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ČEKÁ NA VÁS
ŽIVOTNÍ PŘÍLEŽITOST
Pokud jste připraveni
změnit svůj život, jste ve
správný čas na správném místě.
Obchodní příležitost, kterou vám nabízí Talk
Fusion, je kombinací rychlosti, komunikace a
inovací. Právě díky této jedinečné charakteristice
drží naše společnost v odvětví přímého prodeje
absolutní prim. Díky cenově dostupnému a působivému
marketinkovému řešení, které poskytujeme našim
zákazníkům a nezávislým spolupracovníkům v oblasti
videokomunikace, slavíme úspěchy po celém
světě. Staňte se součástí další velké výzvy
a přidejte se ke stále rostoucímu počtu
spolupracovníků, kteří žijí své
sny s Talk Fusion.
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VÝHODY TALK FUSION
OKAMŽITÉ VYPLACENÍ PENĚZ
Zatímco ostatní společnosti Vám platí pouze jednou za týden nebo dokonce až jednou za měsíc, Talk Fusion je první a jediná
společnost na světě, která Vám zaplatí OKAMŽITĚ. To, co si nyní vyděláte, Vám okamžitě zaplatíme.
GLOBÁLNÍ TRH
Talk Fusion má spolupracovníky a zákazníky ve více než 140 zemích světa. Vaše podnikání tedy nezná hranic. Náš globální úspěch
spočívá v prvotřídních marketingových webových stránkách upravených dle přání zákazníka, školicích materiálech založených na
našem jednoduchém osvědčeném systému a inspirující propagační videa, díky nimž si můžete vytvořit tým přímo ve vašem rodném
městě nebo po celém světě.
VAŠE ZÁKAZNICKÁ ZÁKLADNA KDOKOLI A VŠICHNI
Řešení multifunkčního video marketingu Talk Fusion zlepšuje on-line komunikaci prostřednictvím videa od každodenního osobního
použití k e-mailovému marketingu, obchodním konferencím, dobročinným akcím atd. Vaším dalším zákazníkem se může stát jakýkoli
člověk či firma.
ZBYTKOVÝ PŘÍJEM
Talk Fusion nabízí svým spolupracovníkům to nejlepší z obou světů: výjimečnou hodnotu exkluzivního produktu za mimořádně nízkou cenu.
Díky účinnosti, vysoké poptávce a přijatelné ceně našeho video marketingového řešení můžete získat jedinečný zdroj vašeho
vedlejšího příjmu. Dívejte se, jak vaše organizace vzkvétá a počet spokojených zákazníků narůstá!
ODMĚNY ZA POSTUP
Kompenzační plán s okamžitou výplatou peněz zahrnuje bohatou škálu bonusů a exkluzivní pobídky odměňující nejvýkonnější pracovníky
za dobře odvedenou práci. Stoupejte po kariérním žebříčku a žijte si svůj vysněný životní styl: vydejte se na dovolenou snů v pětihvězdičkovém
hotelu, projíždějte se ve svém luxusním vozidle značky Mercedes-Benz, demonstrujte svůj úspěch klasickými hodinkami Rolex a oslavte
své významné milníky, co se výdělků týče, zlatými a briliantovými prsteny uznání, které pro vás Talk Fusion nechá vyrobit na zakázku.
Nenastal právě nejvyšší čas na vaše povýšení?
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BONUSY RYCHLÉHO STARTU
Pokaždé, když si Vámi zaregistrovaný spolupracovník nebo zákazník
zakoupí balíček produktů, získáte Bonus rychlého startu:
• Executive Package - získáte 20 USD
• Elite Package - získáte 60 USD
• Pro Package - získáte 120 USD

Pokud si udržíte Měsíční plán svého osobního prodeje, získáte Bonus
rychlého startu v částce 10 USD za měsíc.
Množství těchto bonusů není nijak omezeno! VŠECHNY BONUSY
RYCHLÉHO STARTU VÁM BUDOU VYPLACENY OKAMŽITĚ!
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TÝMOVÉ PROVIZE
Vaším cílem, jakožto spolupracovníka Talk Fusion, je vytvořit si základnu věrných

Musíte však na týmové provize získat nárok:

zákazníků a vybudovat si tým spolupracovníků, které naučíte, aby dělali totéž co Vy.

Musíte dosáhnout minimálního objemu osobního prodeje (PSV)* a splňovat
jedno z následujících kritérií:

Každému produktu je přidělena bodová hodnota, která se nazývá objem
prodeje (SV).
Product Packages:
		
• Executive Package - 100 SV
		
• Elite Package - 300 SV
		

• Pro Package - 600 SV

· musíte osobně sponzorovat alespoň jednoho spolupracovníka v pravé i
levé větvi, jenž má aktuálně předplacený Měsíční plán.
NEBO
· musíte mít jednoho osobně sponzorovaného spolupracovníka v levé
nebo pravé větvi, jenž má aktuálně předplacený Měsíční plán, A jednoho
osobně sponzorovaného aktivního zákazníka, jenž má rovněž aktuálně
předplacený Měsíční plán.

MĚSÍČNÍ PLÁN: 20 SV
Body získané prodejem produktů Vašim zákazníkům i spolupracovníkům
budou pro Vaše podnikání zásadní. Body, které váš tým samotným prodejem
i na základě Měsíčních plánů nasbírá, se nazývají objem týmového prodeje

Vaše podnikání s Talk Fusion je založeno na principu binárního stromu.
Dosáhnete-li minimálního objemu týmového prodeje (GSV) v hodnotě 100
bodů v levé i pravé větvi, dokončíte cyklus a okamžitě získáváte provizi
ve výši 25 USD. Nevyplacený GSV se dále převádí.

(GSV).

VY

*Viz Nejčastěji kladené otázky (č. 5) na straně 18.

Tato ukázka popisuje fungování Kompenzačního plánu Talk Fusion. Nejedná se však o výsledky, které byste měli automaticky očekávat. Talk Fusion neručí
za váš úspěch. Aktuální statistiky příjmů dosažených spolupracovníky Talk Fusion naleznete v Prohlášení o zveřejnění příjmů na konci tohoto dokumentu.
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VÝPOČET TÝMOVÝCH PROVIZÍ
Spolupracovníci Talk Fusion si mohou
na týmových provizích vydělat maximálně 50 000 USD týdně.

Personally
Sponsored

Group
Sponsored

VY
LEFT TEAM

RIGHT TEAM

John
600 SV
Máte 2100 SV v levé větvi a 2100
SV v pravé větvi. Vycházíme-li
z 21 cyklů, vydělal/a byste si v tomto případě
525 USD.

Ann
300 SV

Amy
300 SV

Ken
100 SV

Kim
100 SV

Joe
100 SV

Jane
600 SV

Jill
300 SV

Mark
100 SV

Sue
100 SV

Frank
100 SV

Pat
600 SV

Mary
600 SV

Jack
300 SV

$525 USD
Tato ukázka popisuje fungování Kompenzačního plánu Talk Fusion. Nejedná se však o výsledky, které byste měli automaticky očekávat. Talk Fusion neručí
za váš úspěch. Aktuální statistiky příjmů dosažených spolupracovníky Talk Fusion naleznete v Prohlášení o zveřejnění příjmů na konci tohoto dokumentu.
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MEGA MATCHING
MATCHING BONUSY
BONUSY
MEGA
Mega Matching Vám umožní získat dalších 10 % z týmové provize za vámi sponzorované spolupracovníky. Sponzorujete-li
například Johna a víte, že jeho týmová provize dosahovala částky 300 usd, vyděláte si navíc dalších 30 usd.
Mega Matching bonusy jsou vypláceny okamžitě. Množství těchto bonusů, které můžete získat, není nijak omezeno!
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VÁŽÍME
SI NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ
MEGA MATCHING
BONUSY
Bezkonkurenční hodnota za bezkonkurenční cenu, Talk Fusion představuje ideální
řešení multifunkčního video marketingu pro firmy, neziskové organizace a jednotlivce
po celém světě. Společně jsou tak naše špičkové produkty dokonalým prostředníkem
v efektivním budováním vztahů, vyčnívání z davu a sdílení vašeho produktu nebo
služby (případně každodenního života) s ostatními - ať jste blízko, nebo daleko.

Získejte tři zákazníky a máte to zadarmo!
Pokud máte za každý měsíc tři osobně sponzorované zákazníky, jež si aktuálně
předplatili Měsíční plán, získáváte SVŮJ Měsíční plán zdarma!

Je správné pomáhat ostatním
Firemní kultura Talk Fusion aktivně prosazuje dobročinné projekty! Proto má každý spolupracovník zdarma vedený
Charitativní účet, ze kterého může posílat příspěvky neziskovým organizacím dle svého výběru. Podporujte ostatní
a pomáhejte potřebným. Přispívejte na charitu a umožněte neziskovým organizacím, aby pomocí videoproduktů
Talk Fusion získávaly finanční prostředky pro ty, kteří je nejvíce potřebují.

7
9

ZÁKAZNICKÁ SKUPINA
Každý měsíc Talk Fusion ocení v podobě peněžního bonusu
až do výše 1 000 usd 20 nejlepších spolupracovníků, kteří
osobně sponzorují nejvíce nových zákazníků.
Každý kvalifikovaný spolupracovník se může bez ohledu
na své stávající postavení zapojit do Customer Pool
(Zákaznické skupiny). Čím více zákazníků osobně
sponzorujete, tím více si vyděláte!
Nárok

na

získání

bonusu

máte

pouze

tehdy,

sponzorujete-li osobně po dobu jednoho měsíce alespoň
3 nové zákazníky.

1.

1 000

2.

900

USD

3.

800

USD

4.

700

USD

5.
6.

600

USD

500

USD

7.
8.

400

USD

300

USD

9.

200

USD

10.

150

USD

USD

11.–20. 100 USD každý
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POSTUPY + UZNÁNÍ
Talk Fusion zcela jedinečným způsobem odměňuje úspěch svých spolupracovníků. Kromě odměn v podobě postupu a bonusů, jakožto symbolů pracovního i
kariérního úspěchu, mohou ti nejvýkonnější z vás získat pohádkovou dovolenou, prestižní hodinky Rolex, zlaté a briliantové prsteny uznání za kariérní milníky,
a dokonce i luxusní vůz značky Mercedes-Benz.
2 další obchodní
střediska
více informací
viz strana 18

Pětihvězdičková
Dovolená
více informací
viz strana 12

Bronz

Zlato

Cykly: 1

2 hvězdy

Cykly: 10

Stříbro
Cykly: 5

1 hvězdy
Cykly: 20

Cykly: 100

3 hvězdy
Cykly: 50

Leadership Pool - 2%

více informací viz strana 15

více informací viz strana 15

Modrý
diamant

Královský
modrý diamant

Modrý diamant
ambasador

Cykly: 200

Dvojitý
diamant
Cykly: 150

Mercedes Madness
Car Bonus

Leadership Pool - 1.5%

Trojitý
diamant

Diamant

Cykly: 30

Leadership Pool - 1%
více informací viz strana 15

Cykly: 500

Cykly: 1500

Elitní
diamant

Velký
modrý diamant

Hodinky Rolex

Leadership Pool - 1.25%
více informací viz strana 15

Cykly: 250

více informací viz strana 13

Cykly: 1000

Cykly: 5000

Modrý
Císařský
diamant prezident modrý diamant
Cykly: 2500

Leadership Pool - 1.75%
více informací viz strana 15

Cykly: 7500
*Navíc je třeba být
sponzorem na úrovni 1
Grand Blue Diamond a
vyšší v levé i pravé větvi

více informací viz strana 14

Koupě vozu
Mercedes Madness
více informací viz strana 14

Leadership Pool - 2.25%
více informací viz strana 15

11
9

PĚTIHVĚZDIČKOVÁ DOVOLENÁ

DOSÁHNĚTE ÚROVNĚ DIAMANTU A
KVALIFIKUJTE SE NA DOVOLENOU SNŮ!
Sbalte si kufry a připravte si pas – Talk Fusion slaví úspěchy ve
stylu! Od bran do tropického ráje až po nejvíce extravagantní
města na světě – odměňujeme tvrdou práci dovolenou snů v
exotických a dechberoucích destinacích. A samozřejmě vše
plně hradíme. Tyto nezapomenutelné výlety jsou perfektní
příležitostí pro spolupracovníky, jak si splnit své sny a užívat
si jako ti nejvýše postavení.
Tato

exkluzivní

luxusní

dovolená

je

vyhrazena

pro

spolupracovníky s úrovní Diamant a výše. Podívejte se
na stránku Pobídky ve vašem Back Office, kde naleznete
podrobnosti ke kvalifikaci.
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MOTIVACE V PODOBĚ HODINEK
ZNAČKY ROLEX
NYNÍ NASTAL TEN SPRÁVNÝ ČAS K
ÚSPĚCHU
Od roku 1905 je značka Rolex symbolem jedinečnosti,
zručnosti, prestiže a inovace. Z tohoto důvodu si společnost
Talk Fusion zvolila značku Rolex, aby symbolizovala úspěch
našich spolupracovníků při zdolání stanovených milníků.
Hodinky Rolex v dámské i pánské verzi jsou ztělesněním
stylového vzhledu a luxusu. Tímto klenotem odměňujeme
úspěšné spolupracovníky, kteří dosáhnou úrovně Elitní
diamant (Diamond Elite) a udrží si ji minimálně po dobu dvou
po sobě jdoucích týdnů.
Na světě je pouze málo společností, jejichž produkty dosahují
mimořádně špičkové kvality. Rolex zcela neodmyslitelně patří
k jedné z nich. Proto si úspěšní spolupracovníci Talk Fusion
zaslouží odměnu v podobě těchto luxusních hodinek, neboť i
jejich práce je synonymem špičkové kvality.

Rolex® je ochranná známka společnosti Rolex Watch U.S.A., Inc. Všechna práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky,
obchodní názvy, průmyslové vzory, autorská práva, loga a jakékoli jiné rozlišovací znaky, jsou vyhrazena a společnost Rolex je jejich
výhradním vlastníkem. Všechna práva vyhrazena.
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MERCEDES MADNESS
Chtěl/a byste řídit zcela nový vůz MercedesBenz na naše náklady?
Mercedes-Benz je jednou z nejstarších a
nejuznávanějších automobilových značek na světě,
která se proslavila svým prvotřídním standardem a
jedinečnými technologiemi. Jízda v elegantním a
prestižním vozidle Mercedes-Benz je zcela jasným
důkazem toho, jak se Váš sen může díky Talk
Fusion stát skutečností.

3 STAR
Úroveň 3 Star a vyšší si musíte udržet po dobu čtyř po
sobě jdoucích týdnů, abyste získal/a nárok na bonus
ve výši 600 USD, potřebný pro platbu za základní
model vozidla Mercedes-Benz Iridium Silver třídy C
až do konečné ceny vozidla, nebo leasing po dobu
36 měsíců, podle toho, co nastane dříve.

DIAMOND ELITE
Dosáhnete-li úrovně Diamond Elite a udržíte si ji
po dobu 36 týdnů (z celkového počtu 52 týdnů),
ZAKOUPÍME vám základní model vozidla MercedesBenz třídy C Iridium Silver.

Mercedes-Benz® je ochranná známka Daimler Chrysler. Všechna práva vyhrazena. Motivační program Talk Fusion Mercedes Madness není jakkoli spjat se společnostmi Daimler Chrysler, MercedesBenz, Mercedes-Benz of North America či s některou z jejích přidružených společností. Výše jmenované společnosti rovněž nejsou sponzory motivačního programu Talk Fusion Mercedes Madness.
Spojení Mercedes-Benz je použito výhradně k identifikaci značky automobilů. Nepoukazuje tak na žádný vztah organizace s výrobcem nebo jejím distributorem. Všechny ostatní značky, ochranné
známky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
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FOND VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ
Fond vedoucích pracovníků je bonusový fond podílů na
příjmech získaný kvalifikovanými Modrými diamanty & Above.
Kvalifikovaní společníci, kteří dosáhli Modrého diamantu a
vyššího stupně se podílí na procentu celkové SVĚTOVÉ
kapacity prodeje generované přes Talk Fusion.

RANK		

%

Blue Diamond

1%

Grand Blue Diamond

1.25%

Royal Blue Diamond

1.5%

Presidential Blue Diamond
Ambassador Blue Diamond
Imperial Blue Diamond

1.75%
2%
2.25%
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PRSTENY JAKO PROJEV
UZNÁNÍ
MILNÍKY VAŠEHO ÚSPĚCHU
Zlato od nepaměti symbolizuje standard kvality a
jedinečnosti. Diamanty pak představují ten nejvyšší
stupeň dokonalosti. Jejich spojením vznikne zcela
mimořádná odměna, která je našim spolupracovníkům
udělována za jejich nadšení, úsilí a inspiraci.
Talk Fusion vám představuje tento úchvatný prsten
z bílého zlata* ozdobený brilianty, který věnuje svým
úspěšným spolupracovníkům.
Tyto jedinečné elegantní prsteny nás symbolizují
takové, jací skutečně jsme. Jsou záměrně navrženy
tak, aby přitáhly pozornost okolí a vyvolaly dotazy:
„Co je Talk Fusion“?
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DŮLEŽITÉ POJMY
BINÁRNÍ STROM
Organizační obchodní struktura, která je tvořena 2 týmy - levou a pravou větví.
OBCHODNÍ STŘEDISKO
Středisko, ve kterém jste v rámci organizace Talk Fusion umístěn/a.
OBJEM PRODEJE (SV)
Každému produktu je přidělena bodová hodnota, která se nazývá objem prodeje (SV). Kompenzační plán okamžitého vyplacení peněz organizace
Talk Fusion je založen na principu sbírání těchto bodů.
OBJEM OSOBNÍHO PRODEJE (PSV)
Objem prodeje, který si sám/sama vytvoříte prostřednictvím osobních nákupů produktů nebo maloobchodním prodejem produktů Vašim zákazníkům.
OBJEM SKUPINOVÉHO PRODEJE (GSV)
Objem prodeje všech produktů zakoupených spolupracovníky a zákazníky v úrovni pod vámi.
CURRENT
Zákazník nebo spolupracovník, který má předplacený Měsíční plán.
KVALIFIKACE
Nárok získáte tehdy, dosáhneteli minimálního PSV A splníteli jedno z následujících kritérií:
1. mít jednoho osobně sponzorovaného a aktivního spolupracovníka v levé i pravé větvi Vašeho binárního stromu.
2. mít jednoho osobně sponzorovaného a aktivního spolupracovníka v levé nebo v pravé větvi A jednoho osobně sponzorovaného a aktivního zákazníka.
Poznámka: Váš vlastní nákup produktu nezakládá nárok na provizi žádného typu.
ZÁKAZNÍK
Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která si zakoupila jeden z produktový balíček společnosti Talk Fusion, avšak není spolupracovníkem.
CYKLUS
Nahromadění SV, díky nimž má spolupracovník nárok na týmovou provizi. Cyklus spolupracovníka spočívá v nahromadění 100 SV v jeho/její levé i
pravé větvi.
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NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY
1. Jak dostanu okamžitě zaplaceno?
Děje se tak automaticky! Pokud dnes prodáte některý z našich produktů,
připíšeme vám provizi na váš účet E-Wallet PAYLUTION®.
2.	Jak si založím účet E-Wallet PAYLUTION®?
Jakmile si vyděláte svou první provizi, musíte vyplnit požadované informace
uvedené na vaší stránce Commissions (Provize) v Back Office. Po vyplnění
požadovaných informací, vám bude automaticky do 5 pracovních dní založen
účet E-Wallet PAYLUTION®. Následně z Talk Fusion obdržíte potvrzovací e-mail
souběžně s e-mailem od PAYLUTION®, ve kterém naleznete instrukce, jak svůj
účet aktivovat. Všechny vydělané provize budou okamžitě připsány na váš účet
E-Wallet PAYLUTION®.
Poznámka: tento úkon je zpoplatněn částkou ve výši 3.00 usd.
3.	Kdy budu mít nárok na získání týmové provize? Jakým způsobem si svůj nárok
udržím?
Nárok získáte tehdy, dosáhnete-li minimálního objemu osobního prodeje (PSV) A
splníte-li jedno z následujících kritérií:
1. m
 ít jednoho osobně sponzorovaného a aktivního spolupracovníka v levé i
pravé větvi.
2. mít jednoho osobně sponzorovaného a aktivního spolupracovníka v
levé nebo v pravé větvi A jednoho osobně sponzorovaného a aktivního
zákazníka.
Poznámka: Váš vlastní nákup produktu nezakládá nárok na provizi žádného typu.
4.	Co se stane s mými provizemi, pokud se nekvalifikuji?
Provize vám uschováme po dobu 14 dnů. SStanete-li se v požadované lhůtě
kvalifikovaným spolupracovníkem, získáte své provize.
5. Jak požadavek na dosažení minimálního objemu osobního prodeje (PSV)?
Musíte jednorázově získat alespoň 100 bodů objemu osobního prodeje (PSV) a
udržet si 20 bodů (PSV) měsíčně.
6. Mohu mít více než jedno obchodní středisko?
	Ano! Po dosažení úrovně Diamant budou před Vaším původním obchodním
střediskem vytvořena na levé i pravé větvi dvě nova obchodní střediska. Nová
obchodní střediska začnou ihned po své aktivaci shromažďovat nové objemy
prodeje (SV).

7.	Jaký objem prodeje je přiřazen k jednotlivým balíčkům produktový balíček ?
• Executive Package 		
(100 SV)
• Elite Package 			
(300 SV)
• Pro Package			
(600 SV)
8.	Jaký objem prodeje je přiřazen ke Měsíčnímu plánu?
Měsíční plán generuje 20 OP.
9.  Jaký je maximální objem prodeje, který získám v rámci své organizace za prodej
každého produktu?
Executive společníci si vydělají následující kapacitu prodeje ze všech prodejů
produktů ve své organizaci:
Executive (100 SV)
Elite (100 SV)
Pro (100 SV)
Elite společníci si vydělají následující kapacitu prodeje ze všech prodejů produktů ve
své organizaci:
Executive (100 SV)
Elite (300 SV)
Pro (300 SV)
Pro-společníci si vydělají plnou kapacitu prodeje ze všech prodejů produktů ve své
organizaci:
Executive (100 SV)
Elite (300 SV)
Pro (600 SV)
10. Je můj potenciální týdenní výdělek omezen?
Spolupracovníci Talk Fusion si mohou na týmových provizích vydělat maximálně 50
000 usd týdně. U modulů Bonusy rychlého startu nebo Mega Matching bonusy pak neplatí
žádná omezení.
11. Jak mohu získat provizní cyklus?
Objemem prodeje (SV) v hodnotě 100 bodů v levé i pravé větvi Vašeho týmu
získáváte nárok na provizní cyklus. Vyděláte si 25 usd za jeden provizní cyklus.
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
POKRAČOVÁNÍ

12. J aký je rozdíl mezi provizní úrovní a odměnovou úrovní?
Provizní úroveň je úroveň, v níž máte nárok na výplatu dle stanoveného schématu.
Tato úroveň se odvíjí od dosaženého objemu prodeje a jiných požadavků
Kompenzačního plánu okamžité výplaty Talk Fusion v kterémkoliv provizním týdnu.
Odměnová úroveň je nejvyšší úroveň, ve kterém jste kdy byl/a vyplácen/a.

18. K
 dy obdržím svůj bonus Customer Pool?
Bonus Customer Pool je vyplácen vždy 10. den následujícího měsíce.

13. Jak si mohu objednat debetní kartu Visa® s označením Talk Fusion?
Jakmile si vyděláte provize a založíte účet E-Wallet PAYLUTION® získáte nárok
na debetní kartu Visa® společnosti Talk Fusion. Tato bankovní karta je dostupná v
mnoha zemích po celém světě za pouhých 15 Arial.

20. Je za získané provize účtován manipulační poplatek?
Za zpracování je účtován pouze nízký manipulační poplatek ve výši 0,40 usd, který
je strháván po každém připsání provize na Váš účet E-Wallet.

14. Jak mohu získat Leadership Pool Bonus?
Abyste se kvalifikovali pro Leadership Pool, musíte dosáhnout postavení Blue
Diamond nebo splnit požadavky na objem prodeje ve všech 4 týdnech v měsíci.
Provize Leadership Pool bude vyplacena 20. dne v měsíci následujícím po měsíci,
ve kterém byl nárok získán.
15. Kolik podílů z fondu vedoucích pracovníků si může jeden společník vydělat?
Jeden společník si může vydělat maximálně 25% fondu. Například když je ve
fondu celkem $10,000 USD a existuje pouze jeden kvalifikovaný společník, je
tento společník oprávněn dostat celkem $2,500 USD. Pokud existují čtyři nebo
více kvalifikovaných společníků, budou se rovným dílem dělit o celkové množství
ve fondu. Takže z 10ti kvalifikovaných společníků dostane každý $1,000 USD.
16. K
 dy mám nárok na bonus Customer Pool (Zákaznická skupina)?
Bonus je každý kalendářní měsíc rozdělen mezi 20 kvalifikovaných
spolupracovníků, kteří za uvedené časové období osobně sponzorují nejnovější
zákazníky. Musíte osobně sponzorovat alespoň 3 nové zákazníky, abyste v daném
měsíci získali nárok na bonus v rámci Customer Pool (Zákaznické skupiny).
17. K
 olik si může jeden spolupracovník prostřednictvím Customer Pool vydělat?
Můžete získat pouze jeden bonus měsíčně. Bonusy jsou rozděleny následovně:
• 1.
• 2.
• 3.
• 4.
• 5.
• 6.

-

1,000 usd
900 usd
800 usd
700 usd
600 usd
500usd

• 7. -

400 usd

• 8. -

300 usd

• 9. -

200 usd

• 10. - 150 usd
• 11.-20. - 100 usd každý

19. Jaký objem prodeje je přiřazen k jednotlivým charitativním účtům?
Charitativní účty jsou bez poplatku a nevytvářejí žádný objem prodeje.

21. P
 okud se chci stát nezávislým spolupracovníkem Talk Fusion, musím si koupit
produkt, který nabízím?
Spolupracovník si nemusí zakoupit produkty Talk Fusion, aby se stal nezávislým
spolupracovníkem a nemusí se zapojit do Kompenzačního plánu okamžité výplaty
peněz Talk Fusion.
Poznámka: Váš vlastní nákup produktu nezakládá nárok na provizi žádného typu.
22. E
 xistuje nějaká možnost, jak ušetřit na poplatcích za měsíční předplatné ?
Spolupracovníci a zákazníci si mohou vybrat jednu z našich platebních podmínek
a zvolit si měsíční předplatné či platbu celé částky najednou, a ušetřit tak až 20 %
na svých poplatcích v rámci Měsíčního plánu.
23. Může se objem prodeje vyčerpat?
Ne. Objem prodeje je udržován tak dlouho, dokud jsou splněna tato
dva kritéria:
· mít osobně sponzorovaného a aktivního spolupracovníka NEBO
· mít osobně sponzorovaného a aktivního zákazníka
Pokud však tento požadavek nedržíte po dobu delší 30 dní, budou všechny Vaše
nashromážděné objemy prodeje vynulovány. Takto ztracené objemy prodeje si
nelze zpětně nárokovat.
24. B
 udu i nadále spolupracovníkem Talk Fusion, nevydělám-li si provizi?
Pokud se Vám nepodaří po dobu šesti měsíců v řadě vydělat provizi, bude Vaše
Smlouva o spolupráci zrušena pro nečinnost. Pokud jste však předplatitelem
některého z našich produktů, Váš měsíční plán bude nadále pokračovat a Vy
budete přeřazen do kategorie zákazníka. Přejete-li si svůj Měsíční plán zrušit,
musíte si o jeho zrušenívýslovně požádat. Upozornění: Spolupracovníci, kteří
si předplatili svůj Měsíční plán alespoň na 1 rok, nebudou na základě podmínek
předplatného přeřazeni do skupiny zákazníků.
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Osobní vzkaz od

jsem zákaznickou
z á k l a d n u ,
registroval
jsem
nové spolupracovníky
a nakonec jim předával
znalosti a poznatky, které
jsem se naučil. Za tu dobu jsem
udělal spoustu chyb a po dobu mnoha
měsíců můj telefonní účet mnohonásobně
převyšoval provizi, kterou jsem si vydělal.
Věnoval jsem této práci všechen svůj
volný čas, neboť jsem spatřoval potenciál
vydělávání peněz v práci celého týmu spíše
než pouze v mé vlastní práce. Zároveň jsem
však pochopil, že přímý prodej byl opravdu
jen příležitostí - vše, co jsem získal, záviselo
na horlivosti a určitém druhu výměnného
obchodu, který jsem do tohoto podnikání
vložil.

ZAKLADATELE A VÝKONNÉHO ŘEDITELE

		BOBA

REINA

N

ic není zadarmo
Lidé se mě často ptají, co je klíčem
k úspěchu v oblasti přímého
prodeje. Já jim však odpovídám, že na to
neexistuje žádný zaručený recept. Jsem si
sice plně vědom toho, že touha, přinášení
obětí i tvrdá práce patří mezi zásadní
požadavky naší práce, přesto však ani tyto
vlastnosti nejsou zárukou úspěchu.
Když jsem před více než 20 lety začal
svou kariéru v přímém prodeji, pracoval
jsem na plný úvazek jako policista.
Trávil jsem dlouhé hodiny na telefonu i na
různých jednáních, to vše nad rámec mé
více jak 40 hodinové pracovní doby. Budoval

Tuto filosofii je velmi důležité mít na paměti,
pokud zvažujete připojení k Talk Fusion jako
nezávislý spolupracovník: to, co dostanete
z vašeho podnikání Talk Fusion zcela
závisí na úspěšném prodejním úsilí, které

vyžaduje tvrdou práci, píli a vedení. Je tedy
nutné zvážit, zda těmito vlastnostmi a rysy
disponujete. Také vám bude nějaký čas
trvat naučit se být svým vlastním šéfem,
řídit svůj tým a vybudovat si tu správnou
infrastrukturu.
Přímý prodej představuje 2 až 5letý plán.
Nepředstavujte si tedy, že za 4 až 6 měsíců
budete moci odejít do důchodu. Musíte
v tomto oboru podnikat ALESPOŇ 1 rok,
abyste se vůbec dostali na úroveň dobrého
bodového hodnocení, ze které můžete
skutečně změřit svůj pokrok. Zcela upřímně
jsem však přesvědčen, že pokud budete náš
systém dodržovat a věnovat se podnikání 7
až 10 hodin týdně po dobu jednoho roku,
dostanete se na úroveň, kdy si řeknete, že
s tímto podnikáním už nebudete chtít nikdy
přestat. Nicméně platí, že se podnikání
musíte 100% věnovat, obětovat mu svůj
volný čas a zříci se dalších aktivit výměnou
za jedinečnou příležitost k získání skvělého
vedlejšího příjmu.

Proč?
V Talk Fusion jsou si naši vedoucí spolupracovníci
plně vědomi, že úspěch s sebou nevyhnutelně
přináší oběti i ztráty, které někdy nelze vyjádřit slovy.
Záleží zcela na vás, zda jste schopni tyto oběti
přinést. Děláme vše pro to, abychom vám poskytli
vše potřebné k vaší cestě k úspěchu, od špičkových
produktů za neuvěřitelně nízkou cenu, po okamžité
vyplácení provizí a poskytování bezkonkurenčního
zákaznického servisu a školení. Sen o úspěchu si
však v sobě musíte nastavit sami. Pokud jste se místo
školení rozhodli sledovat televizi nebo místo přihlášení
se do živého vysílání či vyhledávání potenciálních
klientů šli raději na nákupy, pak nevíme, zda budete
úspěšní. Byli bychom rádi, kdybyste využili všeho, co
Talk Fusion nabízí, nemůžeme však chtít váš úspěch
víc, než jej chcete vy sami.
Výdělky prezentované v marketingových materiálech
Talk Fusion nemusí znázorňovat skutečný příjem,
který si spolupracovník Talk Fusion může svou účastí
v Kompenzačním plánu s okamžitým vyplacením
peněz vydělat. Stanovené či implikované příklady

VÁŠ PŘÍJEM NENÍ ZARUČEN. Domnívám se, že žádná společnost by nikdy neměla slibovat možnosti rychlého výdělku. Bohužel však
některé společnosti v odvětví přímého prodeje svým potenciálním spolupracovníkům slibují za málo práce horentní výdělky ve výši
měsíčního platu, někdy dokonce i více. To je jeden z důvodů, proč je velké množství nováčků v tomto oboru rozčarováno a program
ukončí.
Ve skutečnosti platí, že si spolupracovníci přímým prodejem nevydělají tolik, kolik by si skutečně přáli a většina z nich si dokonce nevydělá
vůbec nic. Toto je i případ Talk Fusion. Někteří se ke společnosti připojí jen proto, aby si mohli produkt zakoupit se slevou. Mnozí se připojí,
aby si zakoupili produkt se slevou a vydělali si trochu peněz navíc. Velmi malé procento spolupracovníků si vydělá částku odpovídající
plnohodnotnému měsíčnímu platu a stejně jako v každém jiném odvětví jsou nejvyšší příjmy určeny pouze omezenému počtu pracovníků.
Říkáme vám to proto, abychom vás na rozdíl od některých společností informovali o všech úskalích, která s sebou přímý prodej přináší.

výdělku získané v rámci Kompenzačního plánu Talk
Fusion mají výhradně ilustrativní charakter. Tato čísla
nelze považovat za záruku či předpoklad Vašich
skutečných výdělků či zisku. Talk Fusion svým
společníkům NEZARUČUJE žádnou uvedenou
výši výdělku. Jakékoli záruky či přísliby
zisku by mohly být zavádějící.

Závěr

Váš úspěch je i naším úspěchem, proto si tedy přejeme, abyste byste byli co nejúspěšnější. Zbytek je jen naše společná práce. Existuje však jedna věc,
kterou za vás udělat nemůžeme. Musíte své práci věnovat takové úsilí, abyste dosáhli vámi požadované úrovně, která otevírá cestu k vašim přáním.
Pravdou je, že většina lidí se není ochotna kvůli své práci obětovat. Jednotlivci, kteří dosáhli pozoruhodného úspěchu s Talk Fusion nebo s jinými společnostmi zabývajícími se
přímým prodejem, jsou si vědomi toho, že se jedná o podnikání vyžadující vysoké pracovní nasazení po dobu několika let, jakož i odhodlání a odvahu, jež jsou k tomuto druhu
a množství práce nezbytné.
Doufám, že budete na přímý prodej pohlížet jako na začátek své skvělé profesní kariéry, která právě nastala. Na rozdíl od jiných odvětví, vám přímý prodej nabízí možnost
podporovat a rozvíjet nejen své vlastní nadání a schopnosti, ale i schopnosti těch, kteří jsou součástí vašeho týmu. V této oblasti podnikání je úspěch synonymem intelektuálního,
emocionálního a finančního rozvoje, zatímco vy pozitivně ovlivňujete životy druhých.
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VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ O PŘÍJMECH
Rozmezí příjmů všech spolupracovníků za rok 2016
ROZMEZÍ
(USD)

%
SPOLUPRACOVNÍKŮ

PRŮMĚR
A MEDIÁN
# MO V
PODNIKÁNÍ

ROZMEZÍ
(USD)

%
SPOLUPRACOVNÍKŮ

PRŮMĚR A
MEDIÁN # MO
V PODNIKÁNÍ

ROZMEZÍ
(USD)

%
SPOLUPRACOVNÍKŮ

PRŮMĚR A
MEDIÁN # MO
V PODNIKÁNÍ

Žádný zisk

69.54%

4.64

$2,500.01 - $5,000.00

0.64%

16.72

$30,000.01 - $50,000.00

0.04%

36.21

$0.01 - $50.00

11.93%

5.20

$5,000.01 - $7,500.00

0.21%

20.40

$50,000.01 - $75,000.00

0.02%

44.19

$50.01 - $250.00

12.13%

6.00

$7,500.01 - $10,000.00

0.11%

22.27

$75,000.01 - $100,000.00

0.008%

48.81

$250.01 - $500.00

3.41%

8.43

$10,000.01 - $15,000.00

0.10%

25.47

$100,000.01 - $150,000.00

0.010%

45.50

$500.01 - $1,000.00

2.45%

10.11

$15,000.01 - $20,000.00

0.05%

30.41

$150,000.01 - $200,000.00

0.006%

49.37

$1,000.01 - $2,500.00

1.81%

12.84

$20,000.01 - $30,000.00

0.04%

32.71

$200,000.01 +

0.015%

55.99

Tato čísla nelze považovat za záruku či předpoklad Vašich očekávaných výdělků či zisku. Dále nezahrnují náklady vyplývající z podnikání
spolupracovníků. Talk Fusion nezaručuje finanční úspěch. Úspěch s Talk Fusion je vždy výsledkem úspěšného prodeje, který vyžaduje pilnou práci,
svědomitost, šikovnost, vytrvalost, obratnost a schopnost vést. Váš úspěch bude záviset na tom, nakolik uplatníte tyto vlastnosti.

23
21

