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* Kyäni ürünleri ilaç değildir ve herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme veya önlemeye yönelik değildir.

** Buradaki bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve bir garanti veya teminat olarak kabul edilmemeli veya bu şekilde yorumlanmamalıdır. Bireysel sonuçlar değişiklik gösterecektir. Başarı, zaman, sıkı 
çalışma ve beceri gerektirir. Genel olarak, önemli ölçüde dalgalanan para birimlerinin veya diğer ekonomik faktörlerin bu sonuçları etkileyebileceği birkaç ülke dışında, bu rakamlar ile küresel 
piyasalardan karşılık gelen rakamlar arasında önemli bir fark yoktur.

*** Kyäni Araç programına katılım, teşvik gezileri ve diğer satış promosyonları tipik veya garantili değildir. Yeterlilik, belirli satış hedeflerini ve kademelerini karşılamayı ve sürdürmeyi gerektirir. 
Çoğu insan buna uygun olamamaktadır.. Kuzey Amerika'da, Aralık 2020 itibariyle, aktif İş Ortaklarının% 4,00'ünden daha azı, belirlenen seviyelere ulaşan ve bunları sürdüren Kyäni İş Ortakları için 
aylık bonus sağlayan Kyäni Araba Programına hak kazanmıştır. Uygunluk için program kurallarına bakın.

Kyäni nedir?
        2006 yılında Idaho Falls'ta kurulan Kyäni® Inc, ABD merkezli küresel bir ağ pazarlama şirketidir. Kyäni ilk gününden bu yana, 
antioksidan hareketinin öncüsü ve yaban mersini meyvesinin gücünü ilk fark eden olmuştur. Kyäni ürünleri, doğru beslenme 
yoluyla genel sağlığı destekleyen vahşi ve doğal bileşenlerin gücünü ve kuvvetini kullanır.* 

        Kyäni, rakipsiz, doğal kaynaklı besin takviyelerine dayanan değerimizle  müşterileri, ürünleri doğrudan Kyäni'den satın almaya 
yönlendirerek sade bir ek gelir elde etme fırsatı da sunuyor. Satış komisyonlarına ek olarak Kyäni'nin Küresel Kazanç Planı, Kyäni 
Araba Programı ve diğer rekabetçi Satış Teşvik programları ve gezileri dahil olmak üzere teşvikler de sunar. Başarı garanti 
edilmemektedir. Başarıya ulaşmak,  yeterlilik, sıkı çalışma, beceri, gerçek ürün satışları ve minimum satış hedeflerine ulaşmayı 
gerektirir. Çoğu kişi Kyäni'ye yalnızca muhteşem ürünleri kullanmak amacıyla katılır ve çok küçük gelir ederler veya gelir amacı 
taşımazlar. İster yalnızca ürünlerle ilgileniyor olun, ister biraz daha fazla para kazanmakla ilgileniyor olun, ister daha anlamlı bir gelir 
elde etmeye kararlı olun, Kyäni sizin için uygun olabilir.**

Nasıl Kyäni ailesinin bir parçası olabilirim?

I.  Müşteri Olun: ABD'de Kyäni ailesinin% 25,7'si, kendileri ve aileleri için sağlıklı yaşamı desteklemek için perakende fiyatlarından
ürün satın alan Perakende Müşterilerdir. Diğer Müşterileri tavsiye etmiyorlar ve Kyäni'den bahsedebilecekleri kişilerden satış
hacmi üzerinden komisyon ve ikramiye kazanmakla ilgilenmiyorlar. Ürünleri çok seviyorlar!

II.  Bir Kyäni Destekçisi Olun ve İndirimli Fiyatlandırmadan Yararlanın: Kyäni ABD Müşterilerinin% 64,5'i, sevdikleri Kyäni

ürünleri için 'tercih edilen' veya 'indirimli' fiyatlandırmadan yararlanıyor, ancak Kyäni'nin Küresel Ödeme Planında sunulan
finansal fırsatlarla ilgilenmiyorlar. Ya Tercih Edilen Müşteri (AutoShip ile) olarak abone olurlar ya da öncelikle sevdikleri ürünlerde
indirimli fiyatlandırma almak amacıyla Kyäni Bağımsız İş Ortağı olurlar. Zaman zaman bir arkadaş veya aile üyesini Kyäni'ye
yönlendirebilirler, ancak çoğu hiçbir zaman Kyäni ile  bağımsız İş Ortaklığı ilişkisi kurmaz.

III.  Bir Ticaret Kurun ve Hayatı Değiştirin: Kyäni ABD ailesinin% 9,8'i ürünlere o kadar inanıyor ki bir Kyäni Bağımsız İş Ortağı
olarak bir Ticaret kurmayı taahhüt ediyorlar. Bu Ticaret Kurucuları yalnızca Kyäni ürünlerini kendileri için satın almakla kalmaz,
aynı zamanda Müşteri satışları ve sponsor oldukları kişiler tarafından yapılan ürün satın alımları için satış komisyonları ve
bonuslar kazanır.
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*** Kayıt sırasında, Kyäni Bağımsız İş Ortakları belirli ürün paketlerini satın alma seçeneğine sahiptir ve belirli Kyäni ticari markalarını kullanma konusunda sınırlı bir hak verilir, "Kyäni Arka Ofis" 
olarak anılan Kyäni çevrimiçi iş araçları paketine erişim , "Müşteri yönlendirmelerini kolaylaştırmak için kişiselleştirilmiş bir Web sitesinin kullanılması ve sağlıklı ve aktif yaşam tarzlarını 
destekleyen çevrimiçi bir kaynak olan Health Living Hub'a (mevcut olduğu yerlerde) erişim vb.

**** Kyäni'nin Ödeme Planı, yerel yasalara uygun olarak ülkeye göre değişir. Bazı ülkeler, çok seviyeli tazminat limitleri veya toplam komisyonlar için sınırlar koyabilir. Kyäni, geçerli yasaya 
uygunluğu sağlamak için yerel hukuk müşavirine danışır.

Kyäni İş Fırsatı hakkında bilmeniz gerekenler:

Kendi Programınızı Belirleyin: Bağımsız bir İş Ortağı olarak, 
bağımsız bir temsilcisiniz ve kendi programınızı belirleyebilir 
ve nasıl ve ne zaman çalışacağınızı seçebilirsiniz. Vergiler dahil 
olmak üzere kendi iş harcamalarınızı ödemekten, geçerli 
yasalara uymaktan ve Kyäni'nin politika ve prosedürlerine 
uymaktan sorumlusunuz.

Bir Yan İş Kurun: Kyäni Bağımsız İş Ortağı olmak için gerekli 
satın alma yoktur. **** Sadece kendiniz ve aileniz için 
ihtiyacınız olan ürünleri satın alırsınız. Envanter satın almaya 
gerek yoktur, çünkü Kyäni, kuruluşunuzdaki Müşteriler ve İş 
Ortakları tarafından verilen siparişleri yerine getirir.

Büyüme Fırsatları: Kyäni, çeşitli satış malzemeleri, çevrimiçi 
araçlar ve eğitim fırsatlarının yanı sıra, işinizi başlatmanıza 
yardımcı olmak için Başlangıç Paketleri ve İş Oluşturucu kitleri 
dahil indirimli fiyatlarla paketlenmiş ürün paketleri sunar.2 

Komisyon Kazanabilirsiniz: Tavsiye ettiğiniz Müşteriler veya 
satış organizasyonunuzda sponsor olunan diğer İş Ortakları 
tarafından yapılan gerçek satın alımlar için Kyäni Global 
Tazminat Planı kapsamında komisyon ve bonus 
kazanabilirsiniz. Yalnızca bir kişiyi işe alarak veya birine sponsor 
olarak para kazanamazsınız.

• Komisyon kazanmak için uygun bir satın alma işlemi gerçekleştiren kişisel olarak sponsor müşterileriniz veya İş Ortaklarınız
olmalıdır.

• Aktif İş Ortaklarımızın çoğu yarı zamanlı çalışır ve biraz daha fazla para kazanmanın bir yolu olarak tanıdıkları kişileri tavsiye eder
veya onlara sponsor olur.

• Bazıları çok daha büyük kazanç potansiyeli ile işlerini kurmak için çok sıkı, hatta tam zamanlı çalışıyorlar.

Başarı Garantili Değildir: Kyäni harika ürünler sunar, ancak başarılı bir Kyäni işi kurmak çok çalışma, beceri ve zaman gerektirir. 

Kyäni para kazanacağınızı garanti edemez ve bazı Kyäni İş Ortakları başarılı olurken bazıları da olmayacaktır.

İptal ve İade: İ stediğiniz zaman Bağımsız İş Ortağı olarak iptal edebilirsiniz. Kyäni, ülkenizde geçerli olan yasalar, hükümler ve 
koşullara tabi olarak, doğrudan Kyäni'den satın aldığınız halihazırda pazarlanabilir tüm ürünleri geri satın alacaktır. Türkiye'de Kyäni, 
önceki altmış gün içinde doğrudan Kyäni'den satın aldığınız açılmamış ve pazarlanabilir ürünleri, ödenen satın alma fiyatının% 90'ı, 
daha az nakliye ve işlem maliyeti ile geri satın alacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen https://support.kyani.net/ adresini ziyaret edin.

Küresel Kazanç Bilgilendirme Tablosu1



02/17/2021

***** Seviye (Kariyer), Bağımsız İş Ortağının satış organizasyonundaki toplam, aylık satış hacmine dayalı olarak kazanılan bir yükselmedir. Sıralamada ilerleme, komisyon kazanma ve teşvik gezilerine, araba 
programlarına ve diğer satış promosyonlarına katılım tipik veya garantili değildir. To qualify to earn any commission, an Independent Business Partner is not required to make any product purchase, but they 
must have one or more personally sponsored Customers or Business Partners who make a minimum product purchase each month. Yeterlilik, sıkı çalışma, beceri ve belirli satış hedeflerine ulaşmayı gerektirir. 
Başarı garanti edilmez ve çoğu insan buna hak kazanamayabilir. Çoğu kişi Kyäni'ye yalnızca muhteşem ürünleri kullanmak amacıyla katılır ve çok küçük gelir ederler veya gelir amacı taşımazlar.

Bir Kyäni Bağımsız İş Ortağı olarak ne kadar kazanabilirim?

1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında, 54 farklı ülkedeki yüz binden fazla mevcut Kyäni Bağımsız İş Ortağının yaklaşık yarısı 
Aktif3'tür ve Müşteri satışlarına sponsor oldular ve bunların satışlarına göre komisyon veya ikramiye almaya hak kazanmıştır.  4 
Aktif İş Ortakları için tipik bir aydaki brüt kazançlar şunlardır:

İlk 2 yılda İş Ortakları Diğer Tüm İş Ortakları

İlk% 50 54 dolardan fazla kazandı İlk% 50 25 dolardan fazla kazandı

İlk% 10 562 dolardan fazla kazandı İlk% 10 605 dolardan fazla kazandı

İlk% 1 3,158 dolardan fazla kazandı İlk% 1 10,921 dolardan fazla kazandı

Her seviyede (kariyerde) ve tipik bir ayda Kyäni Bağımsız İş Ortağı olarak ne kazanabilirim?

Bu Kariyerde 
Ödenen Aktif İş 

Ortakları Yüzdesi2 

Aktif İş Ortakları 
İçin Aylık Kazanç

Ulaşmak İçin Gerekli 
Ortalama Süre

Kariyer***** YÜKSEK5 DÜŞÜK ORTALAMA ORTA YÜKSEK5 DÜŞÜK ORTALAMA ORTA

Jade 50.9% $1,443 $8 $233 $192 26 ay 1 gün 2.5 ay 1.0 ay

Pearl 17.8% $3,195  $66 $571 $455 37 ay 1 gün 4.4 ay  2.3 ay 

Sapphire 19.2% $7,795 $54 $1,622 $1,460 39 ay 1 gün 5.3 ay 3.2 ay

Ruby 5.5% $11,630 $1,006 $3,556 $3,322 43 ay 15 gün 7.6 ay 5.5 ay

Emerald 2.8% $18,792 $1,933 $6,854 $6,297 36 ay 14 gün 9.2 ay 7.2 ay

Diamond 2.2% $40,110 $4,777 $13,807 $13,099 43 ay 1.4 ay 11.2 ay 8.6 ay

Blue Diamond 0.9% $52,311 $14,487 $27,336 $26,131 41 ay 1.0 ay 14.8 ay 12.6 ay

Green Diamond ve üzeri 0.7% $163,855 $29,180 $64,832 $57,762 21 ay 7.8 ay 14.2 ay 13.8 ay
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1 TBu açıklama 1 Ocak 2018'i başlayan ve 31 Aralık 2018 sona eren döneme ait gerçek detay kazançlarını içerir.
2 İş Ortakları, Jade veya üzeri dereceye ulaştıklarında, İş Oluşturucu olarak kabul edilir ve Kategori III'e dahil edilirler.
3  Aktif İş Ortakları, ilan edilme süresi içinde bir komisyon veya bonus çeki alanlar olarak tanımlanır. Bu gelir beyanı, bu tanıma göre yalnızca Aktif İş Ortaklarını 
içerir.
4 Tüm Aktif İş Ortaklarının% 50,9'u 10 $ (ABD Doları) veya üzerinde çek aldı.
5 İstatistiksel olarak önemsiz aykırı değerler kaldırıldı.




