
DR. RATH HEALTH PROGRAMS B.V.

OBJAŚNIENIE: 
Co oznacza nasz nowy Program afiliacyjny dla obecnych Konsultantów :

Nasz obecny system prowizyjny pozostaje utrzymany dla zarejestrowanych w nim Konsultantów.  
Jednakże osoba podejmująca decyzję o aktywnym, równoległym uczestnictwie również w nowym  
systemie powinna zwrócić uwagę na następujące kwestie:

l Konsultant, który chce nadal otrzymywać swoje dotychczasowe wynagrodzenie za swoją pracę konsul-
tacyjno-doradczą, kontynuuje nadal tę pracę zgodnie z wytycznymi zawartymi w  Zasadach działalności 
dla Konsultantów (z 1 marca 2019 r.). 10% rabatu na własne zamówienia, jak również inne korzyści 
określone w wyżej wymienionych Zasadach działalności pozostają bez zmian.

l Wszystkie nowe osoby, które dotychczasowy Konsultant wprowadzi od tego momentu do Koalicji, będą 
zapisywane już tylko i wyłącznie do nowego systemu. Od tej bowiem chwili cała nasza uwaga skupia się 
na rozwoju naszego nowego Programu afiliacyjnego.

l Dotychczasowi  Klienci, którzy generowali do tej pory Konsultantowi prowizję w wysokości 10% wartości 
netto zamówienia, będą w nowym systemie generować 15%. Aby tak się stało, konieczne jest jednak, 
aby dotychczasowi Klienci przeszli do naszego nowego Programu afiliacyjnego.

l W obecnym systemie Konsultant nie otrzymuje prowizji od zakupów dokonanych przez Klientów  
wprowadzonych przez Konsultantów swojego pierwszego poziomu. W nowym systemie będzie inaczej 
– oczywiście odbywać się to musi w uzgodnieniu z Konsultantami pierwszego poziomu. Otóż wraz z 
włączeniem tych Klientów w nowy system, zarówno Konsultant pierwszego poziomu jak i jego bezpo-
średnia osoba wprowadzająca (Pani/Pan) będą otrzymywały honorarium w wysokości 15% wartości 
netto zamówienia. Jest rzeczą oczywistą, że taka nieprzymusowa „aktywacja Klienta” i włączenie go  
do nowego systemu leży w interesie całej Koalicji.

l Nowy Program afiliacyjny różni się od istniejącego systemu tym, że praca konsultacyjna na 1 i 2 pozio-
mie jest wynagradzana identycznie i  zawsze jest to 15% wartości netto zamówienia. W nowym syste-
mie koncentrujemy swoją działalność doradczą jedynie na dwóch pierwszych poziomach, a nie na 3 lub 
4, jak to było najczęściej do tej pory. Zmiana ta będzie również sprzyjała bardziej osobistym kontaktom 
w ramach  działalności w Koalicji.

l Jednym z celów naszego nowego Programu afiliacyjnego jest nowa ofensywa edukacyjna w zakresie 
Medycyny Komórkowej i profilaktyki zdrowotnej. Trzonem tej kampanii edukacyjnej będzie dyplomowa-
ny kurs, który będzie odbywał się zarówno online przez Internet, jak i tradycyjnie w formie spotkań na 
żywo. Absolwenci kursu otrzymają wiele cennych wskazówek do pomyślnej pracy doradczo-konsulta-
cyjnej. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w załączniku. Oczywiście udział w kursie jest dla 
Państwa jako naszych dotychczasowych Konsultantów bezpłatny!


