiptir.
1. Organizasyonun toplam hacmi 140.300 QV’dir. Bu DIAMOND kategorisindedir.
2. En güçlü hat dışındaki QV 20.300’e eşittir. Bu hacim, DIAMOND için minimum gereksinimi
karşılamamaktadır. O zaman bir sonraki en düşük seviyeye bakarız.(EMERALD).
3. Büyük ayağınız haricindeki toplam değer 20.300 QV. İlgili tabloda Emerald Kariyer seviyesi
için gereken değer 20.000 QV olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla Emerald kariyer seviyesine
ulaşmış bulunuyorsunuz.
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BONUSLAR

Kişisel Müşteri Satış Bonusları
Perakende Kar Bonusu
Kayıtlı bir müşteriye her ürün sattığınızda, toptan fiyat ve satış fiyatı arasındaki farkı kazanırsınız.
Toptan fiyatınız ve Tavsiye Edilen Müşteriniz veya Perakande Müşterinizin ödediği arasındaki fark ise
Perakende Kar Bonusunuzdur. Bu bonus size haftalık bonuslarınızla birlikte ödenecektir. Kişisel
müşterilerinizden biri her ürün satın aldığında bu bonus kazanılır. Bonusu kazanmak için, bonus
hesaplanırken minimum Distribütör’ün Ödeme Seviyesine (minimum 1QV) sahip olmanız
gerekecektir.
Örnek: Bir müşterinin ₺378 değerindeki ürünler için bir sipariş —Distribütör’e sadece ₺324 mal olacak
bir sipariş— verdiğini varsayın. O zaman Distribütör Perakande Kar Bonusu olarak ₺378 – ₺324 =
₺54 kazanacaktır.

Müşteri Bonusu
Her ay, müşterilerinizden 750, 2.500 ve 5.000 QV elde ettiğinizde, bonus kazanırsınız. Müşteri
bonusunu, ay bazında, yalnızca bir defa alabilirsiniz.

Customer Volume

Müşteri Bonusu

750 QV

₺300

2,500 QV

₺1.500

5,000 QV

₺3.600
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Distribütör Bonusları
TEAM Bonus (Takım Bonusu)
Alt sıranızdan biri her yeni bir Kyani ortağı bulduğunda, Takım Bonusu elde etmeye uygun
olabilirsiniz. Takım Bonusu Sponsor Ağacı kullanarak hesaplanır. Yeni Kyani ortağı tarafından satın
alınan ürünlerden kaynaklanan ticaret, sizin kariyer seviyeniz ve sizin ve yeni Kyani ortağı arasındaki
Distribütörler’in seviyesi göz önüne alınarak ödenir.
Takım Bonusu ödemelerini hesaplamak için SV (Özel Hacim) kullanır. Her yeni başlayan Kyani
ortağının aldığı ilk ürünler bir SV değeri oluşturur. Seviyenize bağlı olarak, bonus olarak SV’den yüzde
alırsınız.
İlk 31 gününüz içerisinde elde edeceğiniz seviye Saygınlık Seviyesi olarak adlandırılır. Bu seviye
Takım Bonusu’nda kazanmış olduğunuz miktarın değerlendirilmesinin bir parçası olacaktır.31 gün
geçtikten sonra, kazanmış olduğunuz Kariyer Seviyesi (Saygınlık Seviyesi) mevcut takvim ayı seviyesi
ve önceki takvim ayı seviyesiyle karşılaştırılacaktır. Bu üç seviyenin en yükseği Ekip bonusu
hesaplamalarında kullanılacaktır. Bu Saygınlık Seviyesi ilk 31 gününüz esnasında 31 günlük süreden
sonraki takvim ayının kalanında. Örneğin,15 Ağustos tarihinde katıldıysanız, 31 günlük süreniz 15
Eylül tarihinde sona erecektir ve Saygınlık Seviyesini 15 Ağustos’tan 30 Eylül kadar
kullanabileceksiniz. Çabalarınızın beraberinde her zaman daha yüksek bir kariyer seviyesine
ulaşabilirsiniz, fakat bu süre zarfında asla Saygınlık Seviye’nizden daha aşağısı size ödenmeyecektir.
(Bu seviye sadece Takım Bonusu Hesaplamalarında kullanılacaktır).Bu süre geçtikten sonra Takım
Bonusu’nuz ödemeler için sadece mevcut ve önceki ayın seviyesini kullanacaktır. Aşağıdaki tablo
seviyenize dayanarak elde edeceğiniz yüzdeyi göstermektedir.

Red Diamond +

Purple Diamond

Green Diamond

Blue Diamond

Diamond

Emerald

Ruby

Sapphire

Pearl

Jade

Garnet
Qualified Distributor

35% 45% 60% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 100%
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Takım Bonusu Örneği
Double
Black
Diamond

Double Black Diamond SV puanının %100 'üne hak kazanır. Bununla birlikte, %35
Qualified Distribütör 'e, %10 Jade 'e, %15 Pearl 'e, %15 Ruby 'ye, %10 Diamond'a, %13
Purple Diamond kariyerine ödenmiştir. Dolayısı ile Double Black Diamond %100 - %35 %10 - %15 - %15 - %10 - %13 = %2 üzerinden ödeme alabilir.

Purple
Diamond

Purple Diamond SV puanının %98 'ine hak kazanır. Bununla birlikte, %35 Qualified
Distribütör'e, %10 Jade 'e, %15 Pearl 'e, %15 Ruby 'ye ve %10 Diamond kariyerine
ödenmiştir. Dolayısı ile Purple Diamond'a ödenecek miktar %98 - %35 - %10 - %15 - %15
- %10 = %13 olacaktır.

Diamond

Diamond SV puanının %85 'ine hak kazanır. Bununla birlikte, %35 Qualified Distribütör'e, %10
Jade 'e, %15 Pearl 'e ve %15 Ruby kariyerine ödenmiştir. Dolayısı ile Diamond'a ödenecek
miktar %85 - %35 - %10 - %15 - %15 = %10 olacaktır.

Ruby

Üye

Pearl

Garnet

Ruby kariyeri SV puanının %75 'ını hak kazanır. Bununla birlikte, %35 'lik kısım daha
önceden Qualified Distribütör'e, %10 Jade 'e ve %15 'te Pearl kariyerine ödenmiştir. Dolayısı
ile Ruby'e kalan miktar %75 - %35 -% 10 - %15 = %15 olacaktır.

Member kariyeri ise herhangi bir bonusa hak kazanamaz. % 0

Pearl kariyeri SV puanının %60 'ını hak kazanır. Bununla birlikte, %35 'lik kısım daha
önceden Qualified Distribütör'e ve %10 ise Jade 'e ödenmiştir. Pearl' e kalan miktar %60 %35 - %10 = %15 olacaktır.

Garnet SV puanının %35 'ine hak kazanır. Bununla birlikte, bu seviyey bundan daha
fazlası hazlihazırda ödendiğinden, onlara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. %0

Jade

Jade SV puanının %45 'ine hak kazanır. Bununla birlikte %35 'i Qualified
Distribütör'e ödendiği için Jade %10 alacaktır .%45-%35= %10

Qualified
Distribütör

Qualified bir Distribütör SV puanının %35 'ine hak kazanır.Bu seviyeye
kadar hiçbir ödeme yapılmadığından %35 'lik ödemenin hepsi kazanılır.

New
Member
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Doğru Başlangıç Bonusu
Başlangıç yapmanızı kolaylaştırmak için Kyäni size 3 farklı ödemeden oluşan Doğru Başlangıç
Bonusu'nu Sunar.
Birinci ödeme için kayıt olduktan sonraki ilk 31 gün içerisinde Jade veya üzeri kariyer seviyesine
ulaşmanız gerekir (Kayıt olduğunuz gün 0 olarak sayılacaktır).
İkinci ödemeyi alabilmeniz için, ilk ödemeyi aldığınız takvim ayı içerisinde, Paid-as Rank'inizin
Yeterlikli Distribütör veya üzeri seviyede olması ve yine ilk ödemenizi aldığınız tam takvim ayında
Paid-as Rank seviyenizin Jade veya üzeri kariyerinde olması gerekmektedir.
Üçüncü ödeme ise; ikinci ödemeyi elde ettikten sonraki tam takvim ayında, Pearl kariyer seviyesine
ulaşılarak kazanılır. Bu ödemeleri, kariyer sıralamasını belirtildiği gibi art arda yaparsanız elde
edebilirsiniz. Ödemeler aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.
İkinci Tam
Takvim Ayı
₺2.250

Birinci Tam
Takvim Ayı
₺750

İlk 31 Gün
₺330

Toplam
₺3.330

Örnek: Bir distribütör 5 Nisan'da sisteme kayıt olur, 3 Mayıs'ta Jade kariyerine ulaşır (31 günlük
dönemin sonuna doğru). Daha sonra Mayıs ayında JADE kariyerine, Haziran ayında JADE kariyerine
ve Temmuz ayında PEARL kariyerine ulaşır. Bu durumda aşağıdaki tabloya göre ödeme alacaktır.
Mayıs ayında ödeme yapılmamasına rağmen, distribütörün kalan bonusları alabilmesi için Yeterlikli
Distribütör veya üzeri seviyenin sürdürülmesi gerekir.
Ay (Seviye)
Ödeme

İlk 31 Gün
(JADE)
₺330

Mayıs (JADE)

Haziran (JADE)

Ödeme Yok

₺750

Temmuz
(PEARL)
₺2.250

Toplam
Ödeme
₺3.330

Power Play
Power Play bonusundan yararlanabilmeniz için, bir takvim ayında, sponsoru olduğunuz herhangi üç
distribütörünüzün her birinin en az 100 QV'lik siparişi olması, ayrıca, aynı takvim ayında, yine
sponsoru olduğunuz herhangi üç müşterinizin siparişlerinin toplamının en az 150 QV veya üzeri
olması gerekmektedir.
Power Play'e ulaştığınızda, siz ₺300, sponsorunuz ise ₺150 kazanır. Power Play'i her yaptığınızda bu
bonusu kazanırsınız. Sponsorun hak kazandığı tarihte Aktif (Kalifiye) Distribütör olması
gerekmektedir.
Power Play bonusuna hak kazanmanızı sağlayan her İş Ortağı ve Müşteri, sonraki Power Play için
kullanılamayabilir. İş Ortaklarınız ve Müşterilerinizin, Power Play performansınızda kullanılabilmesi
için birbirinden farklı adreslere sahip olması gerekir. Bir adres herhangi bir iş ortağı veya müşteri için
kullanıldığında, daha sonraki Power Play'de kullanılamaz. Bu bonusu hak kazanabilmeniz için,
hesaplamaya yalnızca 1 Ocak 2018 tarihinden sonra sponsoru olduğunuz İş Ortakları ve Müşteriler
dahil edilecektir.
Örnek: İş Ortağı A, Şubat ayında, iki yeni müşteriyi ve İş Ortağı B ile İş Ortağı C'yi kendi
sponsorluğunda sisteme kaydeder. Mart ayında, İş Ortağı A; en az 100 QV ile İş Ortağı D'yi kaydeder.
İş Ortağı B ve İş Ortağı C, 100 QV değerindeki aylık aktifliklerini yaparlar. Mart ayında, daha önce
kaydedilen müşterilerden yalnızca birisi ürün siparişi verir. Ancak, İş Ortağı A; Mart ayında iki müşteri
daha kaydeder. Üç müşterinin siparişlerinin toplamı 150 QV'nin üzerine çıkar. Bunun neticesinde,
Mart ayında, İş Ortağı A; ₺300, sponsoru ise ₺150 bonus kazanır. İş Ortağı B, C, D ve üç müşteri,
daha sonraki Power Play performanslarında hesaba katılmayacaktır.
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KYANİ PAYGATE HAVUZ BonusLarı (GRUP YÖNE TİM BONUSLARI)
Kyäni PayGate Havuzları, Yerleştirme Ağacınızda aylık olarak gerçekleştirilen CV’ye göre hesaplanır.
Kyäni PayGate Havuzları Yerleştirme Ağacı’nın dibinden başlayarak ve kazanılan komisyonun
ödendiği hak kazanan PayGate Havuzlarından para kazanmayı hak etmiş olan Distribütör’e ulaşana
kadar yukarıya doğru akan hacimi biriktirerek toplam geliri hesaplar. Bu işlem tüm PayGate
Havuzlarında tekrarlanır. Cirolarınız arttıkça, Yerleştirme Ağacınızdaki ciro dağılımına bağlı olarak
yeni PayGate havuzlarına hak kazanabilirsiniz. Hak kazandığınız her ek PayGate Havuzları sizin için
ek gelir ödemesi yaratır. Paygate ödemelerinde, kişisel müşteri CV'si kendi başına bir ayak olarak
hesaplanır. Örnek: Bir İş Ortağı'nın, İş Ortaklarından oluşan 2 ayağı ve kişisel müşterileri olduğunu
farz edelim, bu durumda ödemeler için kişisel müşteriler üçüncü bir ayak gibi hesaba katılacaktır.
Kendi İş Ortağı hesabınızdan gelen kişisel CV'niz PayGate hak edişlerinize ve kazanımlarınıza dahil
edilmeyecektir.
PayGate Havuzları tablosu, her seviye için CV yüzdesi, ve sıradaki her PayGate havuzuna girmeye
kazanmak için hacim gereksinimlerinin tablosu aşağıdadır.

Yerleştirme Ağacı CV’si Kullanan PayGate Havuzları Tablosu

PayGate

Oran

Güçlü Hat CV
gereksinimi

Zayıf Hatların
Toplamı CV’si

1.Havuz

% 5.00

200

100

2.Havuz

%7.00

700

500

3.Havuz

%8.00

2.200

1.500

4.Havuz

%7.00

4.500

3.000

5.Havuz

%6.00

9.000

6.000

6.Havuz

%5.00

18.000

12.000

7.Havuz

%3.00

40.000

27.000

8.Havuz

%1.00

90.000

55.000

6.000

9.Havuz

%1.00

200.000

125.000

12.000

10.Havuz

%0.50

400.000

260.000

18.000

11.Havuz

%0.25

1.000.000

450.000

40.000

12.Havuz

%0.25

2.000.000

900.000

100.000
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1.PayGate Tablosu
₺150

₺30

₺60
₺45
₺75
₺45

₺105

1.PayGate Örneği
Yukarıdaki 1.PayGate Havuzu örneğini inceleyin. Organizasyonun dibinden itibaren, iş hacmi
yukarıya doğru akmakta ve CV biriktirmektedir. Hacim, PayGate Havuzları için ilk hak kazanan
Distribütör’e ulaştıkça, ne kadar CV’nin ödeneceğini hesaplarız (sarı kutuda belirtildiği gibi). Birinci
sarı kutu A’da toplam 900 CV birikmiştir ( A Distribütörü). PayGate’e ulaşıldığında, PayGate’de
ödenecek olan miktarı saptamak için aşağıdaki işlem kullanılır:
1. Tüm CV ödemelerini- Organizasyon boyunca ya dipten ya da en son PayGate
Havuzu ödemesinden gelen- birbirine ekleyin .
2. PayGate Havuzu’na dayalı miktarı (En Güçlü Hat Gereksinimi) çıkarın. 1.PayGate
Havuzu için bu miktar 200 CV’dir. Bu 200 CV miktar Kişisel CV’niz boyunca
bunun yukarısındaki Distribütör’lere hediye olarak verilecektir. Bu örneğe göre,
900CV – 200CV = 700CV. PayGate 1 için bu 700 CV miktarın % 5’ ile
çarpılacaktır. Bu da ₺105 eder.
A Distribütöründen (sarı kutu A) akan hacim şu anda 300 CV’dir (200 CV PayGate’e dayalı miktar +
100 CV kişisel hacim). ;B Distribütörü (sarı kutu B) 1.PayGate’e hak kazanan bir sonraki
Distribütördür. Elde edeceği hacim 500 CV’dir. Distribütör’ün Kişisel CV’si 100’e ek olarak 200 CV
PayGate miktarı akacağını ve işlemi tekrar edeceğini hatırlayarak iki adım işlemi boyunca bunu
yürütün. Distribütör B ₺45 alacaktır. Distribütör B’nin kişisel hacmi (100CV) ve artı 200 CV
PayGateye dayalı miktarın hacmi akacaktır. Her sarı kutu 1.PayGate Havuzuna hak kazanan
Distribütörleri temsil eder. Bir PayGate Havuzu, organizasyonun en tepesine aktığında, aynı hacmi
kullanarak bir sonraki PayGate havuzu işlemi organizasyonun dibinden başlar.
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4.PayGate Tablosu

₺3.150

₺840

₺1.680

₺1.155

PayGate 4 Örneği
Yukarıda Pay Gate 4.Havuzu kazanmış birinin bir örneği bulunmaktadır. 1.PayGate Havuzu
örneğindeki aynı organizasyonu kullanacağız fakat bu PayGate Havuzunu gösterebilmek için çizimi
yeteri kadar küçük hale getirmek amacıyla, hacmi 1000 CV’ya çıkardık. 4. PayGate Havuzunun
işleme alınması için 1.2. ve 3. PayGate Havuzunun ödenmiş olması gerektiğini unutmayın. Buna hak
kazanmak için, en güçlü hattınızın en az 4500 CV’si ve diğer tüm hatlarınızın toplamının en az 3000
CV’sinin olması gerekmektedir..
Sarı ile gösterilen Distribütörlerin her biri 4.PayGate Havuzundan, ödeme almaya hak kazanmıştır. A
Distribütörü’nün alacağı ödemenin miktarını hesaplamak için önce tüm kollardan gelen hacmi ekleyin.
(sarı kutu A). A Distribütörü tarafından toplam 10000 CV biriktirilmiştir. Daha sonra PayGate
Havuzuna göre yukarı aktaracağınız miktarı çıkarın (4.PayGate için 4500CV). 10.000CV – 4500CV =
5500CV. Bunun 7% ile çarptığımızda ₺1.155 elde ediyoruz. Bu ₺1.155 bu Distribütör’ün diğer
PayGate Havuzları bonuslarına eklenecektir (1-2-3. PayGate Havuzları).
Son olarak, 4. PayGate Havuzuna aktarılan 4500 CV miktarı 1000 CV kişisel CV ile birlikte bunun
üstündeki Distribütörlere gidecektir. Bu işlem 4. PayGate Havuzuna hak kazanan her Distribütör için
tekrarlanacaktır. Bu örnekte, toplam dört Distribütör 4. PayGate Havuzu bonusunu kazanmıştır.
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Check Match (Adam Yetİştİrme Ödülü) Bonuslari
En heyecan verici bonuslardan biri de Adam Yetiştirme Ödülüdür. 9 nesil derine kadar Sponsor
Ağacı’nızın alt sırasındaki Distribütörlerinizin, her PayGate Havuzu ödemesinden yüzde
kazanabilirsiniz. Nesil, SAPPHIRE’e eşit veya SAPPHIRE’den büyük bir sonraki Distribütör’e kadar
olan ve onu da içeren SAPPHIRE’e eşit veya SAPPHIRE’den büyük Ödeme Seviye’sine sahip
Distribütör olarak tanımlanır. Ödeme Seviyenize dayanarak, alt sıranızın PayGate Havuzu
ödemelerinden yüzde kazanırsınız. Aşağıdaki tablo nesillerin ve yüzdelerin dökümünü ayrıntılarıyla
göstermektedir .

Nesiller

SAPPHIRE

RUBY

EMERALD

DIAMOND

BLUE DIAMOND

GREEN DIAMOND

PURPLR DIAMOND

RED DIAMOND

DOUBLE RED
DIAMOND

BLACK DIAMOND

DOUBLE BLACK
DIAMOND

1

%15

%15

%15

%15

%15

%15

%15

%15

%15

%15

%15

2

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%4

%4

%4

%4

%4

%4

%4

%3

%3

%3

%3

%3

%3

%2

%2

%2

%2

%2

%1

%1

%1

%1

3
4
5
6
7
8
9
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CHECK MATCH (Adam Yetiştirme Ödülü)
ELMAS

SAFIR

YAKUT

ZÜMRÜT

Nesil Bir
Nesil İki
Nesil Üç

Yukarıdaki örnekte en üstteki Distribütör beş nesil ödemesine hak tanıyan DIAMOND Ödeme
Seviyesi’ne sahiptir (sadece üç nesil gösterilmiştir). Kırmızı ile gösterilen Distribütörler 1.Nesildir ve
DIAMOND her birinin PayGate Havuzları Bonusu’nun % 15’ini elde edecektir. Yeşil ile gösterilen
Distribütörler, 2. Nesildir ve . DIAMOND her birinin PayGate Havuz Bonusu’nun % 10’unu elde
edecektir. Sarı ile gösterilen Distribütörler 3. Nesildir ve DIAMOND her birinin PayGate Havuz
Bonusu’nun % 10’unu elde edecektir.

Karİyer Sevİye Bonuslari
EMERALD Bonusu - Toplam herhangi iki ay için ay sonu EMERALD Ödeme Seviyesine ulaşın ve
₺15.000 kazanın.
BLUE DIAMOND Bonusu – Toplam herhangi üç ay için ay sonu BLUE DIAMOND Ödeme
Seviyesine ulaşın ve ₺75.000 kazanın.
PURPLE DIAMOND Bonusu – Toplam üç ay için ay sonu PURPLE DIAMOND Ödeme Seviyesine
ulaşın ve ₺300.000 kazanın.
DOUBLE RED DIAMOND – Toplam üç ay için ay sonu DOUBLE RED DIAMOND Ödeme Seviyesine
ulaşın ve ₺1.500.000 kazanın (Beş ay boyunca ayda ₺300.000 ödeme alın).
DOUBLE BLACK DIAMOND – Toplam üç ay için ay sonu DOUBLE BLACK DIAMOND Ödeme
Seviyesine ulaşın ve ₺3.000.000 kazanın. (on ay için ayda ₺300.000 ödeme alın).
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LİDERLİK BONUSLARI

Diamond Havuzu
Tüm Global CV’nin %1.5’i her ay Elmas Havuzu’na konur. Havuz aylık olarak hesaplanır ve 60 gün
sonra ödenir. Örneğin, Ocak ayındaki havuz kazançları size Mart ayında ödenecektir.
Havuza katılmak için , Distribütör mevcut ay veya önceki iki aydan birinde DIAMOND Ödeme
Seviyesine veya yukarısına sahip olmalıdır. Katılımcılar havuzda hisseleri aşağıdaki seviyelerine göre
elde edeceklerdir:
Diamond
Blue Diamond
Green Diamond
Purple Diamond
Red Diamond
Double Red Diamond
Black Diamond
Double Black Diamond

1 Hisse
2 Hisse
4 Hisse
8 Hisse
8 Hisse
8 Hisse
8 Hisse
8 Hisse

RED,DOUBLE RED, BLACK, veya DOUBLE BLACK DIAMONDLAR bir sonraki havuza hak
kazanana kadar bu havuza katılır. Eğer havuzdaki katılımcı Sponsor Ağacı alt sırasındaki bir kişinin
aynı Ödeme Seviyesi veya yukarısına ulaşmasına yardım ederse, o zaman kendisinin hisseleri 1.5 kat
artar. Katılımcı sadece bir defa bu şekilde hissesini arttırır.Hak kazanma aylık Ödeme Seviyesı ile
saptanır. Distribütör’e aynı ay içerisinde asla birden fazla liderlik havuzu için ödeme yapılmaz.

Red Diamond Havuzu
Tüm Global CV’nin %0.5’i her ay RED DIAMOND Havuzu’na konur. Havuz aylık olarak hesaplanır ve
60 gün sonra ödenir. Örneğin, Ocak ayındaki havuz kazançları size Mart ayında ödenecektir
Havuza katılmak için, Distribütör mevcut ay veya önceki iki aydan birinde RED DIAMOND Ödeme
Seviyesine veya yukarısına sahip olmalıdır. Katılımcılar havuzda hisseleri aşağıdaki seviyelerine göre
elde edeceklerdir:
Red Diamond
Double Red Diamond
Black Diamond
Double Black Diamond

1 Hisse
2 Hisse
2 hisse
2 Hisse

Eğer havuzdaki katılımcı Sponsor Ağacı alt sırasındaki bir kişinin aynı Ödeme Seviyesi veya
yukarısına ulaşmasına yardım ederse, o zaman kendisinin hisseleri 1.5 kat artar. Katılımcı sadece bir
defa bu katlama hakkını kullanabilir. Hak kazanma aylık Ödeme Seviyesı ile saptanır. Distribütör’e
aynı ay içerisinde asla birden fazla liderlik havuzu için ödeme yapılmaz.
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Sonsuzluk Bonusu
Sonsuzluk Bonusu, Paid as Rank’i Black Diamond ve Double Black Diamond olan distribütörlere, alt
sponsor hattındaki toplam CV’nin %1’i üzerinden ödeme yapılmasını sağlar. Black Diamond veya
Double Black Diamond distribütörün altında başka bir Black Diamond veya üzeri bir distribütor varsa,
alttaki distribütöre ödenecek Sonsuzluk Bonusu yarısı kadardır. Sponsor ağacınızdaki Black Diamond
seviyesine yükselen her yeni distribütörde ödenen bonus sona ermez ancak yarısı kadar azaltılır.

Siyah Elmas

Siyah Elmas

Siyah Elmas

1%

0.5%

Siyah Elmas

0.25%

Gösterge
Kyanİ Dream Car (Rüyalarindakİ ArabayI Sür) Bonuslari
RUBY seviyesinden başlayarak, kendi Mercedes C sınıfı arabanızı sürüyor olabilirsiniz. — Ve bu
program burada da durmayacaktır! Araba programında aylık ₺30.000 ödemeye ulaşabilen beş
kademe vardır! Programdaki kademeler RUBY,DIAMOND, GREEN DIAMOND, RED DIAMOND, Ve
BLACK DIAMOND seviyelerindedir.
RUBY programını hak kazanmak için sadece iki ayrı ayda RUBY Ödeme Seviyesine ulaşmanız
gerekmektedir. DIAMOND, GREEN DIAMOND,RED DIAMOND, ve BLACK DIAMOND kademelerine
hak kazanmak için, birbirini takip eden 5 aylık sürenin üç ayında ilgili Ödeme Seviyesinde olmalısınız.
Tüm detaylar için lütfen Back Office’inizdeki Kyäni DREAM CAR (Rüyalarındaki Arabayı Sür)
Programı kuralları belgesini inceleyin.

Seyahat Ödüllerİ
Kyäni işini büyütmekte olan distribütörlerini ödüllendirmek için Teşvik Edici Geziler sunar. Teşvik Edici
Geziler bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Mevcut Teşvik Edici Gezi promosyonunu görmek için,
Back Office’inizi kontrol edin.
16
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KYÄNI BONUS ÇİZELGESİ

Haftalık Bonuslar
Takım Bonusu
Perakende Kar Bonusu
Doğru Başlangıç Bonusu - 1. Ödeme

Backoffice’de
Duyurulması

Banka Transferi

Payoneer Yüklemesi

Salı

Cuma

Cuma

*Haftalık bonuslar kayıt edilen ülkedeki yerel saate bağlı olarak önceki Pazartesi – Pazara göre
hesaplanır.

Aylık Komisyonlar /Bonuslar
Kyäni PayGate Havuzları (Grup Yönetim Gelir)
Check Match (Adam Yetiştirme Ödülü)
Hızlı Takip
Doğru Başlangıç Bonusu - 1. ve 2. Ödeme
Müşteri Bonusu
Power Play

Backoffice’de
Duyurulması

Banka Transferi

Payoneer Yüklemesi

Ayın 8’i

Ayın 14’ü

Ayın 14’ü

Backoffice’de
Duyurulması

Banka Transferi

Payoneer Upload

Ayın 8’i

Ayın 25’i

Ayın 25’i

Liderlik Bonusları
DIAMOND Havuzları*
RED DIAMOND Havuzları*
Sonsuzluk Bonusu
Kariyer Seviye Bonusları

* DIAMOND and RED DIAMOND Havuzları kazanıldıktan sonra ikinci ay içinde ödenir.
Örneğin, Ocak Liderlik Havuzları Mart ayının 25’ine kadar ödenmeyecektir .
Not: Duyurulurken veya herhangi bir bonusun ödeme tarihi haftasonu veya tatil gününe denk
gelirse, etkinlik bir sonraki iş gününde gerçekleşecektir.
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TANIMLAR
Hat - Distribütörün bireysel birinci seviye Distribütörlerinin tüm grubu. Hem Sponsorluk
Ağacında hem de Yerleştirme Ağacında hatlar olabilir. Eğer birinci seviyenizde üç bireysel
Distribütörünüz varsa, üç hattınız var demektir.
Alt sıra:-Organizasyonunuzun tüm hatları
Autoship: -Her ay otomatik olarak faturalandırılan ve sevk edilen ürün. Bu bir Distribütör veya
müşteri için olabilir. Tercih edilebilecek çoklu seçenekler mevcuttur ancak temin edilebilir
ürünler pazardan pazara değişir. Autoship BackOffice’iniz yoluyla veya müşteri hizmetleriyle
iletişime geçerek kurulabilir.
BackOffice:-İşinizi görüntülemenize ve kontrol etmenize imkan veren güvenli İnternet
programı. Ekibiniz hakkındaki raporları görüntüleyebilir, ürün siparişi verebilir, yeni
müşterileri düzenleyebilir, yeni Distribütörleri kayıt edebilir, eğitim alabilir veya Autoship’inizi
kontrol edebilirsiniz.
Bekleme Tankı:- Organizasyonunuza yeni bir Bağımsız İş Ortağı dahil ettiğinizde, bu kişiyi en
fazla 10 günlük bir süre için, geçici olarak bekleme tankına yerleştirebilirsiniz. Bu seçenek size,
kişileri Yerleştirme Ağacınızda yerleştireceğiniz yere karar verebilmeniz için süre tanır.
Bekleme tankındaki kişiyi, 10 gün içinde yerleştirmezseniz, bu süre dolduğunda, söz konusu kişi
sistem tarafından otomatik olarak Yerleştirme Ağacınızın ilk seviyesine, halihazırda kaç
ayağınız olduğuna bakılmaksızın yerleştirilir.
Nesil:-SAPPHIRE seviyesine eşit veya SAPPHIRE kariyerinde büyük bir Ödeme Seviyesine sahip
olan bir sonraki Distribütöre kadar ve onu da içeren SAPPHIRE’e eşit veya SAPPHIRE’den büyük
bir ödeme seviyesine sahip olan Kyani alt sıra Distribütörü ve aradaki tüm Distribütörler.
Nesiller her hatta bireysel olarak belirlenir.
Ödeme Seviyesi- Bonus veya herhangi bir komisyonun ödeme dönemindeki seviye. Bu seviye
ekip hacminize göre değişecektir. BackOffice’inizde, her komisyon detayıyla ilişkilendirilmiş
Ödeme Seviyenizi bulabilirsiniz.
Yaşam Boyu Seviyesi- Elde etmiş olduğunuz en yüksek seviye.
Tercih Edilen Müşteri- Ürünlerini Autoship olarak düzenleyen müşteri. Bu, onlara ayrıca ürün
satın alımlarında indirim yapma hakkı tanır.
Perakende Müşteri- Ürünlerini bir seferde bir sipariş vererek satın alan müşteri. Eğer bu
müşteri ürün almak isterse, doğrudan Distribütör veya müşteri hizmetleriyle temas kurabilir
veya kurumsal web sitesine gidebilir ve ürün satın almak için oturum açabilir.
QV – Kariyer için Yeterlilik Hacmi

Ürünlere tahsis edilmiş olan ve derece ve minimum yeterlilik hacmini belirlemek için kullanılan
hacim
MQV – Kişisel Alım Hacmi( müşteri satın alımlarını da içerir)
GQV – Toplam Grup Hacmi( müşterilerle birlikte sizi ve tüm grubunuzu içerir)
CV –

Bonus hesaplamalarında kullanılan hacim.

SV –

Özel Hacim: Ekip Bonus ödemelerini hesaplamak için kullanılan hacim
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