Οι υπολογισμοί και τα παραδείγματα που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο είναι
μόνο για λόγους απεικόνισης. Η Oriflame δεν εγγυάται τα ποσά που αναφέρονται.
Τα πραγματικά ποσά ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των Ανεξάρτητων Oriflame
Consultants και επηρεάζονται από παράγοντες όπως οι δεξιότητες του κάθε Consultant,
η επαγγελματική του εμπειρία, η ατομική του ικανότητα, η προσπάθεια που καταβάλλει
και ο χρόνος που επενδύει.
Copyright ©2019 by Oriflame Cosmetics AG

ORIFLAME SUCCESS PLAN

Το δικό σας
Πλάνο Επιτυχίας
ORIFLAME SUCCESS PLAN
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Κεφάλαιο 1: Αυτή είναι η Oriflame
Η Σουηδική κληρονομιά μας, προϊόντα,
κουλτούρα και φιλοσοφία.
Σελίδες 4 – 13

Κεφάλαιο 2: Πώς κερδίζετε χρήματα με την Oriflame
Αναλυτικά οι τέσσερις τρόποι που
κερδίζετε χρήματα με την Oriflame.
Σελίδες 14 – 31
Κεφάλαιο 3: Η Κατηγορία των Managers
Μάθετε πώς να γίνετε Χορηγός Νέων Μελών-Consultants
και τις βασικές δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να
επικεντρωθείτε.
Σελίδες 32 – 45
Κεφάλαιο 4: Η Κατηγορία των Directors
Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε την Ομάδα
Πυρήνα, πώς λειτουργεί το σύστημα επιβράβευσης της
Oriflame και πώς να διεκδικήσετε το 4% Oriflame Bonus,
το 1% Gold Bonus και το 0.5% Sapphire Bonus.
Σελίδες 46 – 63

Συγχαρητήρια
– έχετε ξεκινήσει να δημιουργείτε τη δική σας
επιχείρηση με την Oriflame.

Είστε μέρος μιας πολύ ξεχωριστής παγκόσμιας κοινότητας και θα ήθελα προσωπικά να σας συγχαρώ και να
σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχετε κάνει για να αναπτυχθείτε έως τώρα.

Κεφάλαιο 5: Η Κατηγορία των Diamonds
Ανακαλύψτε τα οφέλη της Κατηγορίας των Diamonds,
πώς να διεκδικήσετε το 0.25% Diamond Bonus
και το 0.125% Double Diamond Bonus.
Σελίδες 64 – 77

Στην Oriflame έχουμε μία ιδιαίτερη άποψη για την ομορφιά, που προέρχεται από τη Σουηδική μας κληρονομιά.
Για εμάς, η ομορφιά δεν είναι μόνο το πώς δείχνεις αλλά και πώς ζεις και αισθάνεσαι. Το να είσαι υγιής,
να έχεις όμορφη επιδερμίδα, να εκφράζεις τον εαυτό σου και να διασκεδάζεις, είναι όλα μέρος του Oriflame
τρόπου ζωής. Και φυσικά, όλα αυτά συνθέτουν τον τρόπο που δουλεύουμε.

Κεφάλαιο 6: Η Κατηγορία των Executives
Ανακαλύψτε τα προνόμια, τα Συνέδρια και τα Χρηματικά
Έπαθλα που μπορείτε να διεκδικήσετε στην Κατηγορία των
Executives και μάθετε για το 0.0625% Executive Bonus.
Σελίδες 78 – 89

Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας είναι το Oriflame Success Plan - το δικό σας
Πλάνο Επιτυχίας. Περιέχει όσα χρειάζεται να γνωρίζετε ώστε να επιτύχετε στον ρόλο σας ως
Manager, να δημιουργήσετε μία ισχυρή επιχείρηση και να κατακτήσετε νέους στόχους - όσο ψηλά κι αν θέλετε
να φτάσετε. Εσείς αποφασίζετε. Στο ταξίδι σας με την Oriflame, θα γνωρίσετε τα προνόμια του Success Plan
από την πρώτη στιγμή. Και όσο περισσότερο αναπτύσσετε την επιχείρησή σας και φτάνετε σε νέους τίτλους,
τόσα περισσότερα θα είναι τα οφέλη που θα απολαμβάνετε εσείς και η οικογένειά σας.

Κεφάλαιο 7: Η Κατηγορία των Presidents
Ανακαλύψτε τους πέντε τίτλους της Κατηγορίας των
Presidents και τα προνόμια στην υψηλότερη κλίμακα του
Success Plan της Oriflame.
Σελίδες 90 – 99

Θυμηθείτε, θα είμαστε πάντα εδώ για να σας υποστηρίζουμε και να πανηγυρίζουμε μαζί τις επιτυχίες σας.
Ας κάνουμε παρέα αυτό το ταξίδι προς την επιτυχία, απολαμβάνοντας μαζί κάθε βήμα της διαδρομής!

Global Leadership Council και Hall of Fame
Οι 15 Top Leaders συναντώνται κάθε χρόνο
με το Top Management της εταιρείας στην Στοκχόλμη.
Σελίδες 100 – 103
Ευρετήριο του Success Plan
Παράρτημα με λεξιλόγιο όρων, παραδείγματα,
εργαλεία και εκπαιδευτικά σεμινάρια, κώδικας
δεοντολογίας, online πολιτική και άλλες χρήσιμες
πληροφορίες.
Σελίδες 104 – 133

Magnus Brännström
Chief Executive Officer (CEO)
& President of Oriflame
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«Αποφάσισα να ασχοληθώ με
την Oriflame γιατί συνδύαζε
οικογένεια και δουλειά. Είχα
τη δυνατότητα να δουλεύω
και παράλληλα ναμεγαλώνω
σωστά τα δύο μου παιδιά.»

«Για να απολαμβάνω
την απόλυτη οικονομική
ανεξαρτησία, τα υπέροχα
ταξίδια και τις μοναδικές
επιβραβεύσεις που μου
προσφέρει.»

Κούλα Διαούρη

Κατερίνα Λίγγα

Η ιστορία μας

Γιατί γίνατε
μέλος στην
Oriflame?

«Για μένα η Oriflame ήταν
ξεκάθαρα μια ασυναγώνιστη
επαγγελματική ευκαιρία.
Έγινα μέλος γιατί ήθελα να
δημιουργήσω τη δική μου
επιχείρηση, όπου θα δουλεύω
όσο θέλω, από όπου θέλω και θα
μπορώ να κερδίσω όσα θέλω.»
Ειρήνη Γραμματικογιάννη

ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 1

Έχουμε πάθος με την ομορφιά,
με τη δουλειά μας, αλλά κυρίως
με τους ανθρώπους μας – ανθρώπους σαν και
εσάς, που ξεκινούν τη δική τους
επιχείρηση, αλλάζουν τη ζωή τους και
ακολουθούν τα όνειρά τους!

«Γιατί ήταν διασκεδαστικό να
δίνω καταλόγους και προϊόντα.
Μου αρέσει που κάνω
γνωριμίες με κόσμο σε
συνδυασμό με τις οικονομικές
απολαβές και τις επιβραβεύσεις,
καθώς και η ομαδικότητα με
όλα τα μέλη της ομάδας μου και
την εταιρεία.»
Δημήτρης Πάντιος

ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 1: ΑΥ ΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ORI FL A ME
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Ομορφιά από
την Σουηδία
Επειδή είμαστε από την Σουηδία, έχουμε διαφορετική άποψη για την
ομορφιά. Για εμάς, δεν είναι μόνο το πώς δείχνεις αλλά και το πώς
ζεις, αισθάνεσαι και ενεργείς. Είναι τρόπος ζωής. Να είσαι υγιής,
να έχεις όμορφη επιδερμίδα, να εκφράζεσαι και να πραγματοποιείς
τους στόχους σου. Να έχεις αυτοπεποίθηση και να βρίσκεις την
ισορροπία στη ζωή σου.
...είναι να έχεις έναν υγιή τρόπο ζωής

...είναι η προσωπική έκφραση του καθενός

Όταν νιώθετε καλά, αυτό φαίνεται. Πιστεύουμε ότι η σωστή
διατροφή και μία δραστήρια, κοινωνική ζωή είναι το κλειδί
για να νιώθετε καλά. Για αυτό δημιουργούμε προϊόντα
ευεξίας που προσφέρουν αυτά που υπόσχονται. Πιστεύουμε
επίσης, ότι κάνοντας μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά
μας, όλοι μπορούν να κάνουν την αλλαγή για κάτι καλύτερο.

Σεβόμαστε τη μοναδική σας ομορφιά και θέλουμε να
σας βοηθήσουμε να εκφραστείτε όπως επιθυμείτε. Για
αυτό τα προϊόντα μας ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις
και ταιριάζουν σε κάθε στυλ και προϋπολογισμό. Γιατί η
πραγματική ομορφιά δεν ανήκει σε κανέναν. Πρέπει να
εκτιμάται και να μοιράζεται.

...είναι να έχεις όμορφη επιδερμίδα
Πιστεύουμε ότι η υγιής, φωτεινή και λαμπερή επιδερμίδα είναι
κάτι που όλοι μπορούν να αποκτήσουν. Γι' αυτό, διεξάγουμε
έρευνες και επιλέγουμε ό,τι καλύτερο από τη φύση και το
συνδυάζουμε με ό,τι πιο καινοτόμο από την επιστήμη για
να δημιουργήσουμε ασφαλείς και αποτελεσματικές σειρές
περιποίησης επιδερμίδας για κάθε ανάγκη.

7
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ

3

εκατομμύρια

Μία εταιρεία καλλυντικών
διαφορετική από κάθε άλλη

Consultants σε πάνω από 60 χώρες
μοιράζονται, προωθούν και αγοράζουν
Oriflame προϊόντα ομορφιάς και ευεξίας
σε όλο τον κόσμο.

#1

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ

1967

στην Σουηδία από τους αδερφούς
af Jochnick. Έχουμε περισσότερα
από 50 χρόνια παρουσίας
στον χώρο της Απευθείας
Πώλησης καλλυντικών

Ευρωπαϊκή εταιρεία καλλυντικών
Απευθείας Πώλησης

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

100

επιστήμονες στα εργαστήριά μας
Έρευνας και Ανάπτυξης δημιουργούν
καινοτομικά προϊόντα

Από τότε που γεννηθήκαμε σε ένα μικρό γραφείο στο
κέντρο της Στοκχόλμης έως σήμερα που έχουμε γίνει
μία πολυεθνική εταιρεία καλλυντικών με παρουσία σε
περισσότερες από 60 χώρες, το επιχειρηματικό μοντέλο
Απευθείας Πώλησης της Oriflame ολοένα και δυναμώνει,
καθιστώντας μας σήμερα τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή
εταιρεία καλλυντικών Απευθείας Πώλησης.
Όλα ξεκίνησαν το 1967 όταν δύο αδέρφια, ο Jonas και Robert
af Jochnick, μαζί με τον φίλο τους, Bengt Hellsten, ξεκίνησαν μία
εταιρεία δημιουργώντας καλλυντικά υψηλής ποιότητας εμπνευσμένα
από τη Σουηδική φύση, διαθέσιμα σε όλους σε προσιτή τιμή. Ο
Robert και ο Jonas af Jochnick είχαν αγάπη και σεβασμό για τη
φύση, κάτι το οποίο έγινε μέρος της κληρονομιάς μας από την
πρώτη ημέρα - ήμασταν μία από τις πρώτες εταιρείες καλλυντικών
Απευθείας Πώλησης που χρησιμοποίησε φυσικά συστατικά στα
προϊόντα της.
Σήμερα, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε φυτικά εκχυλίσματα
σε συνδυασμό με ό,τι πιο καινοτόμο από την επιστήμη,
δημιουργώντας ασφαλή προϊόντα με συστατικά που ελέγχονται
από πλευράς οικολογικής ηθικής. Ως εταιρεία, είμαστε
βαθιά αφοσιωμένοι στη βιωσιμότητα και στη μείωση του
περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
Η Απευθείας Πώληση βασίζεται από τη φύση της στη δύναμη των
ανθρώπινων σχέσεων και των συστάσεων. Πεποίθησή μας είναι
ότι πρέπει να μοιραζόμαστε τα κέρδη μας με τους ανθρώπους που
συστήνουν την εταιρεία μας. Διαθέτουμε περισσότερα από
50 χρόνια εμπειρίας στο να ενδυναμώνουμε ανθρώπους από όλο
τον κόσμο να εκπληρώσουν τα όνειρά τους και να χτίσουν τη δική
τους επιχείρηση.

Ομαδικότητα, Πνεύμα και Πάθος
Από την αρχή η διεθνής κοινότητα της Oriflame βασίζεται στις
θεμελιώδεις αξίες της Ομαδικότητας, του Πνεύματος και του
Πάθους. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται ομαδικά και
μοιράζονται τις ίδιες αξίες, πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα.
Η κοινότητά μας αποτελείται από ανθρώπους με πίστη στον εαυτό
τους και με έντονη επιθυμία να κάνουν τη διαφορά, τόσο στη δική
τους ζωή, όσο και στη ζωή των άλλων.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά
Η κοινωνική μας ευθύνη χαρακτηρίζει κάθε επιχειρηματική μας
πρακτική απέναντι στους καταναλωτές μας, στους Consultants
μας και στους προμηθευτές μας. Πιστεύουμε επίσης, στην
εφαρμογή της κοινωνικής μας ευθύνης και πέραν του άμεσου
δικτύου μας και για αυτό υποστηρίζουμε νέες γυναίκες και παιδιά
που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δίνοντάς τους την
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Έχουμε συγκεντρώσει όλη τη φιλανθρωπική και
κοινωνική μας εργασία κάτω από μία ομπρέλα,
το Oriflame Foundation. Η Oriflame είναι
επίσης, συνιδρύτρια του The World Childhood
Foundation, ένας οργανισμός που βοηθάει
περιθωριοποιημένα παιδιά ανά τον κόσμο.
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Δωρεάν εκπαίδευση

Κερδίστε
χρήματα σήμερα
και εκπληρώστε
τα όνειρά σας
αύριο
Πιστεύουμε ότι το ξεκίνημα μίας
επιχείρησης θα πρέπει να είναι οικονομικά
προσιτό και προσβάσιμο σε όλους.
Η επιχειρηματική μας ευκαιρία σας
προσφέρει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε
την επιχείρησή σας με χαμηλό ρίσκο
και πολλά προνόμια: με μικρό κόστος
εκκίνησης, μπορείτε να κερδίσετε χρήματα
από την πρώτη κιόλας ημέρα και να γίνετε
μέλος της παγκόσμιας κοινότητάς μας.
Εσείς αποφασίζετε πώς θα συνδυάσετε
την επιχείρησή σας με την προσωπική
σας ζωή και επιλέγετε αν επιθυμείτε
μία μερικής ή πλήρους ενασχόλησης
επιχείρηση. Εμείς θα σας υποστηρίξουμε
με τα εργαλεία και την εκπαίδευση που
χρειάζεστε για να πετύχετε!

Επειδή είμαστε από την Σουηδία, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση
πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, ώστε να μπορούν όλοι
να αναπτυχθούν σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.
Με το Oriflame Academy μπορείτε να εκπαιδευτείτε σε
θέματα ομορφιάς, ευεξίας και επιχειρηματικής ηγεσίας, τόσο
ψηφιακά όσο και με εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Προγράμματα κινήτρων
Ξεκινήστε την επιχείρησή σας και κρατήστε το δίκτυό σας
ενεργό με τα ειδικά εργαλεία και προγράμματα
ενεργοποίησης και τα ελκυστικά τους κίνητρα.

2
1

Καινοτόμα προϊόντα
Επειδή είμαστε από την Σουηδία, πιστεύουμε στη βιώσιμη ομορφιά
και στα ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα - εμπνευσμένα από
τη φύση κι ενισχυμένα από την επιστήμη.
Χρησιμοποιούμε καινοτόμες τεχνικές για να παράγουμε μία ευρεία
γκάμα ποιοτικών προϊόντων ομορφιάς και wellness, ανεξάρτητα από
τον προϋπολογισμό σας και το προσωπικό σας στυλ. Τα προϊόντα
μας παρουσιάζονται στους καταλόγους μας και online.

4
3
Oriflame εφαρμογές
1. Oriflame App
2. Business App
3. Skin Expert App
4. Makeup Wizard App

Ψηφιακά εργαλεία
Σας προσφέρουμε το προσωπικό σας ψηφιακό γραφείο,
για να μπορείτε να εργάζεστε από όπου κι αν βρίσκεστε
μέσω του smartphone σας. Χρησιμοποιήστε τις ψηφιακές
εφαρμογές μας, όπως το Oriflame App και Business
App, για να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε την
ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Οι εφαρμογές ανάλυσης
επιδερμίδας και μακιγιάζ θα σας βοηθήσουν να
προσφέρετε επαγγελματικές συμβουλές ομορφιάς, θα
ενισχύσουν την αξιοπιστία σας απέναντι στους πελάτες
σας και θα αυξήσουν τις πωλήσεις σας!
Ως Ανεξάρτητος Oriflame Consultant, μπορείτε να έχετε το
προσωπικό σας Online Beauty Store, το οποίο λειτουργεί
ουσιαστικά σαν το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα
Oriflame. Σε συνδυασμό με τις ψηφιακές εφαμοργές, είναι
ο τέλειος τρόπος να συνδυάσετε τον έντυπο κατάλογο με
μία ψηφιακή πλατφόρμα πώλησης.
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Γνωρίστε τον κόσμο μαζί μας
Mπορείτε να διεκδικήσετε την ευκαιρία να κάνετε ταξίδια
στο εξωτερικό και να συμμετάσχετε σε συνέδρια της
Oriflame. Είναι μία μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψετε
με την Oriflame σε απίθανους προορισμούς, να
επισκεφθείτε πολυτελή ξενοδοχεία και να ζήσετε
αξέχαστες εμπειρίες.
Να συναντήσετε Leaders από κάθε γωνιά του κόσμου
και να πανηγυρίσετε τα δικά σας επιτεύγματα αλλά και
των άλλων Leaders. Να κάνετε νέους φίλους και να
μοιραστείτε εμπειρίες που θα σας εμπνεύσουν να φτάσετε
την επιχείρησή σας στην κορυφή!

Είμαστε εδώ
για εσάς

Γίνετε μέλος της
παγκόσμιας κοινότητάς μας

Αναπτύσσουμε και υποστηρίζουμε Consultants και
Leaders για περισσότερα από 50 χρόνια. Για αυτό να είστε
σίγουροι ότι βρίσκεστε σε καλά χέρια με εμάς και τους
ανεξάρτητους Συνεργάτες μας. Σας προσφέρουμε την υποστήριξη
και την καθοδήγηση που χρειάζεστε σε κάθε βήμα της διαδρομής
σας για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας και να πραγματοποιήσετε
τα όνειρά σας.

Ως Leader, είστε μέλος της παγκόσμιας κοινότητας
ομορφιάς της Oriflame - είμαστε μία διεθνής
κοινότητα με φιλικούς και χαρούμενους ανθρώπους
από όλο τον κόσμο.

Τώρα, ας δούμε τους διαφορετικούς τρόπους που μπορείτε
να κερδίσετε χρήματα με την Oriflame!

Κοινός παρονομαστής μας είναι το πάθος μας
για την ομορφιά, την επιχειρηματικότητα και την
επιθυμία να κάνουμε τη διαφορά. Συναντήστε
νέους ανθρώπους, πάρτε μέρος σε εκδηλώσεις και
εκπαιδεύσεις, μοιραστείτε συμβουλές ομορφιάς και
πανηγυρίστε τις επιτυχίες σας.
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«Η στιγμή που έβγαλα
τον πρώτο μου Manager
και συνειδητοποίησα ότι
μπορώ να αλλάξω τη ζωή
των ανθρώπων γύρω μου.»

«H στιγμή που
επιβραβεύτηκα ως
Senior Gold Director.»
Στάλω & Ανδρέας Τσινώντας

Βιβή Νικολάου

Ποια είναι η
αγαπημένη
σας Oriflame
στιγμή?

«Η επιβράβευσή μου
ως νέος Director, η
οποία επισφράγισε το
γεγονός ότι η Oriflame
πραγματοποιεί όνειρα και
επιθυμίες ανθρώπων.»
Δέσποινα Χαραλαμπέλλη

«Τo πρώτο μου ταξίδι με την
εταιρεία. Έφαγα πρωινό
στην Γαλλική Ριβιέρα με
τον Robert af Jochnick!
Ένοιωσα πόσο απλοί
άνθρωποι είναι οι ιδρυτές
μας και πόσο κοντά μας
είναι η εταιρεία!»
Κατερίνα Παναγιωτίδου

ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 2

Πώς κερδίζετε
χρήματα με την
Oriflame
Μάθετε για την
Επιχειρηματική Ευκαιρία της Oriflame και
τους 4 τρόπους για να κερδίζετε χρήματα ως
ανεξάρτητος επιχειρηματίας.
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Κερδίστε χρήματα σήμερα και χτίστε
μία επιχείρηση για το μέλλον
Πριν μάθουμε με λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κερδίζετε χρήματα
με την Oriflame ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας, ας δούμε συνοπτικά τους τέσσερις
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να το πετύχετε.
1. Άμεσο Κέρδος

3. Bonus

Είναι το κέρδος σας από τα προϊόντα
που αγοράζετε σε Τιμή Μέλους αντί
της τιμής καταλόγου.

Χρηματικά έπαθλα κερδίζετε όταν
αναπτύσσετε νέους Leaders και τους
βοηθάτε να εξελιχθούν.

2. Έκπτωση Απόδοσης

4. Χρηματικά Έπαθλα

Κερδίζετε Έκπτωση Απόδοσης με βάση
τις προσωπικές σας αγορές αλλά και
της ομάδας σας.

Κάθε φορά που κατακτάτε έναν νέο
τίτλο του Success Plan, ξεκινώντας
από τον τίτλο του Director, λαμβάνετε
ένα εφάπαξ χρηματικό έπαθλο.

Υπολογισμός Κερδών
Ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας μπορείτε να δείτε τα πραγματικά
σας κέρδη στην ιστοσελίδα της Oriflame, στην ενότητα "Οι Σελίδες
Μου". Ο υπολογισμός των κερδών γίνεται αυτόματα και συνεπώς
δεν χρειάζεται να τα υπολογίζετε μόνοι σας.
Τα παραδείγματα αυτού του κεφαλαίου και των επόμενων που
ακολουθούν, αναλύουν τον τρόπο που υπολογίζουμε τα κέρδη. Τα
πραγματικά κέρδη διαφέρουν από άτομο σε άτομο και εξαρτώνται
από τις δεξιότητες του Consultant, τον χρόνο που αφιερώνει, την
προσπάθεια που καταβάλλει, καθώς και άλλους παράγοντες.

17
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Αγοράστε και
μιλήστε σε άλλους
για τα προϊόντα
της Oriflame

1. Άμεσο
Κέρδος
Κερδίζετε τη διαφορά ανάμεσα
στην Τιμή Καταλόγου (η τιμή που
βλέπετε στον κατάλογο ή online)
και την Τιμή Μέλους
(η τιμή που πληρώνετε εσείς
για τα προϊόντα).

Ξεκινώντας με την Oriflame ως Consultant
και ανεξάρτητος επιχειρηματίας
θα μάθετε για τα προϊόντα μας και τον
κόσμο της ομορφιάς. Χρησιμοποιήστε την
προσωπική σας εμπειρία και μιλήστε για τα
προϊόντα στην οικογένεια, τους φίλους, τους
συναδέλφους και τους γνωστούς σας.
Σας παρέχουμε πολλά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν
στην προώθηση: Oriflame κατάλογος, οδηγοί προϊόντων
και πολλά ψηφιακά εργαλεία. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε
το δικό σας Προσωπικό Online Beauty Store, στο οποίο οι
καταναλωτές μπορούν να βάζουν τις παραγγελίες τους
24 ώρες το 24ωρο και να τις παραλαμβάνουν απευθείας
μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης. Το Προσωπικό
Online Beauty Store είναι μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική
παροχή της Oriflame σε εσάς, χωρίς κανένα κόστος.

Υπολογίζοντας το Άμεσο Κέρδος
Το Άμεσο Κέρδος υπολογίζεται με δύο τρόπους. Μπορείτε
είτε να αφαιρέσετε την Τιμή Μέλους από την Τιμή Καταλόγου
ή να πολλαπλασιάσετε την Τιμή Καταλόγου με 23%. Τα
παραδείγματα δείχνουν και τις δύο μεθόδους.

Παράδειγμα αγοράς ενός προϊόντος
Κρέμα Ημέρας NovAge Ecollagen Wrinkle Power
Τιμή Καταλόγου: €42.00
Τιμή Μέλους: €32.34
Άμεσο Κέρδος:
€42.00 - €32.34 = €9.66
'Η: €42.00 x 0.23 (23%) = €9.66

Παράδειγμα αγοράς
σετ περιποίησης επιδερμίδας
Σετ NovAge Ecollagen Wrinkle Power
Τιμή Καταλόγου: €105.99
Τιμή Μέλους: €62.99
Άμεσο Κέρδος:
€105.99 - €62.99 = €43
'Η: €105.99 x 0.41 (41%) = €43
Στα NovAge Σετ το κέρδος σας
είναι πολύ μεγαλύτερο από όλα
τα υπόλοιπα προϊόντα.

Αγοράστε Σετ
Αγοράζοντας σετ απολαμβάνετε μία ολοκληρωμένη λύση ομορφιάς,
ευεξίας και περιποίησης επιδερμίδας.
Τα Σετ προσφέρουν 20% περισσότερα Bonus Points και η αγορά τους θα
σας βοηθήσει να επωφεληθείτε περισσότερο από τη διαφορά της τιμής.
Επίσης, αν αγοράσετε 3 Σετ μέσα στον ίδιο μήνα, παίρνετε το 4ο δωρεάν.

19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ORIFLAME

20

Η Έκπτωση Απόδοσης
επηρεάζεται από τρεις
παράγοντες:
1 Bonus Points

2 Έκπτωση Απόδοσης

Bonus Points (BP) έχει κάθε Oriflame προϊόν και προκύπτουν
από την τιμή του. Τα προϊόντα με υψηλή τιμή και τα σετ έχουν
περισσότερα Bonus Points.

2. Έκπτωση
Απόδοσης
Όταν προσκαλείτε νέα άτομα να
γίνουν μέλη της Oriflame και τους
βοηθάτε να κερδίζουν χρήματα,
αυξάνετε και τη δική σας προοπτική
για περισσότερα κέρδη.
Μπορείτε να κερδίζετε από 3% έως
21% Έκπτωση Απόδοσης επί των
Προσωπικών και Ομαδικών Αγορών.

Τα Bonus Points από τις Προσωπικές σας Αγορές και
τις αγορές των μελών της Προσωπικής σας Ομάδας*,
προστίθενται συνολικά σε κάθε κατάλογο. Τα συνολικά
Bonus Points καθορίζουν την κλίμακα της Έκπτωσης
Απόδοσης που σας αντιστοιχεί στο τέλος κάθε καταλόγου.

3 Business Volume

Η Έκπτωση Απόδοσης αφορά στο ποσοστό των κερδών επί
των Προσωπικών και Ομαδικών σας Αγορών.
Στις Προσωπικές σας Αγορές κερδίζετε την πλήρη Έκπτωση
Απόδοσης. Στις Ομαδικές Αγορές κερδίζετε τη διαφορά
ανάμεσα στη δική σας κλίμακα Έκπτωσης Απόδοσης με αυτή
των ατόμων του Πρώτου σας Επιπέδου**.

Business Volume είναι η καθαρή αξία αγοράς του προϊόντος
σε τιμή Consultant χωρίς φόρους και επιβαρύνσεις.
Η Έκπτωση Απόδοσης υπολογίζεται σε αυτό το ποσό.

Τα Bonus Points αντιστοιχούν σε κλίμακα της Έκπτωσης
Απόδοσης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Στο παράδειγμα κερδίζετε τη διαφορά ανάμεσα στη δική
σας κλίμακα Έκπτωσης Απόδοσης και αυτής των ατόμων του
Πρώτου σας Επιπέδου.

Πίνακας Έκπτωσης Απόδοσης:
Bonus Points

Έκπτωση Απόδοσης

10.000

21%

6.600 - 9.999

18%

4.000 - 6.599

15%

2.400 - 3.999

12%

1.200 - 2.399

9%

600 - 1.199

6%

250 - 599

3%

0 - 249

0%

*Η Προσωπική σας Ομάδα αποτελείται από τα μέλη που γράφετε εσείς άμεσα
καθώς και από τα μέλη που γράφουν εκείνα, αλλά δεν περιλαμβάνει τα μέλη
σας που έχουν φτάσει στο 21% και την ομάδα τους.

Εσείς

Το Πρώτο σας Επίπεδο

Διαφορά

1.200 BP = 9%

12% - 9% = 3%

400 BP = 3%

12% - 3% = 9%

Παράδειγμα: Υπολογισμός του Business Volume
στο Σετ NovAge Ecollagen Wrinkle Power.***
Προϊόν

12%
650 BP = 6%

12% - 6% = 6%

**Οι Consultants της Προσωπικής σας Ομάδας διακρίνονται σε επίπεδα. Οι Consultants που χορηγείτε άμεσα είναι οι
Consultants Πρώτου Επιπέδου (ή Πρώτο Επίπεδο). Οι Consultants που χορηγούνται από το Πρώτο σας Επίπεδο είναι το Δεύτερό
σας Επίπεδο και ούτω καθεξής. Τα άτομα κάτω από το δικό σας επίπεδο είναι το δίκτυό σας. Ο Χορηγός σας και όλα τα άτομα
πάνω από το δικό σας επίπεδο είναι η Γραμμή Χορηγία σας. ***Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με βάσει τα ελληνικά δεδομένα.

Business Volume

€62.99 (Τιμή Consultant)
διαιρεμένη με 1.24
(24% ΦΠΑ)
= €50.80
Το Σετ NovAge Ecollagen
Wrinkle Power έχει
Business Volume= €50.80
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Πώς να υπολογίσετε την Έκπτωση Απόδοσης:

Δείτε τα
κέρδη σας να
αυξάνονται με
την Έκπτωση
Απόδοσης
Τα τρία παραδείγματα στις σελίδες που
ακολουθούν δείχνουν πώς μπορείτε να
κερδίσετε Έκπτωση Απόδοσης από τις
προσωπικές σας αγορές και τις αγορές
της Προσωπικής σας Ομάδας.
Χάριν ευκολίας για το παράδειγμα ισχύει:
1 Bonus Point = 1 Business Volume.

1

Ξεκινήστε υπολογίζοντας πόσα Bonus Points έχετε συγκεντρώσει.

2

Προσδιορίστε τα συνολικά Bonus Points της Προσωπικής σας
Ομάδας προσθέτοντας τα δικά σας Bonus Points με αυτά των
Consultants της Προσωπικής σας Ομάδας. Χρησιμοποιήστε τον
Πίνακα Έκπτωσης Απόδοσης και βρείτε την κλίμακα της Έκπτωσης
Απόδοσης που σας αντιστοιχεί.

3

Πολλαπλασιάστε την κλίμακα Έκπτωσης Απόδοσης με το Business
Volume των Προσωπικών σας Αγορών. Αυτή είναι η Έκπτωση
Απόδοσης που κερδίζετε επί των Προσωπικών σας Αγορών.

4

Στη συνέχεια εντοπίστε τα Bonus Points κάθε Consultant από
το Πρώτο σας Επίπεδο και των Προσωπικών τους Ομάδων
και χρησιμοποιήστε τον Πίνακα Έκπτωσης Απόδοσης για να
αντιστοιχίσετε τα Bonus Points στην κλίμακα Έκπτωσης Απόδοσης
για κάθε Consultant Πρώτου Επιπέδου.

5

6

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:

Κερδίστε €36
Το παράδειγμα αυτό δείχνει πώς προσκαλώντας πέντε άτομα να γίνουν μέλη της Oriflame
και εκπαιδεύοντάς τα να αγοράζουν προϊόντα, θα αυξηθεί το εισόδημά σας.
Έστω ότι κάθε νέος Consultant αγοράζει προϊόντα 100 Bonus Points και το ίδιο κάνετε και εσείς.

Υπολογισμός κερδών βήμα-βήμα

Αφαιρέστε από τη δική σας κλίμακα την κλίμακα Έκπτωσης απόδοσης
των Consultants του Πρώτου σας Επιπέδου. Η διαφορά είναι η κλίμακα
Έκπτωσης Απόδοσης που θα κερδίσετε στις Ομαδικές Αγορές των
Consultants του Πρώτου σας Επιπέδου. Πολλαπλασιάστε το νούμερο
αυτό με το Business Volume των Consultants του Πρώτου σας
Επιπέδου και των Προσωπικών τους Ομάδων.

1 Εσείς κάνετε αγορές 100 Bonus Points.

Το συνολικό σας κέρδος από την Έκπτωση Απόδοσης είναι το
άθροισμα της Έκπτωσης Απόδοσης επί των Προσωπικών και των
Ομαδικών σας Πωλήσεων.

3 Πολλαπλασιάστε την κλίμακα Έκπτωσης

Το Πρώτο σας Επίπεδο

Έκπτωση
Απόδοσης

5

100 BP = 0%

6%

x

€100

=

€6

100 BP = 0%

6%

x

€100

=

€6

1 100 BP

100 BP = 0%

6%

x

€100

=

€6

2 600 BP = 6%

100 BP = 0%

6%

x

€100

=

€6

3 6% x €100 = €6

100 BP = 0%

6%

x

€100

=

€6

100 (τα δικά σας Bonus Points)
+ 500 (τα Bonus Points της Ομάδας σας)
= 600 Bonus Points, που αντιστοιχούν στην
κλίμακα 6% της Έκπτωσης Απόδοσης.

Απόδοσης με το Business Volume των
Προσωπικών σας Αγορών, 6% x €100 = €6.

Business
Volume

Διαφορά

4

2 Τα συνολικά Bonus Points της Ομάδας είναι:

4 Tα μέλη σας έχοντας 100 BP είναι στο 0% στην
Κλίμακα Έκπτωσης Απόδοσης.

Πίνακας Έκπτωσης Απόδοσης:
Bonus Points

Εσείς

Έκπτωση Απόδοσης

10.000

21%

6.600 - 9.999

18%

4.000 - 6.599

15%

2.400 - 3.999

12%

1.200 - 2.399

9%

600 - 1.199

6%

250 - 599

3%

0 - 249

0%

5 Η διαφορά ανάμεσα στη δικής σας κλίμακα

Έκπτωσης Απόδοσης και του Πρώτου σας
Επιπέδου είναι 6% - 0%=6%. Συνεπώς κερδίζετε
6% του Business Volume των αγορών τους,
6% x €100 x 5 = €30

6 Το προσωπικό σας κέρδος προκύπτει

προσθέτοντας το κέρδος από τις προσωπικές σας
αγορές και το κέρδος από τις αγορές των μελών
σας. €6 + €30 = €36

Σύνολο = 5 x 100 = 500 BP
6

Σύνολο = 5 x €6 = €30

Συνολικά κέρδη από την Έκπτωση Απόδοσης: €6 + €30= €36
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3:

Εκπαιδεύστε τους Consultants σας να κάνουν ό,τι ακριβώς κάνετε και εσείς, και κυρίως να κάνουν νέες εγγραφές.
Ενημερώστε τους για τα οφέλη του Χορηγού και δείξτε τους τι ακριβώς να κάνουν.

Συνεχίστε να εκπαιδεύετε τους Consultants σας να κάνουν νέες εγγραφές και να δημιουργούν δικές τους ομάδες.

Κερδίστε €192

Κερδίστε €1416

Σε αυτό το παράδειγμα οι πέντε Consultants του Πρώτου σας Επιπέδου έχουν προσκαλέσει πέντε νέα
άτομα να γίνουν μέλη στην Oriflame και τους εκπαίδευσαν να κάνουν αγορές των 100 Bonus Points στην
περίοδο ενός Καταλόγου.
Εσείς κάνετε επίσης αγορές 100 Bonus Points.
Υπολογισμός κερδών βήμα-βήμα

Το Πρώτο σας
Επίπεδο

Εσείς

1 Εσείς κάνετε αγορές 100 Bonus Points.

4 Tα μέλη σας έχοντας 600 BP είναι στο 6% στην
Κλίμακα Έκπτωσης Απόδοσης.
5 Η διαφορά ανάμεσα στη δική σας κλίμακα
Έκπτωσης Απόδοσης και του Πρώτου σας
Επιπέδου είναι 12% - 6% = 6%.
Συνεπώς κερδίζετε 6% Έκπτωση Απόδοσης από
κάθε Γραμμή της Προσωπικής σας Ομάδας:
6% x €600 x 5 = €180

Δεύτερο
Διαφορά
Επίπεδο

Business
Volume

4

2 Τα συνολικά Bonus Points της Ομάδας είναι:
100 (τα δικά σας Bonus Points)
+ 3.000 (τα Bonus Points της Ομάδας σας)
= 3.100 Bonus Points, που αντιστοιχούν στην
κλίμακα 12% της Έκπτωσης Απόδοσης.
3 Πολλαπλασιάστε τη δική σας κλίμακα Έκπτωσης
Απόδοσης με το Business Volume των
Προσωπικών σας Αγορών, 12% x €100 = €12.

Έκπτωση
Απόδοσης

5

6%

x

€600

=

€36

600 BP = 6%

5
1 100 BP

x

€600

=

€36

600 BP = 6%

5
2 3.100 BP = 12%

3 12% x €100 = €12

6%

x

€600

=

€36

600 BP = 6%

5

6%

x

€600

=

€36

600 BP = 6%

5
5 x 600 = 3.000 BP
6

6%

6%

x

€600

Όσους περισσότερους Consultants έχετε στην Προσωπική σας Ομάδα που κάνουν μεγαλύτερες αγορές τόσο
μεγαλύτερος θα είναι ο Ομαδικός Τζίρος.
Στο παράδειγμα εσείς και όλα τα μέλη της Προσωπικής σας Ομάδας κάνετε αγορές 100 Bonus Points.

Υπολογισμός κερδών βήμα-βήμα

Το Πρώτο σας
Επίπεδο

Εσείς

1 Εσείς κάνετε αγορές 100 Bonus Points.

5
600 BP = 6%

6 Το προσωπικό σας κέρδος προκύπτει
προσθέτοντας το κέρδος από τις προσωπικές
σας αγορές και το κέρδος από τις αγορές των
μελών σας.
€12 + €180 = €192

25

=

€36

Σύνολο = 5 x €36 = €180

Συνολικά κέρδη από την Έκπτωση Απόδοσης: €12 + €180= €192

** Κάθε Γραμμή στην Προσωπική σας Ομάδα αποτελείται από έναν Consultant του Πρώτου σας Επιπέδου και τους Consultants που έχει χορηγήσει ο ίδιος και τα μέλη
του. Κάθε φορά που χορηγείτε έναν νέο Consultant, σχηματίζεται μία νέα γραμμή στο δίκτυό σας, κάνοντας τη δομή πιο πλατιά. Όταν οι Consultants του Πρώτου
σας Επιπέδου προσκαλούν νέους Consultants, η δομή του δικτύου σας γίνεται βαθύτερη.

Έκπτωση
Απόδοσης

5

3.100 BP=12%

5

25

5

25

5

25

5

25

5

25

9%

x

€3.100

=

€279

9%

x

€3.100

=

€279

9%

x

€3.100

=

€279

9%

x

€3.100

=

€279

9%

x

€3.100

=

€279

3.100 BP=12%

3 Πολλαπλασιάστε τη δική σας κλίμακα με το
Business Volume των Προσωπικών σας
Αγορών, 21% x €100 = €21.

5 Η διαφορά μεταξύ της δικής σας Έκπτωσης
Απόδοσης και του Πρώτου σας Επιπέδου είναι
21% - 12% = 9%. Συνεπώς κερδίζετε 9%
Έκπτωση Απόδοσης από κάθε Γραμμή της
Προσωπικής σας Ομάδας
9% x 3.100 x 5 = 1.395

Business
Volume

Διαφορά

4

2 Τα συνολικά Bonus Points της Ομάδας είναι:
100 (τα δικά σας Bonus Points)
+ 15.500 (τα Bonus Points της Ομάδας σας)
= 15.600 Bonus Points, που αντιστοιχούν στην
κλίμακα 21% της Έκπτωσης Απόδοσης.

4 Τα 3.100 Bonus Points του Πρώτου σας
Επιπέδου αντιστοιχούν στο
12% της κλίμακας της Έκπτωσης Απόδοσης.

Δεύτερο Τρίτο
Επίπεδο Επίπεδο

1 100 BP

3.100 BP=12%

2 15.600 BP = 21%

3 21% x €100 = €21

6 Το προσωπικό σας κέρδος προκύπτει
προσθέτοντας το κέρδος από τις προσωπικές
σας αγορές και το κέρδος από τις αγορές
των μελών σας.

3.100 BP=12%

3.100 BP=12%

5 x 3.100 = 15.500 BP
6

Σύνολο = 5 x €279 = €1395

Συνολικά Κέρδη από την Έκπτωση Απόδοσης: €21 + €1395 = €1416
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Κερδίστε Bonus αναπτύσσοντας
Ανεξάρτητες Ομάδες του 21%
Όταν οι Consultants του Πρώτου σου Επιπέδου φτάσουν στην
κλίμακα του 21%, αποσπώνται από την Προσωπική σας Ομάδα
και γίνονται ανεξάρτητες υποομάδες μαζί με τους δικούς
τους Consultants, που ονομάζονται Ανεξάρτητες Ομάδες
του 21%. Μόλις αυτό συμβεί, εσείς, ως Χορηγός του δικτύου,
δεν κερδίζετε πλέον Έκπτωση Απόδοσης επί των αγορών των
Consultants αυτών, αλλά συγκεντρώνετε τις προϋποθέσεις για
να λαμβάνετε bonus.

3. Bonus
Τα Bonus είναι η επιβράβευση της προσπάθειας
που κάνετε για την υποστήριξη, την εκπαίδευση
και την ανάπτυξη των Consultants σας, ώστε να
φτάσουν στο επίπεδο 21%.

Στόχος σας είναι να βοηθήσετε όσο το δυνατόν περισσότερους
Consultants του Πρώτου σας Επιπέδου να φτάσουν στο επίπεδο
21% της Έκπτωσης Απόδοσης.
Δείτε τον παρακάτω πίνακα και μάθετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα Bonus στα επόμενα κεφάλαια.

Oriflame Bonus
Bonus

Στο Success Plan υπάρχουν 6 Bonus. Τα Bonus
που μπορείτε να κερδίσετε εξαρτώνται από τον
αριθμό των Ομάδων του 21% που έχετε στο
Πρώτο σας Επίπεδο.
Το ποσοστό των Bonus μπορεί να φαίνεται
αρχικά μικρό, αλλά όταν εφαρμοστεί σε
όλο το δίκτυό σας* το ποσό που θα
κερδίζετε είναι σημαντικό.
*Δίκτυο είναι όλοι οι Consultants κάτω από εσάς,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών του 21%.

Απαιτούμενος
αριθμός ομάδων
21% στο 1ο Επίπεδο

Κέρδη από

Εσείς

1

Ομάδες 21% του 1ου σας Επιπέδου

2

Ομάδες 21% του 2oυ Επιπέδου και
κάτω, το οποίο σταματά στο Πρώτο Επίπεδο του
επόμενου δικαιούχου του Gold Bonus

4

Ομάδες 3% του 21oυ Επιπέδου και
κάτω, το οποίο σταματά στο Δεύτερο Επίπεδο
του επόμενου δικαιούχου του Sapphire Bonus

0.25%
Diamond Bonus

6

Ομάδες 4% του 21oυ Επιπέδου και κάτω, το
οποίο σταματά στο Τρίτο Επίπεδο του
επόμενου δικαιούχου του Diamond Bonus

0.125% Double
Diamond Bonus

10

4%
Oriflame Bonus
1%
Gold Bonus
0.5%
Sapphire Bonus

0.0625%
Executive Bonus

12

Ομάδες 21% του 5oυ Επιπέδου και κάτω,
το οποίο σταματά στο Τέταρτο Επίπεδο του
επόμενου δικαιούχου του Double Diamond
Bonus
Ομάδες 21% του 6oυ Επιπέδου και
κάτω, το οποίο σταματά στο Πέμπτο Επίπεδο του
επόμενου δικαιούχου του Executive Bonus.

4. Χρηματικά
Έπαθλα
Κάθε φορά που κατακτάτε ένα νέο
τίτλο στο Success Plan, λαμβάνετε ένα
εφάπαξ χρηματικό έπαθλο ύψους από
$1.000 (Director) έως $1.000.000
(Diamond President Director).
Περισσότερες πληροφορίες
για τις προϋποθέσεις και τα
κριτήρια για την απόκτηση
των τίτλων και των Χρηματικών
Eπάθλων μπορείτε να βρείτε
στα επόμενα κεφάλαια.
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Εργαλεία
που θα σας
βοηθήσουν
να πετύχετε

Διοίκηση
Επιχείρησης
Σας παρέχουμε
εξειδικευμένα εργαλεία
που θα σας βοηθήσουν
να προγραμματίσετε, να
οργανώσετε και να αναπτύξετε
την επιχείρησή σας.

Τα εργαλεία και τα εκπαιδευτικά μας
σεμινάρια είναι ειδικά σχεδιασμένα για
να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις
γνώσεις και τις δεξιότητες
που χρειάζονται για να πετύχετε σε
κάθε βήμα της επιχειρηματικής σας
καριέρας με την Oriflame.
Μελετάμε και εκσυγχρονίζουμε
σε συνεχή βάση τα εργαλεία και
δημιουργούμε νέα. Χρησιμοποιήστε
τα εργαλεία εύκολα και χωρίς κανένα
κόστος και διευρύνετε τις γνώσεις σας
και τις επιχειρηματικές σας ικανότητες.
Ανατρέξτε στη σελίδα 114 για την
πλήρη λίστα των Εργαλείων και των
Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων.

Συστήστε τα προϊόντα
και εγγράψτε νέα μέλη

Εγγραφή νέων
μελών

Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούν
να σας βοηθήσουν
στον τρόπο σύστασης και επικοινωνίας
των προϊόντων, όπως οι οδηγοί
προϊόντων, ο online Κατάλογος καθώς
και το δικό σας Online Beauty Store

Τα εργαλεία της Oriflame
κάνουν πολύ εύκολη τη
διαδικασία πρόσκλησης και
εγγραφής νέων Consultants.
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E-learning
Η πλατφόρμα e-learning θα σας βοηθήσει
να εξελιχθείτε ταχύτερα, επιλέγοντας εσείς
το μέρος και την ώρα που σας διευκολύνει
για να παρακολουθήσετε τα ηλεκτρονικά
μας σεμινάρια.
Οι ενότητες είναι σύντομες, διαδραστικές
και προσβάσιμες από κινητό τηλέφωνο και
καλύπτουν μεγάλη θεματολογία, όπως το
Πώς να Δουλεύετε με τα Μέλη, Πώς να
Κάνετε Εγγραφές, Πώς να Δημιουργήσετε
Περιεχόμενο για τα Κοινωνικά Δίκτυα.

Oriflame Academy
E-learning
To Oriflame Academy είναι ένα
εξειδικευμένο σύστημα εκπαιδευτικών
σεμιναρίων που βασίζεται στην πραγματική
εμπειρία επιτυχημένων Oriflame Leaders.
Περιλαμβάνει μεθόδους και εργαλεία
που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε
επιχειρηματικές δεξιότητες και θα σας
εξελίξουν ώστε να κατακτήσετε νέα επίπεδα
του Success Plan.

Η διαδρομή σας
στην Oriflame
H Επιχειρηματική Ευκαιρία της Oriflame δεν είναι
μόνο μία επιχειρηματική ενασχόληση,
είναι παράλληλα και απόλαυση.
Καθώς πετυχαίνετε νέους τίτλους, θα έχετε την
ευκαιρία να γνωρίσετε νέα άτομα σε απίθανες εκδηλώσεις και
συνέδρια της Oriflame, να επιβραβευτείτε και να κερδίσετε τις
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σας σε διεθνή ταξίδια.

31
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«H σχέση εμπιστοσύνης που
χτίζω όταν συνεργάζομαι
με άλλους ανθρώπους και
όλοι μαζί προσπαθούμε να
πετύχουμε τους στόχους μας
και να αναπτυχθούμε με
την Oriflame.»

«Όλη η διαδικασία
εξυπηρέτησης των μελών
μου! Όλα είναι υπέροχα!»
Γιάννος Κλεάνθους

Όλγα Ζησιμάτου

Τι σας αρέσει
περισσότερο
από τον
ρόλο σας ως
Manager?

«Το ότι είσαι στο σκαλοπάτι
που βλέπεις ξεκάθαρα την
προοπτική και μέσα από
στόχους έχεις την ευκαιρία
να γίνεσαι ολοένα και
καλύτερος.»
Μαρία Ζέκιου

ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 3

Η κατηγορία των
Managers
Προσκαλέστε νέους Consultants και δημιουργήστε
τη δική σας επιχείρηση.

«Να μοιράζομαι με κόσμο
τις υπέροχες εμπειρίες
μου με την Oriflame,
παροτρύνοντάς τους να
κάνουν το ίδιο.»
Ευαγγελία Αργυροπούλου
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Υποστηρίξτε τους Consultants σας
και πετύχετε μαζί

Τίτλοι της
κατηγορίας των
Managers

Το επίπεδο του Manager είναι ένα σημαντικό
βήμα στην καριέρα σας με την Oriflame, καθώς
πλέον μεταβαίνετε από το να λειτουργείτε
κυρίως μόνοι σας, στο να χορηγείτε νέα μέλη
και να τα βοηθάτε να πετύχουν τους στόχους και
τα όνειρά τους.

Τα Οφέλη του να είστε Manager

Βοηθήστε τους νέους Consultants να κάνουν "Το Ξεκίνημα",
εκπαιδεύστε τους και υποστηρίξτε τους στο πλάνο λειτουργίας
τους. Εμπνεύστε τους να πετύχουν υψηλότερους στόχους. Είναι
πολύ σημαντικό να καθοδηγείτε με το παράδειγμά σας, να
συνεχίζετε να είστε ενεργή/ος, να κάνετε προσωπικές αγορές
και νέες εγγραφές. Όποια ενέργεια κάνετε - από αγορά μέχρι και
προσέγγιση και εγγραφή νέων μελών- θα πρέπει οι Consultants
σας να κάνουν ακριβώς το ίδιο, γιατί όταν οι ίδιοι πετύχουν, θα
πετύχετε και εσείς.

Τι να περιμένετε:

Να θυμάστε πάντα ότι ο Χορηγός και ο Director σας, αλλά
και το προσωπικό της Oriflame, βρίσκονται πάντα δίπλα
σας για να σας βοηθήσουν στον ρόλο σας ως Ανεξάρτητος
Manager της Oriflame.

Τα οφέλη που αποκομίζετε όταν είστε Ανεξάρτητος Manager της
Oriflame είναι πολλά. Για να αυξήσετε τα οφέλη σας, μπορείτε
να συναντηθείτε με μέλη της Oriflame, να συμμετέχετε σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια για να αποκτήσετε νέες επιχειρηματικές
δεξιότητες και να λάβετε όλη την υποστήριξη που χρειάζεστε
για να συνεχίσετε να αναπτύσσεστε και να πετύχετε ακόμα
μεγαλύτερα αποτελέσματα.

–– Θα επιβραβευθείτε στη σκηνή κάποιου συνεδρίου για να
πανηγυρίσετε τον νέο σας τίτλο και θα σας απονεμηθεί
δίπλωμα και η διεθνής καρφίτσα του τίτλου του Manager.
–– Θα δικαιούστε να παρακολουθήσετε επιχειρηματικά
εκπαιδευτικά σεμινάρια όπως το Leadership Academy 1 και
το SARPIO, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν
να διευρύνετε τις επιχειρηματικές γνώσεις σας και να
συνεχίσετε δυναμικά ως επιχειρηματίας και Manager.
–– Μπορεί, επίσης, να δικαιούστε να συμμετέχετε στο
Managers' Seminar, σε άλλα συνέδρια, αλλά και σε διάφορα
προγράμματα κινήτρων.

Manager του 12%

Manager του 15%

Manager του 18%

Senior Manager

Προϋποθέσεις:

Προϋποθέσεις:

Προϋποθέσεις:

Προϋποθέσεις:

2.400 - 3.999 Bonus Points στην Προσωπική σας Ομάδα.

4.000 - 6.599 Bonus Points στην Προσωπική σας Ομάδα.

6.600 - 9.999 Bonus Points στην Προσωπική σας Ομάδα.

Προνόμια:

Προνόμια:

Προνόμια:

Τουλάχιστον 10.000ΒΡ στην Προσωπική σας Ομάδα ή μία
ή και περισσότερες ομάδες 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο και
Προσωπική Ομάδα με τουλάχιστον 4.000BP.

–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου

–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου

–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου

Προνόμια:
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση για το Managers' Seminar
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Χάριν ευκολίας, για το παράδειγμα ισχύει:
1 Bonus Point = €1 Business Volume.

Παράδειγμα 1: Ισορροπημένη δομή
Επίπεδο Α
3%
Εσείς, 9%

150 BP

150 BP

Τρεις βασικές ενέργειες
των επιτυχημένων Managers

Επίπεδο B
3%

200 BP

200 BP
Επίπεδο Γ

100 BP

3

3%
200 BP

200 BP

Συνολικά Bonus Points:
200 (εσείς) + 300 (Επίπεδο Α) + 300 (Επίπεδο Β) + 400
(Επίπεδο Γ)
= 1.200 ΒP. Η κλίμακα της Έκπτωσης Απόδοσης είναι 9%.
Τα κέρδη σας από την Έκπτωση Απόδοσης είναι:
9% x 200 + (9-3)% x 300 + (9-3)% x 300
+ (9-3)% x 400 = 18 + 18 + 18 + 24 = €78

Παράδειγμα 2: Μη ισορροπημένη δομή
Επίπεδο Α
3%
Εσείς, 9%

Τα κέρδη σας
ως Manager

150 BP

150 BP

200 BP

100 BP

500 BP

700 BP

Επίπεδο B
3%

200 BP
Επίπεδο Γ

5

9%

Συνολικά Bonus Points:
200 (εσείς) + 300 (Επίπεδο Α) + 300 (Επίπεδο Β) + 1200
(Επίπεδο Γ) = 2.000 ΒP.
Η κλίμακα της Έκπτωσης Απόδοσης είναι 9%.
Τα κέρδη σας από την Έκπτωση Απόδοσης είναι:
9% x 200 + (9-3)% x 300 + (9-3)% x 300
+ (9-9)% x 1.200 = 18 + 18 + 18 + 0 = €54

Ως Ανεξάρτητος Manager της Oriflame,
τα κέρδη σας δεν εξαρτώνται πλέον μόνο
από το Άμεσο Κέρδος που κερδίζετε από τις
Προσωπικές σας Αγορές.
Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να κερδίζετε Έκπτωση Απόδοσης που
κυμαίνεται από 3% έως 21% με βάση τις αγορές της Προσωπικής
σας Ομάδας.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η δομή της Προσωπικής σας
Ομάδας θα επηρεάσει τα κέρδη σας από την Έκπτωση Απόδοσης.
Για να μεγιστοποιήσετε την Έκπτωση Απόδοσης βεβαιωθείτε ότι η
δραστηριότητα στα διάφορα επίπεδα της Προσωπικής σας Ομάδας
είναι ισορροπημένη. Αποφύγετε να εξαρτάστε από ένα μόνο επίπεδο.

Δημιουργήστε μία ισορροπημένη δομή
Τα παραδείγματα σε αυτή τη σελίδα δείχνουν πώς μία
ισορροπημένη και μία μη ισορροπημένη δομή μπορεί να επηρεάσει
τα οφέλη σας.
Στο Παράδειγμα 2, παρόλο που έχετε συγκεντρώσει περισσότερα
Bonus Points από ότι στο Παράδειγμα 1, κερδίζετε λιγότερα. Αυτό
συμβαίνει επειδή εσείς και το Επίπεδο Γ έχετε φτάσει στο ίδιο
επίπεδο Έκπτωσης Απόδοσης δηλαδή στο 9% και συνεπώς η
διαφορά μεταξύ των επιπέδων σας θα είναι 0%.

1

Προσέγγιση και Εγγραφή
Νέων Μελών

2

Follow up και Ενεργοποίηση

3

Δημιουργία και Καθοδήγηση
Ομάδας Πυρήνα
Περισσότερες
πληροφορίες
για αυτές τις ενέργειες
στις επόμενες σελίδες
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1 Προσέγγιση και Εγγραφή
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ MANAGERS

Νέων Μελών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στην προσέλκυση και εγγραφή νέων μελών,
που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

List 30 names of friends, family and colleagues
Think of the people you would invite to a big party or your social media contacts.

5
#

Name

Show the catalogue

Invite to meeting

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Welcome to Oriflame
11

12

13
14

Use this Getting Started checklist to get off to a great start15as an Oriflame
16
consultant. It will help you become familiar with our products,
how to start
17
18
selling and how to invite others to join Oriflame.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6

1

Become a part of the
Oriflame community

2

Complete and sign the
contract agreement to get
your consultant number.

4

Discover the most suitable
Skin Care Routine for you…

3

…by using the Skin Expert
App or the Skin Care Guide.
You can also use these tools
to learn about other skin
care products. Remember to
practice using the app before
consulting a customer.

Select five people
from your list
Select five people you want to
show the Skin Care or Wellness
Routine and the Oriflame catalogue in the next two days.

Product name

Quantity

Oriflame Opportunity Meeting
Are you ready for a change? Come to our
next Opportunity Meeting and find out how
Oriflame can help put you in the driver’s seat!

Skin Care Session
Join us for our next skin care session and
get a free, luxurious facial plus learn some
skin care tips!

Beauty party

Wellness Session

Select five people to invite to an
Want to find out about the latest beauty trends?
Come to our Wellness Club and find out
Join us on Saturday for a beauty master class
how to feel more energetic and simply look
Oriflame meeting organised by
and a chance to sample great beauty products.
and feel great!
your Sponsor or Leader.
Find your favourite
Oriflame products
Schedule your next meeting
Browse through the catalogue,
Agree on the next Oriflame meetings with your Sponsor or Leader.
online or offline, and the Colour
Guide to find other interesting
Oriflame meeting
Date
Time
Contact information for Sponsor or Leader
products. You’ll also go through
Name
the same step when you’re
placing a customer order.
Telephone

7

Email

Write down the products you and your customer have selected
Find out how much you earn as an Oriflame consultant.
Code

You can invite
them by saying:

Catalogue
price

Consultant
price

Earnings

Επεκτείνετε τη Λίστα Ονομάτων σας και ζητήστε
από τους νέους Consultants να δημιουργήσουν
τη δική τους λίστα κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης "Το Ξεκίνημα". Εκπαιδεύστε τους
Consultants σας να ξεκινήσουν με τη λίστα
ονομάτων που έχουν στο τηλέφωνό τους, στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις συστάσεις
από φίλους - και πείτε τους να θέσουν το
ερώτημα: "Ποιον γνωρίζω που θα τον ενδιέφερε
να δει τα νέα προϊόντα της Oriflame και να
ακούσει για την επιχειρηματική της ευκαιρία;"

Μιλήστε σε τουλάχιστον τρία νέα άτομα κάθε
μέρα. Όσο πιο πολλά, τόσο το καλύτερο,
αλλά όχι σε λιγότερο από τρία άτομα. Μιλήστε
τους για την Oriflame, για τα προϊόντα και την
Επιχειρηματική Ευκαιρία. Θέστε ως καθημερινό
στόχο, δικό σας και της ομάδας σας να μιλάτε
σε τουλάχιστον τρία νέα άτομα και να κάνετε
ένα μέλος ο καθένας. Να θυμάστε ότι για τους
Consultants είστε παράδειγμα προς μίμηση και αν
εσείς προσεγγίζετε καθημερινά νέα άτομα, το ίδιο
θα κάνουν και αυτά.

Συμβουλή για τις Συναντήσεις
Επιχειρηματικής Ευκαιρίας και την
ενδυνάμωση της Ομάδας Πυρήνα σας

Οργανώστε Συναντήσεις Επιχειρηματικής
Ευκαιρίας 2-3 φορές την εβδομάδα. Είναι
σημαντικό να πραγματοποιείτε τις συναντήσεις
αυτές σε τακτική βάση, ώστε οι Consultants σας
να γνωρίζουν πότε και που να φέρουν τα νέα μέλη
τους. Πραγματοποιήστε το εκπαιδευτικό σεμινάριο
"Το Ξεκίνημα" στο τέλος κάθε συνάντησης.
Ενεργοποιήστε τα νέα μέλη να βάλουν την πρώτη
τους παραγγελία και προσκαλέστε τα στην επόμενη
συνάντηση ή εκπαιδευτικό σεμινάριο.
Προσκαλέστε την Ομάδα Πυρήνα σας στις Συναντήσεις Επιχειρηματικής
Ευκαιρίας. Προσκαλέστε τους να συμμετέχουν στην παρουσίαση της
Επιχειρηματικής Ευκαιρίας ή να προετοιμάσουν την παρουσίαση προϊόντων.
Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να διδάξετε στην Oμάδα Πυρήνα σας πώς
να οργανώνουν μόνοι τους και σωστά τις δικές τους συναντήσεις.
Διαβάστε περισσότερα για την Ομάδα Πυρήνα στη σελίδα 42.
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2 Follow up και ενεργοποίηση
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ MANAGERS

της ομάδας σας

Είναι πολύ σημαντικό οι Consultants σας να είναι ενεργοί και
να βάζουν παραγγελία σε κάθε Κατάλογο.

Διατηρήστε συνεχή επικοινωνία με τους Consultants

Προωθήστε τις ενότητες του e-learning που θα

σας - ρωτήστε τους για τις αγορές και τις εγγραφές

βοηθήσουν τους Consultants σας να αναπτύξουν τις

που κάνουν. Μιλήστε τους για τα νέα προϊόντα και

επιχειρηματικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

τις προσφορές και καλέστε τους σε εκδηλώσεις και
ενημερωτικά σεμινάρια.
Επικοινωνήστε με τους Consultants σας που δεν
έχουν βάλει παραγγελία στον τελευταίο κατάλογο
και συζητήστε μαζί τους γιατί είναι ανενεργοί.
Ενημερώστε τους για τις προσφορές και τα
προγράμματα κινήτρων και προσκαλέστε τους να
συμμετέχουν στις συζητήσεις της ομάδας σας στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δημιουργήστε ομαδικές συζητήσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Χρησιμοποιήστε τις για να επιβραβεύετε τα
αποτελέσματα των Consultants - όπως η πρώτη τους
παραγγελία, η εγγραφή νέων μελών και η επίτευξη
νέων τίτλων. Για να διατηρείτε ενεργό το ενδιαφέρον
των Consultants, μπορείτε να ανεβάζετε επιτυχημένες
ιστορίες και να κάνετε post ενδιαφέρουσες
πληροφορίες για τα προϊόντα και τις προσφορές.
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3 Δημιουργία και Kαθοδήγηση
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ MANAGERS

Ομάδας Πυρήνα

Η Ομάδα Πυρήνας αποτελείται από τουλάχιστον πέντε Consultants που
έχουν αποφασίσει να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά και θέλουν να
γίνουν Leaders.

Η ομαδική συνεργασία κάνει την προσπάθεια πιο διασκεδαστική
και αποτελεσματική και η εμπειρία έχει δείξει ότι η Ομάδα Πυρήνας
είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη νέων Leaders και θα σας
βοηθήσει να αναπτυχθείτε ακόμα πιο γρήγορα.
Δώστε λοιπόν, μεγάλη βαρύτητα.
Για να δημιουργήσετε την Ομάδα Πυρήνα σας, ενημερώστε
τους Consultants σας για τα πλάνα σας και καλέστε όλους
όσοι ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν και να αποτελέσουν
μέρος της Ομάδας αυτής. Παρουσιάστε τα οφέλη της ομαδικής
συνεργασίας και εξέλιξης, όπως για παράδειγμα η ομαδική
προσέγγιση και εγγραφή νέων μελών, η συμμετοχή σε ειδικά
ενημερωτικά σεμινάρια, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις
για την Ομάδα Πυρήνα και η παροχή αμοιβαίας υποστήριξης και
βοήθειας για την επίτευξη των επιμέρους στόχων.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μέλη της Ομάδας Πυρήνας
σας μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε επίπεδο της
Προσωπικής σας Ομάδας, όχι μόνο το πρώτο επίπεδο.
Η παρακίνηση και η δέσμευση πρέπει να είναι τα μόνα κριτήρια.

Κάθε Ομάδα Πυρήνας αποφασίζει μόνη της τους κανόνες
και τις αρμοδιότητές της. Συναντηθείτε με την Ομάδα
Πυρήνα σας και αποφασίστε μαζί. Βεβαιωθείτε ότι όλα
τα μέλη συμφωνούν. Στόχος είναι να προγραμματιστούν
συγκεκριμένες ενέργειες και να τεθούν σαφείς
αρμοδιότητες ώστε όλοι να λειτουργούν συνολικά για τον
ίδιο στόχο, τη συνεχή ανάπτυξη και την επιτυχία.
Να θυμάστε να καθοδηγείτε με το παράδειγμά σας και να
εκτελείτε τις ενέργειες που έχετε θέσει μαζί με την Ομάδα
Πυρήνα σας. Θα προετοιμάσετε με αυτό τον τρόπο την
Ομάδα Πυρήνα σας να δημιουργήσει και να καθοδηγήσει
τις δικές της ομάδες και να αναπαράγει όλες αυτές τις
βασικές ενέργειες που έχετε αναλάβει ως Manager.

Τι πρέπει να σκέφτεστε όταν καθοδηγείτε την Ομάδα Πυρήνα σας:
Μοιραστείτε το όραμα, τους στόχους και τη

Θέστε βραχυπρόθεσμους και

δέσμευσή σας.

μακροπρόθεσμους στόχους και

Εκπαιδεύστε την Ομάδα Πυρήνα σας στις δεξιότητες

παρακολουθήστε την εξέλιξη και τα

που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της

αποτελέσματά τους.

επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η προσέγγιση και

Επιβραβεύστε τα καλά αποτελέσματα. Τα μέλη

εγγραφή νέων μελών, η χορηγία και η παρουσίαση της

της Ομάδας Πυρήνα σας είναι μέρος της

επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Ομάδας Πυρήνα επειδή θέλουν να αναπτυχθούν

Πραγματοποιήστε μαζί ενέργειες προσέγγισης και

και να πετύχουν με την Oriflame. Κάθε επιτυχία

εγγραφής νέων μελών και αναθέστε καθήκοντα στα

αξίζει να επιβραβεύεται!

μέλη της Ομάδας Πυρήνα σας.
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Συμμετοχή στο
Leadership Academy 1
Και μάθετε πώς να αναπτύξετε την επιχείρησή σας και να εξελίξετε τις δεξιότητές του Manager.
Ο ρόλος του Manager

Αναπτύξτε την Ομάδα Πυρήνα σας

LEADERSHIP ACADEMY 1

LEADERSHIP ACADEMY 1

Ο ρόλος του
Manager

Αναπτύξτε την
Ομάδα Πυρήνα σας

Προσέγγιση και Εγγραφή Νέων Μελών

Πώς να Προσεγγίζετε Νέα Μέλη

LEADERSHIP ACADEMY 1

LEADERSHIP ACADEMY 1

Προσέγγιση και
Εγγραφή Νέων
Μελών

Πώς να
Προσεγγίζετε
Νέα Μέλη

Αναπτύξτε την
επιχείρησή σας
Συνεχίστε να επικεντρώνεστε στην Ομάδα Πυρήνα σας και
παρουσιάστε τα οφέλη της εγγραφής νέων μελών και της
δημιουργίας της δικής τους προσωπικής ομάδας. Όταν τα μέλη
της Ομάδας Πυρήνα σας δημιουργήσουν δικές τους ομάδες,
το δίκτυό σας θα αναπτυχθεί γρηγορότερα και
θα καταφέρετε να κατακτήσετε νέους τίτλους.
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«Εάν δίνεις σωστές οδηγίες,
ενθαρρύνεις, επιβραβεύεις,
αξιοποιείς τις ιδέες της
ομάδας και ταυτόχρονα
την κρατάς ενωμένη, τότε
σίγουρα έχεις το χάρισμα
του Ηγέτη.»

«Η ικανότητα που έχεις
να ασκείς επιρροή και να
εμπνέεις τους γύρω σου.»
Γιώργος & Εύη Τσιρώνη

Αριστέα Βοτσαΐτη

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά
του καλού
ηγέτη;

«Ένας καλός ηγέτης
νοιάζεται πολύ αλλά και δεν
φοβάται να καθοδηγεί και
ξέρει πώς να εμπνέει τους
άλλους ώστε να θέλουν να
φτάσουν ψηλά.»
Monika Soffronow

ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 4

Η κατηγορία
των Directors
Οδηγήστε την επιχείρησή σας σε νέο επίπεδο.

«1. Άψογη Γνώση του
Success Plan, 2. Διαρκές
Focus στον Στόχο 3. Γενναία
Δέσμευση Χρόνου,
4. Απλόχερη Παροχή
Υλικών Μέσων και 5.
Μόνιμη Υποστήριξη
Τεχνολογικών Εφαρμογών.»
Δημήτρης Αρβανιτίδης
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Ο τίτλος του
Director - ορόσημο
στην εξέλιξή σας
Η απόκτηση ενός τίτλου Director χαρακτηρίζεται από κάποια
σημαντικά ορόσημα. Είναι η πρώτη φορά που μπορείτε να
κερδίζετε χρήματα και με τους τέσσερις τρόπους, η πρώτη
φορά που δικαιούστε Χρηματικό Έπαθλο και η πρώτη
φορά που θα προσκληθείτε στο Directors' Seminar, στο
Directors' Dinner και σε διεθνή συνέδρια. Όλα αυτά τα
δικαιούστε ενώ παράλληλα απολαμβάνετε τη συνεργασία
με άλλα άτομα, εμπνέοντάς τα να γίνουν και τα ίδια Leaders
και παρακινώντας τα να προσπαθήσουν να πετύχουν
υψηλότερους στόχους.

Τίτλοι της
Κατηγορίας
των Directors

Director

Gold Director

Senior Gold Director

Sapphire Director

Προϋποθέσεις:
Τουλάχιστον 10.000 BP στην Προσωπική σας Ομάδα ή
μία/ή και περισσότερες ομάδες του 21% στο Πρώτο σας
Επίπεδο και τουλάχιστον 4.000 BP στην Προσωπική σας
Ομάδα σε 6 από 12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Απαιτούνται τουλάχιστον δύο ομάδες του 21% στο Πρώτο
σας Επίπεδο και τουλάχιστον 4.000 BP στην Προσωπική σας
Ομάδα σε 6 από 12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Απαιτούνται τουλάχιστον τρεις ομάδες του 21% στο Πρώτο
σας Επίπεδο και τουλάχιστον 4.000 BP στην Προσωπική σας
Ομάδα σε 6 από 12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις ομάδες του 21% στο Πρώτο
σας Επίπεδο και τουλάχιστον 4.000 BP στην Προσωπική σας
Ομάδα σε 6 από 12 Καταλόγους.

Προνόμια:
–– $2,000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors' Dinner
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο διεθνές Gold Conference
–– Bonus*

Προνόμια:
–– $3,000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors' Dinner
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο διεθνές Gold Conference
–– Bonus*

Προνόμια:
–– $4,000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors' Dinner
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο διεθνές Gold Conference
–– Bonus*

Προνόμια:
–– $1,000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors' Dinner
–– Πρόσκληση για το Directors' Seminar
–– Bonus*

* Τα Bonus δεν εξαρτώνται από τον τίτλο που έχετε κατακτήσει. Καθορίζονται από τον αριθμό των ομάδων 21% που έχετε στο Πρώτο σας Επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες 52 και 108-113.
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Τα προνόμια
ενός
Director
Ως Ανεξάρτητος Oriflame Director θα
κερδίζετε επιπλέον χρήματα καθώς η
επιχείρησή σας θα αναπτύσσεται και
θα έχετε τη δυνατότητα να ταξιδέψετε
σε ονειρικούς προορισμούς και να
λάβετε Χρηματικά Έπαθλα.
Κάποια από τα προνόμια που δικαιούστε είναι:
–– Αναγνώριση και διεθνή καρφίτσα τίτλου για κάθε
νέο τίτλο Director που κατακτάτε.
–– Χρηματικά Έπαθλα αξίας $1,000 έως $4,000
ανάλογα με τον τίτλο του Director που κατακτάτε.
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο ετήσιο διεθνές
Gold Conference.
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο Leadership Academy 2
και Leadership Academy 3, καθώς και σεμινάρια που
διοργανώνει η χώρα σας.
–– Δυνατότητα συμμετοχής σε events και συνέδρια που
διοργανώνει η χώρα σας.
–– Δυνατότητα να κερδίσετε bonus βάσει των
Ομάδων 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο.
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Τα κέρδη του Director
Τώρα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε και
με τους τέσσερις τρόπους του Oriflame
Sucess Plan - Άμεσο Κέρδος, Έκπτωση
Απόδοσης, Bonus και Χρηματικά Έπαθλα.
Τα Bonus αποτελούν σημαντικό μέρος του εισοδήματός
σας όταν κατέχετε τίτλο Director και πάνω, και είναι πολύ
σημαντικό να γνωρίζετε πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε και
να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας.

Τα Bonus
Υπάρχουν τρία Bonus που μπορείτε να κερδίσετε ως Director:
το 4% Oriflame Bonus, το 1% Gold Bonus και το 0.5%
Sapphire Bonus. Το Bonus που δικαιούστε καθορίζεται από
τις ομάδες 21% που έχετε στο Πρώτο σας Επίπεδο και όχι
από τον τίτλο που έχετε κατακτήσει.
Όπως διαβάσατε και στο Κεφάλαιο 2, όταν οι Consultants του
Πρώτου σας Επιπέδου φτάνουν στο επίπεδο 21% της Έκπτωσης
Απόδοσης, αποσπώνται από την Προσωπική σας Ομάδα και οι
ομάδες τους χωρίζονται σε ομάδες του 21%. Σε αυτό το σημείο,
δεν κερδίζετε πλέον Έκπτωση Απόδοσης από τις ομαδικές
αγορές αυτών των Consultants αλλά κερδίζετε bonus.

Ελάχιστη Εγγύηση
Η Ελάχιστη Εγγύηση είναι ένας τρόπος διασφάλισης ότι όλα
τα άτομα ενός δικτύου αμείβονται δίκαια για την ανάπτυξη του
δικτύου τους μέσα από εγγραφή νέων Consultants και μέσα από
εκπαίδευση και υποστήριξη ώστε να εξελιχθούν σε Leaders.
Όταν o δικαιούχος του bonus δεν συγκεντρώνει τα ελάχιστα
Bonus Points που απαιτούνται για την απόδοσή του, γίνεται
προσαρμογή του bonus και μέρος του αποδίδεται στον
επόμενο δικαιούχο του ίδιου bonus.
Παράδειγμα για την απόδοση του 4% Oriflame Bonus.
Aν έχετε:
- 1 0.000 BP ή περισσότερα στην Προσωπική σας Ομάδα,
κερδίζετε ολόκληρο το bonus.
-4
 .000-9.999 BP στην Προσωπική σας Ομάδα, κερδίζετε
μέρος του bonus και το υπόλοιπο αποδίδεται στον επόμενο
δικαιούχο του 4% Oriflame Bonus.
-3
 .999 BP ή λιγότερα, δεν δικαιούστε να λάβετε το bonus.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς λειτουργεί η
Ελάχιστη Εγγύηση σε σχέση με τα bonus, δείτε στη σελ. 112.

Στον μήνα που δικαιούστε το bonus θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον:

Τα Bonus και το Δίκτυό σας
Το 4% Oriflame Bonus αποδίδεται στο Πρώτο σας Επίπεδο,
αλλά όλα τα άλλα Bonus - ξεκινώντας με το 1% Gold Bonus μπορούν να αποδοθούν σε βάθος, από το δεύτερο επίπεδο
και κάτω και σταματάει όταν κάποιος Director ενδιάμεσα
δικαιούται να το πάρει.

–– Μία ομάδα 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο

Τρεις γενικοί κανόνες ισχύουν για
την απόδοση οποιουδήποτε bonus

–– 200 BP Προσωπικές αγορές ή 100 BP και 2 προσωπικά WP1
–– 4.000 BP στην Προσωπική σας Ομάδα*
*Αν έχετε τουλάχιστον έξι ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο, δεν
υπάρχει προϋπόθεση ελάχιστων πόντων στην Προσωπική σας Ομάδα
για την απόδοση του bonus. Ισχύει, ωστόσο, η Ελάχιστη Εγγύηση.
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Χάριν ευκολίας, στο παράδειγμα ισχύει:
1 Bonus Point = €1 Business Volume

Προϋποθέσεις:
Προσωπικές αγορές: Τουλάχιστον 200 BP ή 100 BP + 2 προσωπικά WP 1
Ομαδικός Τζίρος της Προσωπικής σας Ομάδας: Τουλάχιστον 4.000 BP
Ομάδες 21% του Πρώτου σας Επιπέδου: 1

Ελάχιστη Εγγύηση: Η Προσωπική σας Ομάδα πρέπει να
συγκεντρώσει 10.000 BP για να σας αποδοθεί ολόκληρο το
4% Oriflame Bonus. Εάν συγκεντρώσετε λιγότερα BP τότε τίθεται
σε ισχύ η Ελάχιστη Εγγύηση και μέρος του bonus αποδίδεται στον
επόμενο δικαιούχο του 4% Oriflame Bonus προς τα πάνω. Διαβάστε
στη σελίδα 52 πώς λειτουργεί η Ελάχιστη Εγγύηση.

Προϋποθέσεις:
Προσωπικές αγορές: Τουλάχιστον 200 BP ή 100 ΒP + 2 προσωπικά WP 1
Ομαδικός τζίρος της Προσωπικής σας Ομάδας: Τουλάχιστον 4.000 BP
Ομάδες 21% του Πρώτου σας Επιπέδου: 2

Ελάχιστη Εγγύηση: Οι ομάδες 21% του Πρώτου σας Επιπέδου πρέπει
να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 10.000 BP για να σας αποδοθεί
ολόκληρο το 1% Gold Bonus. Εάν συγκεντρώνουν λιγότερα BP τότε
τίθεται σε ισχύ η Ελάχιστη Εγγύηση και μέρος του bonus αποδίδεται
στον επόμενο δικαιούχο του 1% Gold Bonus προς τα πάνω. Διαβάστε
στη σελίδα 52 πώς λειτουργεί η Ελάχιστη Εγγύηση.

Προϋποθέσεις:
Προσωπικές αγορές: Τουλάχιστον 200 BP ή 100 ΒP + 2 προσωπικά WP 1
Ομαδικός τζίρος της Προσωπικής σας Ομάδας: Τουλάχιστον 4.000 BP
Ομάδες 21% του Πρώτου σας Επιπέδου: 4

Ελάχιστη Εγγύηση: Οι ομάδες 21% του Δεύτερου Επιπέδου σας
πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 10.000 BP για να σας αποδοθεί
ολόκληρο το 0.5% Sapphire Bonus. Εάν συγκεντρώνουν λιγότερα BP
τότε τίθεται σε ισχύ η Ελάχιστη Εγγύηση και μέρος του bonus αποδίδεται
στον επόμενο δικαιούχο του 0.5% Sapphire Bonus προς τα πάνω.
Διαβάστε στη σελίδα 52 πώς λειτουργεί η Ελάχιστη Εγγύηση.
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4% Oriflame Bonus
Το 4% Oriflame Bonus σας αποδίδει
4% του Business Volume των ομάδων
21% του Πρώτου σας Επιπέδου.

1% Gold Bonus
Το 1% Gold Bonus σας αποδίδει 1% επί
του Business Volume όλων των ομάδων
21% του Δευτέρου Επιπέδου σας και
κάτω και σταματάει μετά το πρώτο
επίπεδο του επόμενου δικαιούχου του
1% Gold Bonus.

Εσείς

Το 1ο σας
Επίπεδο

10.000 BP

10.000 BP

A

To 1% Gold Bonus σας
αποδίδεται από το Δεύτερό
σας Επίπεδο και κάτω

Εσείς

3ο Επίπεδο 4ο Επίπεδο

Το 1ο σας
Επίπεδο

2ο
Επίπεδο

A

C

10.000 BP 12.000 BP
10.000 BP

B

E

G

10.000 BP

10.000 BP

F

H

11.000 BP

10.000 BP

Σημείωση: Θα σας αποδοθεί επίσης το 4% Oriflame
Bonus (€800). Τα συνολικά σας κέρδη από τα Bonus θα
είναι: €800 + €440 = €1.240

Το 1ο σας
Επίπεδο

2ο
Επίπεδο

3ο
Επίπεδο

A

E

I

B

F

J

To 0.5% Sapphire Bonus
σας αποδίδεται από το
Τρίτο σας Επίπεδο και κάτω

10.000 BP 11.000 BP 13.000 BP 4ο Επίπεδο 5ο Επίπεδο
10.000 BP

C

G

K

M

N

10.000 BP 12.000 BP 10.000 BP 11.500 BP 10.000 BP

D

H

Το κέρδος σας από το 4% Oriflame Bonus είναι:
4% x 10.000 = €400

Τα κέρδη σας από το 1% Gold Bonus είναι:
1% x (12.000 + 11.000 + 10.000 + 11.000) = €440

D

10.000 BP 11.000 BP 10.000 BP
Εσείς

Έχετε μία ομάδα 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο,
που στο παράδειγμα εκπροσωπείται από τον Α.
Θα σας αποδοθεί 4% Oriflame Bonus επί του
Business Volume του Α.

Το 1% Gold Bonus θα σας αποδοθεί επί του C, D, Ε και
F. Δεν θα σας αποδοθεί το 1% Gold Bonus επί του G και
H. Αυτό συμβαίνει επειδή το ίδιο bonus δεν μπορεί να
αποδοθεί δύο φορές επί του ίδιου τζίρου και ο C είναι
o δικαιούχος του 1% Oriflame Bonus επί του G και H.

10.000 BP 11.000 BP

0.5% Sapphire Bonus
Tο 0.5% Sapphire Bonus σας αποδίδει 0.5%
επί του Business Volume όλων των ομάδων 21%
του Τρίτου σας Επιπέδου και κάτω και σταματάει
μετά το δεύτερο επίπεδο του επόμενου
δικαιούχου του 0.5% Sapphire Bonus.

Το 4% Oriflame Bonus
σας αποδίδεται μόνο
από τις ομάδες 21%
του Πρώτου σας
Επιπέδου

L

10.000 BP 11.500 BP 11.000 BP

Το 0.5% Sapphire Bonus θα σας αποδοθεί επί του
Business Volume του I, J, K, L και Μ. Δεν σας αποδοθεί
για τον Ν γιατί ο F είναι είναι δικαιούχος του 0.5%
Sapphire Bonus και θα το κερδίσει επί του Ν.
Τα κέρδη σας από το 0.5% Sapphire Bonus είναι:
0.5% x (10.000 + 13.000 + 10.000 + 11.000 + 11.500) =
€277.50
Σημείωση: Σε αυτό το παράδειγμα θα σας αποδοθεί
επίσης το 4% Oriflame Bonus (€1.600) και το 1% Gold
Bonus (€895). Τα συνολικά σας κέρδη από τα Bonus
είναι: €1.600 + €895 + €277.50 = €2.772,50
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Τρεις βασικές ενέργειες των
επιτυχημένων Directors

1

Προσέγγιση και Εγγραφή
Νέων Μελών

2

Ενεργοποίηση Δικτύου

3

Ανάπτυξη Ομάδας Πυρήνα
και Managers

1 Προσέγγιση και

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ DIRECTORS

Εγγραφή Νέων Μελών
Η εγγραφή νέων μελών είναι η βάση της επιχείρησής σας και θα πρέπει
να εστιάζετε σε αυτό. Συνεχίστε να κάνετε προσωπικές εγγραφές νέων
Consultants και οργανώστε ενέργειες προσέγγισης και εγγραφής νέων
μελών μαζί με την Ομάδα Πυρήνα σας.

Συγκεκριμένες ενέργειες:
Ενεργήστε ως παράδειγμα προς
μίμηση - προωθήστε την έννοια της
εγγραφής νέων μελών ως καθημερινή
συνήθεια και δώστε το παράδειγμα με
τις δικές σας ενέργειες.
Διασφαλίστε με τους Managers σας
ότι αναπαράγουν τις ενέργειές σας
και κάνουν καθημερινά εγγραφή
νέων Consultants μαζί με την Ομάδα
Πυρήνα τους.

Δουλέψτε μαζί με την Ομάδα Πυρήνα σας
και θέστε στόχους εγγραφής νέων μελών
για κάθε κατάλογο, συζητήστε τα πλάνα
ενεργειών για την εγγραφή νέων μελών
και υποστηρίξτε τις συναντήσεις που
πραγματοποιούν μαζί τους.
Υπενθυμίστε στους Χορηγούς και
τους Leaders να πραγματοποιούν
"Το Ξεκίνημα" για τα νέα μέλη και μετά
από κάθε συνάντηση νέων μελών να
επικοινωνούν το "Welcome Programme"
και να ακολουθούν τις οδηγίες από το
έντυπο "Πρώτες 90 Ημέρες".
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ DIRECTORS

2 Ενεργοποίηση Δικτύου
Οι εκδηλώσεις, οι συναντήσεις και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι οι βασικές
ενέργειες για να διατηρήσετε ενεργούς τους Consultants και το ενδιαφέρον τους,
γεγονός που θα επηρεάσει την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
Οι περισσότεροι νέοι Consultants δεν έχουν ειδικές δεξιότητες ή προηγούμενη
σχετική εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό ως Director να καταφέρετε να
προσδιορίσετε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Consultants σας.

Ενέργειες που πρέπει να κάνετε σε συνεχή βάση για την Προσωπική σας Ομάδα:
Συναντήσεις Καταλόγου
Οργανώστε συναντήσεις offline και online
την τελευταία ή την πρώτη εβδομάδα του
Καταλόγου. Παρουσιάστε τα νέα προϊόντα, τα
προγράμματα και τις ειδικές προσφορές και
επιβραβεύστε τους Consultants που έφεραν
καλά αποτελέσματα.
Εκπαίδευση
Διασφαλίστε ότι όλα τα μέλη σας λαμβάνουν την
προϊοντική και επιχειρηματική εκπαίδευση που
χρειάζονται για να εξελιχθούν και να έχουν μία
επιτυχημένη καριέρα με την Oriflame.

Εκδηλώσεις Ομορφιάς και Ευεξίας
Οργανώστε εκδηλώσεις για τους Consultants
και τα υποψήφια μέλη τους. Παρουσιάστε τα νέα
προϊόντα, τη Ρουτίνα Περιποίησης Επιδερμίδας
και τα Wellness, επιβραβεύστε τους πιστούς
καταναλωτές και τους Consultants.
Ομάδες Συζήτησης - Group Chats
Δημιουργήστε ομάδες συζήτησης ή κλειστές
ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για
να μοιραστείτε πληροφορίες που αφορούν
συγκεκριμένους Consultants. Ένα παράδειγμα
είναι "Πώς να ξεκινήσω με την Oriflame" για
τα νέα μέλη.

Συμβουλή - Χρησιμοποιήστε
τους Managers της ομάδας
σας σε όλες τις εκδηλώσεις...

...Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους Managers της ομάδας σας
να εκπαιδευτούν και να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους. Συζητήστε
μαζί τους το πλάνο ενεργειών και αναθέστε τους αρμοδιότητες,
όπως για παράδειγμα η οργάνωση της υποδοχής, η προετοιμασία
της λίστας επιβράβευσης και των δώρων, η συμμετοχή τους στην
παρουσίαση των νέων προϊόντων ή της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας,
η παρουσίαση της δικής τους προσωπικής εμπειρίας ή η συμμετοχή
τους σε κάποια μέρη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ DIRECTORS

3 Ανάπτυξη Ομάδας Πυρήνα
και Managers

Αναπτύξτε την Ομάδα Πυρήνα σας εντάσσοντας νέους Consultants
που θεωρείτε ότι έχουν την προοπτική να δημιουργήσουν τη δική τους
επιχείρηση. Γνωρίζετε ήδη πώς να διαμορφώσετε και να καθοδηγήσετε μια
Ομάδα Πυρήνα - ο ρόλος σας είναι να είστε ο Manager των Managers και
να αναπτύξετε νέους Directors.
Συγκεκριμένες ενέργειες:
Διατηρήστε τους Managers σας ενεργούς
και επικεντρωμένους στη συνεχή ανάπτυξη και
εκπαιδεύστε τους να αναλάβουν τις ευθύνες
του ρόλου του Manager. Ενθαρρύνετέ τους να
παρακολουθούν τα ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια
για Managers - Leadership Academy 1 - και
οργανώστε στο δίκτυό σας τακτικά εκπαιδευτικά
σεμινάρια για Managers τόσο online όσο και offline.
Υποστηρίξτε τους Managers σας συμμετέχοντας
στις συναντήσεις νέων μελών και τις εκδηλώσεις
που διοργανώνουν, μοιραστείτε την προσωπική
σας επιτυχημένη ιστορία και την ιστορία της
εταιρείας και των προϊόντων της.

Οργανώστε μαζί με τους Managers σας
εβδομαδιαίες προσωπικές συναντήσεις. Θέστε
μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους
στόχους, συζητήστε το πλάνο ενεργειών για
να τους πετύχετε, παρακολουθήστε τακτικά τα
αποτελέσματα, επιβραβεύστε και μοιραστείτε
τις καλές πρακτικές.
Διατηρήστε συνεχή επικοινωνία με τους
Managers σας. Παρακολουθήστε την εξέλιξή
τους, συμβουλεύστε τους και συνεχίστε να
τους εκπαιδεύετε σε βασικές δεξιότητες.
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Συμμετοχή στο
Leadership Academy 2
Μάθετε τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Director.

Leadership Academy 2

Δεχθείτε την
πρόκληση

Leadership Academy 3

LEADERSHIP ACADEMY 2

LEADERSHIP ACADEMY 3

Διατηρήστε το
Δίκτυό σας Ενεργό

Success Plan

LEADERSHIP ACADEMY 2

LEADERSHIP ACADEMY 3

Ο Ρόλος και οι
Αρμοδιότητες του
Director

Ανάπτυξη
Ανεξάρτητων
Leaders

LEADERSHIP ACADEMY 2

LEADERSHIP ACADEMY 3

H Εκπαίδευση των
Εκπαιδευτών

Καλωσορίσατε στην
Oriflame

LEADERSHIP ACADEMY 2

Ανάπτυξη
Leaders

Έχετε ξεκινήσει μια δυναμική ανάπτυξη με την
Oriflame και τώρα βρίσκεστε μπροστά σε
μια νέα μεγάλη πρόκληση - στην κατάκτηση
του τίτλου του Diamond, όπου έχετε την
ευκαιρία να κερδίσετε νέα μεγαλύτερα Bonus
και Χρηματικά Έπαθλα και τη δυνατότητα να
συμμετέχετε σε exclusive διεθνή συνέδρια.
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«Κάθε ταξίδι είναι μαγικό!
Απίστευτοι προορισμοί,
υπέροχοι άνθρωποι,
φαντασμαγορικές
επιβραβεύσεις! Βραζιλία,
Αργεντινή, Νέα Υόρκη,
Αυστραλία, Κένυα… και
τόσα άλλα.»

«Κάθε Conference είναι
μια ξεχωριστή ανάμνηση
χαραγμένη στο μυαλό μας.
Όταν κοιτάμε τη συλλογή
από τις conference
καρφίτσες μας, πάντα ένα
χαμόγελο σχηματίζεται
στο πρόσωπό μας.»

Ελένη Γαβριήλ

Ελένη & Νικολέττα Ντελλή

Ποια είναι η
αγαπημένη σας
ανάμνηση από
το Diamond
Conference?

ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 5

Η κατηγορία
των Diamonds
Γίνετε το παράδειγμα προς μίμηση.

«Το αίσθημα που ένιωσα
ότι ανήκω σε μια μεγάλη
Πολυεθνική οικογένεια,
κατά τη διάρκεια της
παρουσίασής μου στη
Βραζιλία μπροστά σε
2000 συμμετέχοντες.»

«Όταν πήγα στο πρώτο
μου Diamond Conference
στην Σιγκαπούρη και
συνειδητοποίησα πως με
την Oriflame μπορώ να
βρίσκομαι στα καλύτερα
μέρη του κόσμου.»

Αργυρώ Καναβού

Λέα Οικονόμου
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Καθοδηγήστε
εμπνέοντας
Κατακτώντας τον τίτλο του Diamond,
αναγνωρίζεστε ως ένας επιτυχημένος
Oriflame Leader και έχετε πλέον μία
ιδιαίτερη θέση ως Leader των Leaders.
Έχετε καταφέρει να αναπτύξετε τουλάχιστον έξι Directors
και πιθανά πολλούς περισσότερους. Τώρα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε και να μοιραστείτε τη γνώση σας, τις
δεξιότητές σας και τις καλύτερες πρακτικές σας για να
εκπαιδεύσετε και να ενεργοποιήσετε όλο σας το δίκτυο.
Όταν κατακτήσετε τον τίτλο του Diamond Director,
απολαμβάνετε πολλά οφέλη, όπως μεγαλύτερα χρηματικά
έπαθλα, περισσότερα bonus και τη δυνατότητα συμμετοχής
σε ταξίδια και σε διεθνή συνέδρια δύο φορές τον χρόνο.

Τα κέρδη της Ομάδας Diamond
Έχοντας τον τίτλο του Diamond Director έχετε τη δυνατότητα
να κερδίσετε από το Άμεσο Κέρδος, την Έκπτωση Απόδοσης,
τα Bonus και τα Χρηματικά Έπαθλα. Το μεγαλύτερο μέρος των
κερδών σας θα προέρχεται από τα bonus.
Πέρα από τα bonus που ήδη κερδίζετε, 4% Oriflame Bonus,
1% Gold Bonus και 0.5% Sapphire Bonus, έχετε τη δυνατότητα
να κερδίσετε δύο επιπλέον bonus - τo 0.25% Diamond Bonus
και το 0.125% Double Diamond Bonus.

Τίτλοι της
Κατηγορίας των
Diamond

Diamond Director

Senior Diamond Director

Double Diamond Director

Προϋποθέσεις:
Έξι ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για
6 από 12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Οκτώ ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για
6 από 12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Δέκα ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για
6 από 12 Καταλόγους.

Προνόμια:
–– $6.000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors΄ Dinner
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο διεθνές Diamond Conference
–– Bonus*

Προνόμια:
–– $8.000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Director's Dinner
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο διεθνές Diamond Conference
–– Bonus*

Προνόμια:
–– $10,000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων στο διεθνές Directors' Dinner
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο διεθνές Diamond Conference
–– Bonus*

* Τα Bonus δεν εξαρτώνται από τον τίτλο που έχετε κατακτήσει. Καθορίζονται από τον αριθμό των ομάδων 21% που έχετε στο πρώτο σας επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες 52 και 108–113.
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Προϋποθέσεις:

Ομάδες 21% του Πρώτου σας Επιπέδου: 6
Ελάχιστη Εγγύηση:
Τα BP που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ομάδες 21% του Τρίτου σας
Επιπέδου σας είναι τουλάχιστον 10.000 για να δικαιούστε ολόκληρο το
0.25% Diamond Bonus. Αν συγκεντρωθούν λιγότερα BP τότε εφαρμόζεται η
Ελάχιστη Εγγύηση και μέρος του bonus αποδίδεται στον επόμενο δικαιούχο
του 0.25% Diamond Bonus προς τα πάνω. Διαβάστε πώς λειτουργεί η
Ελάχιστη Εγγύηση στη σελίδα 52 και 112.

2ο
Επίπεδο

3ο
Επίπεδο

4ο
Επίπεδο

5ο
Επίπεδο

6ο
Επίπεδο

A1

A2

A3

A4

A5

A6

0.25% Diamond Bonus
To 0.25% Diamond Bonus σας αποδίδει
0.25% επί του Business Volume όλων των
Ομάδων 21% στο Τέταρτό σας Επίπεδο και
κάτω και σταματά να αποδίδεται μετά το
Τρίτο Επίπεδο του επόμενου δικαιούχου του
0.25% Diamond Bonus.

B1

B2

B3

B4

B5

B6

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Εσείς

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP

D1

D2

D3

D4

E1

E2

E3

E4

F1

F2

D5

D6

E5

E6

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
Το 0.25% Diamond Bonus
αποδίδεται στο Τέταρτό σας
Επίπεδο και κάτω

F3

2ο
Επίπεδο

3ο
Επίπεδο

4ο
Επίπεδο

5ο
Επίπεδο

A1

A2

A3

A4

A5

6ο

B1

B2

B3

B4

B5

B6

7ο
Επίπεδο

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

I1

I2

I3

I4

I5

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP Επίπεδο

Ομαδικός Τζίρος της Προσωπικής σας Ομάδας:
Για το Bonus αυτό δεν απαιτούνται ελάχιστα
BP στις Ομαδικές Αγορές της Προσωπικής σας Ομάδας.
Ομάδες 21% του Πρώτου σας Επιπέδου: 10
Ελάχιστη Εγγύηση:
Τα BP που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ομάδες 21% του Τέταρτου Επιπέδου
σας είναι τουλάχιστον 10.000 για να δικαιούστε ολόκληρο το 0.125%
Double Diamond Bonus. Αν συγκεντρωθούν λιγότερα BP τότε εφαρμόζεται η
Ελάχιστη Εγγύηση και μέρος του bonus αποδίδεται στον επόμενο δικαιούχο
του 0.125% Double Diamond Bonus προς τα πάνω. Διαβάστε πώς λειτουργεί
η Ελάχιστη Εγγύηση στη σελίδα 52 και 112.

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP

0.125% Double
Diamond Bonus
Το 0.125% Double Diamond Bonus σας
αποδίδει 0.125% επί του Business Volume
όλων των ομάδων 21% στο Πέμπτο σας
Επίπεδο και κάτω και σταματά στο Τέταρτο
Επίπεδο του επόμενου δικαιούχου του
0.125% Double Diamond Bonus.

Τα κέρδη σας από το 0.25%
Diamond Bonus είναι:
0.25% x (15 x €10.000)=€375

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP

Το 1ο σας
Επίπεδο

Προσωπικές αγορές: Τουλάχιστον 200 BP ή 100 BP + 2 προσωπικά WP1

Θα κερδίσετε το 0.25% Diamond
Bonus επί του Business Volume όλου του
Τέταρτου Επιπέδου σας: Α4-Ε4, όλου του
Πέμπτου σας Επιπέδου: Α5-Ε5
και όλου του Έκτου Επιπέδου: Α6-Ε6.

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP

Προϋποθέσεις:

Χάριν ευκολίας, για το
παράδειγμα ισχύει:
1 Bonus Point = €1 Business Volume

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP

Προσωπικές αγορές: Τουλάχιστον 200 BP ή 100 BP + 2 προσωπικά WP1
Ομαδικός Τζίρος της Προσωπικής σας Ομάδας:
Για το Bonus αυτό δεν απαιτούνται ελάχιστα BP
στις Ομαδικές αγορές της Προσωπικής σας Ομάδας.

Το 1ο σας
Επίπεδο

Το 0.125% Double Diamnod Bonus
αποδίδεται στο Πέμπτο σας Επίπεδο
και κάτω

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
Εσείς

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
J1

10.000 BP

Σημείωση: Θα κερδίσετε, επίσης, 4% του
Oriflame Bonus (€2.400), 1% Gold Bonus
(€2.100), 0.5% Sapphire Bonus (€1.050).
Τo συνολικό σας κέρδος από τα Bonus
στο παράδειγμα αυτό είναι: €2.400 +
€2.100 + €1.050 + €375 = €5.925

Θα κερδίσετε το 0.125% Double
Diamond Bonus επί του Business
Volume όλου του Πέμπτου Επιπέδου
σας: Α5-Ι5, όλου του Έκτου σας
Επιπέδου: Β6-Η6 και όλου του Έβδομου
Επιπέδου: C7-H7.
Τα κέρδη σας από το 0.125% Diamond
Bonus είναι:
0.125% x (22 x €10.000) = €275
Σημείωση: Θα κερδίσετε, επίσης, 4%
του Oriflame Bonus (€4.000), 1% Gold
Bonus (€880), 0.5% Sapphire Bonus
(€450) και 0.25% Diamond Bonus
(€775). Τo συνολικό σας κέρδος από
τα Bonus στο παράδειγμα αυτό είναι:
€4.000 + €880 + €450 + €775 + €275
= €6.380
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Τα προνόμια
ενός
Diamond Director
Κατέχοντας τον τίτλο του Diamond Director έχετε τη δυνατότητα να
κερδίσετε περισσότερα Bonus, μεγαλύτερα Χρηματικά Έπαθλα, να
συμμετέχετε στα διεθνή συνέδρια Gold Conference και Diamond
Conference που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Το Diamond
Conference διοργανώνεται για τους πιο επιτυχημένους Oriflame
Leaders σε διάφορους προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Τα δύο αυτά
μεγάλα συνέδρια σας δίνουν την ευκαιρία να μοιραστείτε τις εμπειρίες
σας με Leaders που κατέχουν υψηλότερους τίτλους, να συμμετέχετε σε
master classes, να βιώσετε μοναδικά προγράμματα, εκδηλώσεις, να
επισκεφθείτε αξιοθέατα και να πανηγυρίσετε τις νέες σας διακρίσεις
στο exclusive Gala Dinner.

Κάποια από τα ιδιαίτερα προνόμια που
δικαιούστε είναι:
–– Διεθνή χρυσή καρφίτσα τίτλου με ένα ή δύο διαμάντια για κάθε
νέο τίτλο Diamond Director που κατακτάτε.
–– Χρηματικά Έπαθλα αξίας $6.000 έως $10.000 ανάλογα με
τον τίτλο του Diamond Director που κατακτάτε.
–– Πρόσκληση συμμετοχής στο ετήσιο διεθνές Diamond Conference
και τη δυνατότητα να κερδίσετε δύο έως τρία εισιτήρια για τη
δωρεάν συμμετοχή του/της συζύγου σας ή κάποιου συνοδού.
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για τη συμμετοχή σας στο διεθνές
Gold Conference.
–– Bonus
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Τρεις βασικές ενέργειες
των επιτυχημένων
Diamond Directors

1

Προσέγγιση και Εγγραφή Νέων
Μελών, Ενεργοποίηση και Ανάπτυξη
Νέων Leaders

2

Καθοδήγηση Leaders

3

Έμπνευση και παρακίνηση του
δικτύου μέσα από τον δικό σας
υποδειγματικό τρόπο δουλειάς

1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ DIAMOND DIRECTORS

Προσέγγιση και Εγγραφή Νέων
Μελών, Ενεργοποίηση και Ανάπτυξη
Νέων Leaders
Για να αναπτύξετε και να εξελίξετε την επιχείρησή σας, είναι πολύ σημαντικό
τόσο εσείς όσο και η ομάδα σας να προσεγγίζετε και να κάνετε εγγραφές νέων
Consultants και να αναπτύσσετε νέους Leaders - ακριβώς ό,τι κάνατε μέχρι τώρα.

Πραγματοποιήστε τακτικά συναντήσεις νέων
μελών για να φέρετε νέους Consultants στο
δίκτυό σας.
Ενεργοποιήστε το δίκτυό σας. Πραγματοποιήστε
συναντήσεις για να παρουσιάσετε τα νέα
της εταιρείας και εκπαιδευτικά σεμινάρια
και κρατήστε τα μέλη σας ενήμερα μέσω
επικοινωνιακών καναλιών της επιλογής σας.
Συνεχίστε να αναπτύσσετε νέους Leaders.
Πραγματοποιήστε εκπαιδευτικά σεμινάρια,
θέστε στόχους και παρακολουθήστε την
εξέλιξή τους και αναγνωρίστε τις επιτυχίες τους.
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2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ DIAMOND DIRECTORS

Καθοδήγηση Leaders

Ως Diamond Director δεν πρέπει να επικεντρωθείτε μόνο στην
υποστήριξη των Consultants της Προσωπικής σας Ομάδας αλλά
και των Leaders όλου του δικτύου σας και να βοηθήσετε τους
Directors να αναπτυχθούν και να πετύχουν υψηλότερους τίτλους.

Σχεδιάστε και πραγματοποιήστε
εκδηλώσεις για όλο σας το δίκτυο, όπως
για παράδειγμα:
- Επιχειρηματικές εκδηλώσεις για να
μοιραστείτε τα νέα της εταιρείας, τις
προσφορές, τις online εφαρμογές, τα
συνέδρια και τα σεμινάρια.
- Εκδηλώσεις που προσφέρουν
διασκέδαση, έμπνευση και την
αίσθηση ότι είσαι μέρος της Oriflame
κοινότητας. Να θυμάστε πάντα να
επιβραβεύετε στις εκδηλώσεις αυτές
τους Consultants που έχουν πετύχει
καλά αποτέλεσματα.

Σχεδιάστε και πραγματοποιήστε
προϊoντικά και επιχειρηματικά σεμινάρια
για όλο σας το δίκτυο.
Υποστήριξτε και συνεχίστε να
αναπτύσσετε τους Leaders του δικτύου
σας. Οργανώστε τακτικά Προσωπικές
Συναντήσεις (Business Planning SessionsBPS), εκπαιδεύστε τους Directors και
παρακολουθήστε την εξέλιξή τους.
Επιβεβαιώστε ότι έχουν θέσει
μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους
στόχους και έχουν τις δεξιότητες και τη
γνώση για να τους πετύχουν.

3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ DIAMOND DIRECTORS

Έμπνευση και παρακίνηση του
δικτύου μέσα από τον δικό σας
υποδειγματικό τρόπο δουλειάς
Έχετε κατακτήσει μία θέση ηγεσίας που σας κάνει παράδειγμα για τους άλλους να
σας ακολουθήσουν και να σας μιμηθούν. Μπορείτε να γίνετε ακόμη πιο επιτυχημένοι
αν μοιραστείτε τις γνώσεις σας για ανάπτυξη, αν παρακινήσετε το δίκτυό σας και αν
τους εκπαιδεύσετε βασιζόμενοι στην επιθυμία τους να πετύχουν.

Είστε το παράδειγμα για τους Leaders
σας και πρέπει να αναπαράγουν τις
ενέργειές σας. Συνεχίστε όλες τις
ενέργειες που κάνατε για να πετύχετε
και οι Leaders σας θα το δουν και
θα κάνουν ακριβώς ό,τι κάνετε.
Να εκπροσωπείτε την Oriflame και να
μυείτε το δίκτυό σας στην κουλτούρα,
στις αξίες και στην ιστορία της Oriflame.
Εμπνεύστε και παρακινήστε άλλους
και δείξτε τους πώς είναι να είσαι
επιτυχημένος ώστε να έχουν ένα
ρεαλιστικό παράδειγμα και να
γνωρίζουν για ποιο λόγο προσπαθούν.
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Στοχεύστε ακόμη
πιο ψηλά
Συνεχίστε να αναπτύσσετε την επιχείρησή σας
για να κατακτήσετε υψηλότερους τίτλους και να
φτάσετε στην Κατηγορία των Executives, όπου θα
έχετε τη δυνατότητα για περισσότερα ταξίδια και
συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια τρεις φορές τον
χρόνο, μεγαλύτερα κέρδη και Χρηματικά Έπαθλα
και διεθνή αναγνώριση.
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"Το ταξίδι μας με την
οικογένειά μας στην
Ιαπωνία ήταν μία απίθανη
εμπειρία. Επίσης, όταν
συνειδοτοποιούμε πόσα
άτομα έχουμε συναντήσει με
την Oriflame και πόσο έχουμε
επηρεάσει τη ζωή τους."

“Ότι όλοι μας προσκαλούν
να μοιραστούμε τις
εμπειρίες μας και
είμαστε χαρούμενοι
που συμβάλλουμε στην
ανάπτυξη άλλων ατόμων."
Olga και Victor Kukushovy
Executive Directors, Ρωσία

Reyna Mendoza και Homero Serrano
Executive Director, Μεξικό

Τι σας προκαλεί
μεγαλύτερη
έκπληξη ως
Executive?

Η ομάδα μου μου έκανε
πολλές εκπλήξεις όταν
έγινα Executive. Αυτό με
συγκίνησε και με έκανε πολύ
χαρούμενο.”
Oktavianus Yudistira
Executive Director, Ινδονησία

ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 6

H κατηγορία των
Executives
Κάντε τη διαφορά

“Σε μία εκδήλωση στην
Λισαβόνα, ο Robert af
Jocknick μου είπε ότι είναι
εντυπωσιασμένος από τα
επιτεύγματά μου. Αυτού
του είδους η αναγνώριση
πάντα με εκπλήσσει και με
κινητοποιεί.”
Florina Serban
Gold Executive Director, Ρουμανία
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Καθοδηγήστε τους Leaders και
αναπτύξτε το δίκτυό σας

Τίτλοι της Κατηγορίας
των Executives

Έχετε δημιουργήσει μία πολύ επιτυχημένη
επιχείρηση και πλέον γνωρίζετε τι σημαίνει να
έχετε καριέρα με την Oriflame, για εσάς και
την οικογένειά σας.

Κέρδη από την Κατηγορία των Executives

Η κατηγορία των Executives θα σας προσφέρει ακόμα
περισσότερα προνόμια. Μερικά από αυτά είναι Χρηματικά
Έπαθλα συνολικής αξίας $132.000, αποκλειστικά συνέδρια
σε όλο τον κόσμο, διεθνής καρφίτσα τίτλου και διεθνής
αναγνώριση.

Έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε όλα τα bonus: το 4%
Oriflame Bonus, το 1% Gold Bonus, το 0.5% Sapphire
Bonus, το 0.25% Diamond Bonus, το 0.125% Double
Diamond Bonus αλλά και το 0.0625% Executive Bonus.

O Executive Director κερδίζει από το Άμεσο Κέρδος, την
Έκπτωση Απόδοσης, τα Bonus και τα Χρηματικά Έπαθλα.
Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών σας θα προέλθουν απο
τα bonus.

Το επίπεδο της επιτυχίας σας, σας κάνει παράδειγμα προς
μίμηση, όχι μόνο για την Προσωπική σας Ομάδα αλλά και για
όλους τους Oriflame Consultants και Leaders του δικτύου
σας. Όσο περισσότερο μεγαλώνει το δίκτυό σας, τόσο
σημαντικότερος είναι ο ρόλος σας - είστε ο Leader των Leaders
και o πρεσβευτής της κουλτούρας, των προϊόντων και των αξιών
της Oriflame.

Executive Director

Gold Executive Director

Sapphire Executive Director

Diamond Executive Director

Προϋποθέσεις:
Δώδεκα ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για
6 από 12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Δεκαπέντε ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για
6 από 12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Δεκαοκτώ ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για
6 από 12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Εικοσιμία ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για
6 από 12 Καταλόγους.

Προνόμια:
–– $24,000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors' Dinner
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο διεθνές Diamond Conference
και στο Executive Conference
–– Bonus*

Προνόμια:
–– $30,000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors' Dinner
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο διεθνές Diamond Conference
και στο Executive Conference
–– Bonus*

Προνόμια:
–– $36,000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors' Dinner
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο διεθνές Diamond
Conference και στο Executive Conference
–– Bonus*

Προνόμια:
–– $42,000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors' Dinner
–– Δυνατότητα συμμετοχής στο διεθνές Diamond Conference
και στο Executive Conference
–– Bonus*

* Τα Bonus δεν εξαρτώνται από τον τίτλο που έχετε κατακτήσει. Καθορίζονται από τον αριθμό των ομάδων 21% που έχετε
στο πρώτο σας επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες 52 και 108–113.
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Το 1ο σας
Επίπεδο

2ο
3ο
Επίπεδο Επίπεδο

4ο
Επίπεδο

5ο
Επίπεδο

Το 0.0625% Executive
Bonus αποδίδεται στο Έκτο
σας Επίπεδο και κάτω

6ο
Επίπεδο

7ο
A3
A5
A6
A4
A1
A2
10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP Επίπεδο

8ο
9ο
Επίπεδο Επίπεδο
10ο
Επίπεδο

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

K1

K2

K3

L1

L2

L3

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP

Προϋποθέσεις:

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP

Προσωπικές αγορές: Τουλάχιστον 200 BP ή 100 BP
+ 2 προσωπικά WP 1

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP

Ομαδικές αγορές: Για το Bonus αυτό δεν απαιτούνται
ελάχιστα BP στις Ομαδικές αγορές της Προσωπικής
σας Ομάδας.
Ομάδες 21% του Πρώτου σας Επιπέδου: 12
Ελάχιστη Εγγύηση:
Τα BP που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ομάδες 21% του
Πέμπτου σας Επιπέδου είναι τουλάχιστον 10.000 για να
δικαιούστε ολόκληρο το 0.0625% Executive Bonus. Αν
συγκεντρώσετε λιγότερα BP τότε εφαρμόζεται η Ελάχιστη
Εγγύηση και μέρος του bonus αποδίδεται στον επόμενο
δικαιούχο του 0.0625% Executive Bonus και πάνω. Διαβάστε
στη σελίδα 52 πώς λειτουργεί η Ελάχιστη Εγγύηση.

0.0625% Executive Bonus
Tο 0.0625% Executive Bonus σας αποδίδει
0.0625% επί του Business Volume όλων των
ομάδων 21% στο Έκτο σας Επίπεδο και κάτω
και σταματά στο Πέμπτο Επίπεδο του επόμενου
δικαιούχου του 0.0625% Executive Bonus.

Εσείς

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP

10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP
10.000 BP 10.000 BP 10.000 BP

Στο παράδειγμα, εσείς και οι Ομάδες του 21%
έχετε συγκεντρώσει 10.000BP. Θα σας αποδοθεί ολόκληρο το
0.0625% Executive Bonus για το 6ο σας Επίπεδο: Α6-J6, για το 7ο
Επίπεδο: Β7-J7, για το 8ο Επίπεδο: Β8-Ι8, για το 9ο Επίπεδο: Β9
-Η9 και 10ο Επίπεδο: C10-G10.
Τα κέρδη σας από το 0.0625% Executive Bonus είναι:
0.0625% x (39 x €10.000)=€243
Σημείωση: Θα κερδίσετε, επίσης, το 4% Oriflame Bonus (€4.800), το

1% Gold Bonus (€1.900), το 0.5% Sapphire Bonus (€800), το 0.25%
Diamond Bonus (€1.480) και το 0.125% Double Diamond Bonus (€610).
Τα συνολικά σας κέρδη στο παράδειγμα αυτό είναι: €4.800 + €1.900 +
€800 + €1.480 + €610 + €243 = €9.833
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Τα προνόμια
του Executive
Director
Κατέχοντας κάποιον από τους τίτλους της κατηγορίας Executive, έχετε
τη δυνατότητα να κερδίσετε όχι μόνο τα τέσσερα Χρηματικά Έπαθλα
συνολικής αξίας $132.000 αλλά και την ευκαιρία να κερδίσετε τέσσερα
εισιτήρια για να συμμετέχετε στο Executive και Diamond Conference.
Πολλοί Leaders αυτού του επιπέδου θα συμμετέχουν για πρώτη φορά
στο Leadership Council. Εκεί θα μπορέσετε να συναντήσετε και να
ανταλλάξετε εμπειρίες με τους Top Oriflame Leaders του region σας,
το Top Management της εταιρείας μας αλλά και να συμμετέχετε σε
αποφάσεις που είναι πολύ σημαντικές για την επιχείρησή σας.

Κάποια από τα προνόμια που δικαιούστε είναι:
–– Διεθνείς καρφίτσες τίτλου με ρουμπίνια για κάθε νέο τίτλο Executive
που κατακτάτε.
–– Χρηματικά Έπαθλα αξίας $24,000 έως $42,000 ανάλογα με τον
τίτλο Executive που κατακτάτε.
–– Δυνατότητα να κερδίσετε τέσσερα εισιτήρια για το ετήσιο
διεθνές Executive Conference που πραγματοποιείται σε
εξωτικούς προορισμούς. Συνέδρια έχουν ήδη πραγματοποιηθεί
σε προορισμούς όπως Κιότο, Χρυσή Ακτή, Ομάν, Μπανγκόκ,
Μαυρίκιος.
–– Δυνατότητα να κερδίσετε τέσσερα εισιτήρια για το διεθνές
Diamond Conference.
–– Δυνατότητα να κερδίσετε δύο εισιτήρια για το ετήσιο διεθνές
Gold Conference.
–– Δυνατότητα να πάρετε μέρος στο Regional Leadership Council.
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1

Τρεις βασικές ενέργειες
των επιτυχημένων
Executive Directors

Προσέγγιση και Εγγραφή Νέων Μελών, Ενεργοποίηση και
Ανάπτυξη νέων Leaders στην Προσωπική σας Ομάδα
Πραγματοποιήστε τακτικά συναντήσεις νέων μελών
για να φέρετε νέους Consultants στο δίκτυό σας.
Ενεργοποιήστε το δίκτυό σας. Πραγματοποιήστε
συναντήσεις για να παρουσιάσετε τα νέα της
εταιρείας και εκπαιδευτικά σεμινάρια και κρατήστε
τα μέλη σας ενήμερα μέσω επικοινωνιακών
καναλιών της επιλογής σας.

2

Γνωρίζετε ήδη τις αρμοδιότητες του Director. Τώρα,
πρέπει να επικρεντρωθείτε στην ακόμα μεγαλύτερη
ανάπτυξη του δικτύου σας και στο να βοηθήσετε
άλλους να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες
και να πετύχουν υψηλότερους τίτλους.

3

Συνεχίστε να αναπτύσσετε νέους Leaders.
Πραγματοποιήστε εκπαιδευτικά σεμινάρια,
θέστε στόχους, παρακολουθήστε την εξέλιξή
τους και αναγνωρίστε τις επιτυχίες τους.

Καθοδήγηση των Leaders του Δικτύου σας
Σχεδιάστε και πραγματοποιήστε εκδηλώσεις για
όλο σας το δίκτυο, όπως για παράδειγμα:
- Επιχειρηματικές εκδηλώσεις για να μοιραστείτε
τα νέα της εταιρείας, τις προσφορές, τις online
εφαρμογές, τα συνέδρια και τα σεμινάρια.
- Εκδηλώσεις που προσφέρουν διασκέδαση,
έμπνευση και την αίσθηση ότι είστε μέρος της
Oriflame κοινότητας.

Σχεδιάστε και πραγματοποιήστε εκπαιδευτικά
σεμινάρια για όλο σας το δίκτυο.
Υποστηρίξτε και συνεχίστε να αναπτύσσετε
τους Leaders του δικτύου σας. Οργανώστε
τακτικά Προσωπικές Συναντήσεις (Business
Planning Sessions-BPS), εκπαιδεύστε τους
Directors και παρακολουθήστε την εξέλιξή τους.

Να είστε παράδειγμα προς μίμηση και να πρεσβεύετε
τις αξίες της εταιρείας
Δώστε το παράδειγμα ώστε να το ακολουθήσουν
οι Leaders. Συνεχίστε όλες τις ενέργειες που
κάνατε για να πετύχετε και οι Leaders σας θα το
δουν και θα κάνουν ακριβώς ό,τι κάνετε.
Εμπνεύστε και παρακινήστε άλλους και δείξτε
τους πώς είναι να είσαι επιτυχημένος.

Να εκπροσωπείτε την Oriflame και να μυείτε
το δίκτυό σας στην κουλτούρα, στις αξίες και
στην ιστορία της Oriflame.
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Κατακτώντας
την κορυφή
Διαθέτετε όλες τις δεξιότητες και την εμπειρία που
χρειάζεται για να φτάσετε στο υψηλότερο επίπεδο
του Oriflame Success Plan και να γίνετε ένας από
τους Top Oriflame Leaders. Παραμείνετε ενεργοί
και συνεχίστε να έχετε το ίδιο πάθος και την ίδια
δέσμευση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας
- είστε πολύ κοντά στο να κάνετε πραγματικότητα
τα μεγαλύτερά σας όνειρα και να πετύχετε ό,τι
εσείς θέλετε.
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“Η ευκαιρία που μου δίνεται
να παίρνω μέρος στο
Global Leadership Council
στην Σουηδία καθώς και
η δυνατότητα που έχω
να περνάω χρόνο με την
οικογένειά μου χάρη στον
ευέλικτο τρόπο εργασίας."

“Έχοντας τον τίτλο του
President, απολαμβάνω
απίθανα προνόμια και
οφέλη στα Συνέδριά μας.”
Vonita Bermana
President Director, Ινδονησία

Julieta Guzmán and Ramón Corral
Gold President Directors, Μεξικό

Τι
απολαμβάνετε
περισσότερο
ως President?

ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟ 7

Η κατηγορία
των Presidents
Το απόγειο της επιτυχίας

“Ως Presidents, και μέλη
του Global Leadership
Council, χαιρόμαστε που
είμαστε μέρος της επιτυχίας
της Oriflame. Νιώθουμε
υπερηφάνεια που τιμούμε
τη χώρα μας με τα
επιτεύγματά μας”

“Να βλέπω τον κόσμο
με την Oriflame και να
ταξιδεύω σε απίθανους
προορισμούς με την
οικογένειά μου για τα
συνέδρια της Oriflame
καθώς και την αναγνώριση
που λαμβάνω.

Nguyen Hai και Chau Hien
Senior President Directors, Βιετνάμ

Özgül Cingil
Senior President Director, Τουρκία
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Διεθνής Ηγεσία
Έχετε φτάσει στο ανώτατο επίπεδο του
Oriflame Success Plan.
Εκτός από τα έπαθλα που απολαμβάνετε, έχετε επίσης
αναπτύξει επιτυχημένους Leaders και αλλάξει τη ζωή χιλιάδων
ανθρώπων στην πορεία σας. Όλα αυτά σας κάνουν πρότυπο
και παράδειγμα προς μίμηση για τους Oriflame Leaders σε
όλον τον κόσμο και διεθνή πρεσβευτή της Oriflame.

Τίτλοι και
προϋποθέσεις
της κατηγορίας
των Presidents

Τα Κέρδη στην Κατηγορία των Presidents
Στην κατηγορία των Presidents έχετε τη δυνατότητα να
κερδίσετε bonus με όλους τους τρόπους - Άμεσο Κέρδος,
Έκπτωση Απόδοσης, Bonus και Χρηματικά Έπαθλα. Τα βασικά
σας κέρδη θα προέρχονται κυρίως από τα bonus.

Ως μέλος της κατηγορίας των Presidents είστε ένας από τους πιο
επιτυχημένους Leaders στον κόσμο, και η μοναδική σας γνώση
και εμπειρία είναι σημαντικές για την εταιρεία. Οι Presidents
συνεργάζονται με τη διοίκηση της Oriflame, συμμετέχουν σε
συζητήσεις για την εταιρική στρατηγική καθώς και σε διοικητικές
αποφάσεις της εταιρείας.

President Director

Senior President Director

Gold President Director

Sapphire President Director

Diamond President Director

Προϋποθέσεις:
Απαιτούνται εικοσιτέσσερις ομάδες
του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για
6 από 12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Απαιτούνται εικοσιτέσσερις ομάδες του 21%
στο Πρώτο σας Επίπεδο για 6 από 12
Καταλόγους. Έξι Γραμμές θα πρέπει να έχουν
έστω έναν Consultant με έξι ή περισσότερα
21% στο πρώτο επίπεδο για τους ίδιους 6 από
12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Απαιτούνται εικοσιτέσσερις ομάδες του 21% στο
Πρώτο σας Επίπεδο για 6 από 12
Καταλόγους. Δώδεκα Γραμμές θα πρέπει να έχουν
έστω έναν Consultant με έξι ή περισσότερα
21% στο πρώτο επίπεδο για τους ίδιους 6 από
12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Απαιτούνται εικοσιτέσσερις ομάδες του 21% στο Πρώτο σας
Επίπεδο σε 6 από 12 Καταλόγους. Δεκαοχτώ Γραμμές θα πρέπει
να έχουν έστω έναν Consultant με έξι ή περισσότερα 21% στο
Πρώτο Επίπεδο για τους ίδιους 6 από 12 Καταλόγους.

Προϋποθέσεις:
Απαιτούνται εικοσιτέσσερις ομάδες του 21% στο Πρώτο σας
Επίπεδο για 6 από 12 Καταλόγους. Εικοσιτέσσερις Γραμμές θα
πρέπει να έχουν έστω έναν Consultant με έξι ή περισσότερα 21%
στο πρώτο επίπεδο για τους ίδιους 6 από 12 Καταλόγους.

Προνόμια:

Προνόμια:

––
––
––
––
––
––

Προνόμια:
–– $1,000,000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors' Dinner
–– Διεθνή Συνέδρια Diamond και Executive Conference
–– Διεθνές Gold Conference
–– Bonus*

Προνόμια:

–– $100,000 Χρηματικό Έπαθλο
–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για
το Director’s Dinner
–– Διεθνή Συνέδρια Diamond
και Executive Conference
–– Διεθνές Gold Conference
–– Αυτοκίνητο Oriflame
–– Bonus*

Προνόμια:

–– $200,000 Χρηματικό Έπαθλο

–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το
Directors' Dinner
–– Διεθνή Συνέδρια Diamond και
Executive Conference
–– Διεθνές Gold Conference
–– Bonus*

–– $300,000 Χρηματικό Έπαθλο

–– Διεθνής καρφίτσα τίτλου
–– Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors' Dinner
–– Διεθνή Συνέδρια Diamond και Executive
Conference
–– Διεθνές Gold Conference
–– Αυτοκίνητο Oriflame
–– Bonus*

–– $400,000 Χρηματικό Έπαθλο

Διεθνής καρφίτσα τίτλου
Πρόσκληση δύο ατόμων για το Directors' Dinner
Διεθνή Συνέδρια Diamond και Executive Conference
Διεθνές Gold Conference
Αυτοκίνητο Oriflame
Bonus*

* Τα Bonus δεν εξαρτώνται από τον τίτλο που έχετε κατακτήσει. Καθορίζονται από τον αριθμό των ομάδων 21% που έχετε στο Πρώτο σας
Επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες 52 και 108-113.
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Τα Προνόμια της
Κατηγορίας των
President
Οι πέντε τίτλοι στην Κατηγορία των Presidents κερδίζουν
εφάπαξ Χρηματικά Έπαθλα από $100,000 έως $1,000,000,
συνολικά μέχρι και $2,000,000 εάν κατακτήσετε όλους τους
τίτλους της κατηγορίας.

Μερικά πράγματα που αξίζει να περιμένετε:
–– Χρυσές καρφίτσες τίτλου με ένα έως πέντε σμαράγδια
– ο αριθμός συμβολίζει τους τίτλους που έχετε κατακτήσει
στην κατηγορία τωνPresidents.
–– Χρηματικά Έπαθλα – από $100.000 έως $1.000.000* –
για κάθε τίτλο που κατακτάτε στην Ομάδα του President.
Η συνολική αξία των Χρηματικών Έπαθλων που μπορείτε
να κερδίσετε αν φτάσετε όλους τους τίτλους στην
κατηγορία President είναι $2.000.000.
–– Τέσσερα εισιτήρια για το ετήσιο Executive Συνέδριο σε
διεθνή εξωτικό προορισμό. Προηγούμενα συνέδρια
έχουν γίνει στο Κιότο, στην Χρυσή Ακτή, στο Ομάν,
στην Μπανγκόκ, στην Καμπότζη και στον Μαυρίκιο.
–– Τέσσερα εισιτήρια για το ετήσιο Diamond Conference
σε διεθνή προορισμό.
–– Δύο εισιτήρια για το ετήσιο Gold Conference σε
διεθνή προορισμό.
–– Αυτοκίνητο Oriflame για τους τίτλους President Director,
Gold President Director και Sapphire President Director.

*Ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις
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Tρεις βασικές ενέργειες
των επιτυχημένων
President Directors

1
2
3

Αναπτύξτε νέους
Diamond Directors

1 Αναπτύξτε νέους

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ PRESIDENT DIRECTORS

Diamond Directors
Για να εδραιώσετε τη θέση σας και να συνεχίσετε να αναπτύσσεστε και να
κατακτάτε νέους τίτλους President, θα πρέπει να υποστηρίξετε την ανάπτυξη
νέων Diamond Directors σε οποιοδήποτε επίπεδο του δικτύου σας.

Συγκεκριμένες ενέργειες:

Γίνετε Ηγέτες των Ηγετών

Προάγετε τον ρόλο του Diamond
Director οργανώνοντας συναντήσεις
για μελλοντικούς Diamond Directors.

Να είστε πρότυπο και
πρεσβευτής

Προγραμματίστε εκπαιδευτικά
σεμινάρια για μελλοντικούς Diamond
Directors για να τους κρατάτε
κινητοποιημένους και επικεντρωμένους
στον στόχο τους. Εμπνεύστε,
εκπαιδεύστε, θέστε στόχους και
παρακολουθήστε την πρόοδό τους.
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2 Γίνετε Ηγέτες των Ηγετών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ PRESIDENT DIRECTORS

Οργανώστε και πραγματοποιήστε εκδηλώσεις
για όλο το δίκτυό σας, όπως:

Οργανώστε και πραγματοποιήστε
εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλο
το δίκτυό σας.

- Επιχειρηματικές εκδηλώσεις με
εταιρικά νέα, προσφορές, ψηφιακές
εφαρμογές, συνέδρια και σεμινάρια.

Υποστηρίξτε και συνεχίστε να
αναπτύσσετε Leaders στο δίκτυό
σας – οργανώστε τακτικά Συναντήσεις
(Business Planning Sessions - BPS),
εκπαιδεύστε τους Directors και
ενημερωθείτε για την πρόοδό τους.

- Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες για να παρακινήσετε
και να δημιουργήσετε το αίσθημα της
ομαδικότητας.

3 Να είστε πρότυπο και

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ PRESIDENT DIRECTORS

πρεσβευτής

Ως Top Leader, τα επιτεύγματά σας και
η επιτυχία σας εμπνέουν αμέτρητους
ανθρώπους. Είστε σημαντικό πρότυπο
και πρεσβευτής και μπορείτε να
ενθαρρύνετε την ανάπτυξη των Leader
σε κάθε επίπεδο για να αξιοποιήσουν
πλήρως τις δυνατότητές τους.

Δώστε παραδείγματα που μπορούν
να ακολουθήσουν οι Leaders.
Παρακινήστε τους άλλους και
δείξτε τους πώς είναι να είναι
κανείς επιτυχημένος.
Γίνετε πρεσβευτής της Oriflame και
εκπαιδεύστε το δίκτυό σας στην
κουλτούρα, στις αξίες και στην ιστορία
της Oriflame.
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Global Leadership Council 2018

Global
Leadership
Council
Global Leadership Council 2019

Το Global Leadership Council είναι μία exclusive ομάδα
των Top 15 Ανεξάρτητων Oriflame Leaders από όλο
τον κόσμο – Leaders, οι οποίοι μέσω των ικανοτήτων
τους και της δέσμευσής τους, έφτασαν στην κορυφή
της Oriflame. To Global Leadership Council αλλάζει
κάθε χρόνο και αποτελείται από τους 15 Leaders με τον
μεγαλύτερο αριθμό 21% στο Πρώτο τους Επίπεδο.
Σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς,
οι Leaders συγκεντρώνονται στην Στοκχόλμη για να
συναντηθούν με το Top Management της εταιρείας
και να παρακολουθήσουν διάφορα σεμινάρια,
παρουσιάσεις και σημαντικές συζητήσεις για τη
στρατηγική και τους μελλοντικούς στόχους της Oriflame.
Τα μέλη με τη σειρά τους ανταλάσσουν απόψεις
και εμπειρίες από την αγορά τους και στη συνέχεια
απολαμβάνουν μοναδικές δραστηριότητες.
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Hall of Fame
Όλα τα μέλη του Global Leadership Council
μπαίνουν στο Oriflame Hall of Fame των πιο
επιτυχημένων Leaders. Αναγνωρίζονται στην
σκηνή για τα επιτεύγματά τους και τιμούνται με το
όνομά τους και τη φωτογραφία τους στον τοίχο
των Κεντρικών Γραφείων στην Στοκχόλμη.
Το Oriflame Hall of Fame είναι μία σημαντική
πηγή έμπνευσης για όλους εμάς, τους Consultants
και τους Leaders της Oriflame, καθώς και για τα
στελέχη και τους υπαλλήλους της εταιρείας.
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Ευρετήριο του
Success Plan
Στην ενότητα αυτή έχουμε συγκεντρώσει
πρακτικά εργαλεία και έννοιες που θα σας
βοηθήσουν στην ανάπτυξή σας.

Οι υπολογισμοί και τα παραδείγματα που παρουσιάζονται είναι μόνο για λόγους απεικόνισης. Η Oriflame δεν εγγυάται τα
ποσά που αναφέρονται. Τα πραγματικά ποσά ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των Ανεξάρτητων Oriflame Consultants
και επηρεάζονται από παράγοντες όπως οι δεξιότητες του κάθε Consultant, η επαγγελματική του εμπειρία, η ατομική του
ικανότητα, η προσπάθεια που καταβάλλει και ο χρόνος που επενδύει.
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*Πίνακας Έκπτωσης Απόδοσης:

Οι τέσσερις τρόποι να
κερδίζετε χρήματα με την
Oriflame
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Παράδειγμα Άμεσου Κέρδους:
Αγοράστε ένα σετ NovAge Ecollagen
Wrinkle Power. Ποιο είναι το κέρδος σας;

Επίπεδο Έκπτωσης Απόδοσης

10.000

21%

6.600 - 9.999

18%

4.000 - 6.599

15%

2.400 - 3.999

12%

1.200 - 2.399

9%

600 - 1.199

6%

250 - 599

3%

0 - 249

0%

ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Άμεσο Κέρδος
Κερδίζετε τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή καταλόγου και την
τιμή μέλους. Είναι 30%

ΣΥΝΟΛΟ BP

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ LEADERS

Έκπτωση Απόδοσης

Έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε 0-21% επί του προσωπικού
σας Business Volume και της Προσωπικής σας Ομάδας. Το
ύψος του ποσοστού καθορίζεται από τα Bonus Points που
έχετε συγκεντρώσει.

Παράδειγμα Έκπτωσης Απόδοσης:
Τα συνολικά Bonus Points των Προσωπικών σας Αγορών και
της Ομάδας σας στη διάρκεια του Καταλόγου είναι 6.600 ΒΡ,
που σας κατατάσσει στην κλίμακα 18% της Έκπτωσης
Απόδοσης*. Κερδίζετε 18% επί των Προσωπικών σας
Αγορών και τη διαφορά ανάμεσα στη δική σας κλίμακα
Έκπτωσης Απόδοσης και την κλίμακα Έκπτωσης Απόδοσης
των Consultants του Πρώτου σας Επιπέδου.
600 BP

1000 BP
(18 - 6%) x €1.000** = €120
6%

Bonus

Εκπαιδεύστε και αναπτύξτε τους Consultants σας και
βοηθήστε τους να φτάσουν το 21% της κλίμακας Έκπτωσης
Απόδοσης. Σε αυτό το σημείο, δεν ανήκουν στην προσωπική
σας ομάδα, αλλά συνεχίζετε να κερδίζετε Bonus επί του
Business Volume.

Παράδειγμα Bonus:
Έχετε αναπτύξει δύο Ομάδες 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο.
Εσείς και οι δύο Ομάδες 21% έχετε συγκεντρώσει συνολικά
10.000 ΒΡ και συνεπώς δικαιούστε να κερδίσετε το 4%
Oriflame Bonus.
Το 1ο σας Επίπεδο
Εσείς

Τιμή Καταλόγου: €105.99
Τιμή Μέλους: €62.99
Το Άμεσο Κέρδος σας είναι:
€105.99 - €62.99 = €43
ή €105,99 x 0,41 (41%) = €43

18%

2 800 BP
(18 - 12%) x €2.800** = €168
12%

Κέρδος από τις Προσωπικές σας Αγορές: 18% x €600** = €108
Κέρδος από τις Αγορές της Ομάδας σας: €120 + €198 + €168 =
€486
Συνολικό Κέρδος από την Έκπτωση Απόδοσης: €108 + €486=
€594

A
10.000 BP

2.200 BP
(18 - 9%) x €2.200**= €198
9%

**Χάριν ευκολίας για τους σκοπούς
του παραδείγματος:
1 Bonus Point = €1 Business Volume

ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

Χρηματικά Έπαθλα

Κερδίζετε εφάπαξ Χρηματικό Έπαθλο κάθε φορά που
κατακτάτε ένα νέο τίτλο, ξεκινώντας με τον αυτόν του
Director. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια
και τις προϋποθέσεις των τίτλων στα σχετικά κεφάλαια ή
συμβουλευτείτε τη σελίδα 135 για μια συνολική εικόνα όλων
των τίτλων και των κριτηρίων.

Παράδειγμα Χρηματικού Επάθλου:
Έχετε κατακτήσει τον τίτλο του Director για πρώτη φορά και
πληροίτε τα σχετικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις:
Τουλάχιστον 10.000 ΒΡ στην Προσωπική σας Ομάδα ή
μια ή/και περισσότερες Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας
Επίπεδο και 4.000 ΒΡ στην Προσωπική σας Ομάδα για
6 από 12 Καταλόγους.
Λαμβάνετε Χρηματικό Έπαθλο αξίας $1,000.

10.000 BP

B
10.000 BP

Το κέρδος από το 4% Oriflame Bonus είναι:
4% x (2 x €10.000**) = €800
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Bonus
Bonus
4% Oriflame
Bonus
1% Gold
Bonus
0.5% Sapphire
Bonus
0.25% Diamond
Bonus
0.125% Double
Diamond Bonus
0.0625% Executive
Bonus

Ομάδες του 21%
στο Πρώτο Επίπεδο

Υπολογίζεται

Προϋποθέσεις Bonus Points

Ελάχιστη Εγγύηση (σελίδα 52)

4% του Business Volume των Ομάδων 21% του
Πρώτου σας Επιπέδου.

Τουλάχιστον 200 BP Προσωπικές Αγορές ή 100 BP και
2 προσωπικά WP1 και τουλάχιστον 4.000 ΒΡ αγορές
στην Προσωπική σας Ομάδα.

Τα Bonus Points που πρέπει να συγκεντρώσει η Προσωπική σας Ομάδα
είναι 10.000 BP για να σας αποδοθεί ολόκληρο το 4% Oriflame Bonus. Εάν
συγκεντρώσετε λιγότερα BP τότε τίθεται σε ισχύ η Ελάχιστη Εγγύηση και μέρος
του bonus αποδίδεται στον επόμενο δικαιούχο του 4% Oriflame Bonus.

2

1% του Business Volume των Ομάδων 21% του Δεύτερου
Επιπέδου σας και κάτω και σταματάει μετά το Πρώτο Επίπεδο
του επόμενου δικαιούχου του Gold Bonus.

Τουλάχιστον 200 BP Προσωπικές Αγορές ή 100 BP και
2 προσωπικά WP1 και τουλάχιστον 4.000 ΒΡ αγορές
στην Προσωπική σας Ομάδα.

Τα Bonus Points που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ομάδες 21% του Πρώτου
σας Επιπέδου είναι τουλάχιστον 10.000 BP για να σας αποδοθεί ολόκληρο
το 1% Gold Bonus. Εάν συγκεντρώσετε λιγότερα BP τότε τίθεται σε ισχύ η
Ελάχιστη Εγγύηση και μέρος του bonus αποδίδεται στον επόμενο δικαιούχο
του 1% Gold Bonus.

4

0.5% του Business Volume των Ομάδων 21% του Τρίτου σας
Επιπέδου και κάτω και σταματάει στο Δεύτερο Επίπεδο του
επόμενου δικαιούχου του Sapphire Bonus.

Τουλάχιστον 200 BP Προσωπικές Αγορές ή 100 BP και
2 προσωπικά WP1 και τουλάχιστον 4.000 ΒΡ αγορές
στην Προσωπική σας Ομάδα.

Τα Bonus Points που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ομάδες 21% του Δεύτερου
Επιπέδου σας είναι τουλάχιστον 10.000 BP για να σας αποδοθεί ολόκληρο
το 0.5% Sapphire Bonus. Εάν συγκεντρώσετε λιγότερα BP τότε τίθεται σε
ισχύ η Ελάχιστη Εγγύηση και μέρος του bonus αποδίδεται στον επόμενο
δικαιούχο του 0.5% Sapphire Bonus.

6

0.25% του Business Volume των Ομάδων 21%
του Τέταρτου Επιπέδου σας και κάτω και σταματάει μετά το
Τρίτο Επίπεδο του επόμενου δικαιούχου του Diamond Bonus.

Τουλάχιστον 200 BP Προσωπικές Αγορές ή 100 ΒΡ και
2 προσωπικά WP 1 και καμία προϋπόθεση για ελάχιστα
BP ομαδικές αγορές στην Προσωπική σας Ομάδα.

Τα Bonus Points που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ομάδες 21% του Τρίτου
σας Επιπέδου είναι τουλάχιστον 10.000 BP για να δικαιούστε ολόκληρο το
0.25% Diamond Bonus. Αν συγκεντρωθούν λιγότερα BP τότε εφαρμόζεται η
Ελάχιστη Εγγύηση και μέρος του bonus αποδίδεται στον επόμενο δικαιούχο
του 0.25% Diamond Bonus.

10

0.125% του Business Volume των Ομάδων 21% του Πέμπτου
Επιπέδου σας και κάτω και σταματάει μετά το Τέταρτο Επιπέδο
του επόμενου δικαιούχου του Double Diamond Bonus.

Τουλάχιστον 200 BP Προσωπικές Αγορές ή 100 ΒΡ
και 2 προσωπικά WP 1 και καμία προϋπόθεση για
ελάχιστα BP ομαδικές αγορές στην Προσωπική σας
Ομάδα.

Τα Bonus Points που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ομάδες 21% του Τέταρτου
Επιπέδου σας είναι τουλάχιστον 10.000 BP για να δικαιούστε ολόκληρο
το 0.125% Double Diamond Bonus. Αν συγκεντρωθούν λιγότερα BP τότε
εφαρμόζεται η Ελάχιστη Εγγύηση και μέρος του bonus αποδίδεται στον
επόμενο δικαιούχο του 0.125% Double Diamond Bonus.

12

0.0625% του Business Volume των Ομάδων 21% του Έκτου
σας Επιπέδου και κάτω και σταματάει στο Πέμπτο Επίπεδο του
επόμενου δικαιούχου του Executive Bonus.

Τουλάχιστον 200 BP Προσωπικές Αγορές ή 100 ΒΡ
και 2 προσωπικά WP 1 και καμία προϋπόθεση για
ελάχιστα BP ομαδικές αγορές στην Προσωπική σας
Ομάδα.

Τα BP που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ομάδες 21% του Πέμπτου σας
Επιπέδου είναι τουλάχιστον 10.000 BP για να δικαιούστε ολόκληρο
το 0.0625% Executive Bonus. Αν συγκεντρώσετε λιγότερα BP τότε
εφαρμόζεται η Ελάχιστη Εγγύηση και μέρος του bonus αποδίδεται στον
επόμενο δικαιούχο του 0.0625% Executive Bonus.

1
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Το 1ο σας
Επίπεδο

3ο
Επίπεδο

Υπολογισμός bonus

4ο
Επίπεδο

A1

A2

A3

A4

5ο
Επίπεδο

6ο
Επίπεδο

B1

B2

B3

B4

B5

B6

7ο
Επίπεδο

8ο
Επίπεδο

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

D1
E1
Εσείς

2ο
Επίπεδο

F1
G1

D2
E2
F2
G2

D3
E3
F3
G3

D4
E4
F4
G4

D5
E5
F5
G5

D6
E6
F6
G6

D7
E7
F7
G7

D8
E8
F8
G8

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

J1

J2

J3

J4

K1

K2

K3

K4

L1

L2

L3

J5
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Απαιτούμενος
Αριθμός Ομάδων
21% στο Πρώτο
σας Επίπεδο

Bonus

9ο
Επίπεδο

D9
E9
F9
G9
H9

J6

Εσείς και όλες οι Ομάδες 21%
και κάτω έχετε συγκεντρώσει
10.000 ΒΡ.

4%
Oriflame Bonus
1%
Gold Bonus
0.5%
Sapphire Bonus
0.25%
Diamond Bonus
0.125%
Double Diamond
Bonus
0.0625%
Executive Bonus

1

0.5% Sapphire Bonus
Υπολογίζεται

Εσείς

Από τις Ομάδες 21% του 1ου σας Επιπέδου

2

Από τις Ομάδες του 2ου Επιπέδου 21% και
κάτω, και σταματάει στο 1ο επίπεδο του
επόμενου δικαιούχου του Gold Bonus

4

Από τις Ομάδες του 3ου Επιπέδου 21% και
κάτω, και σταματάει στο 2ο επίπεδο του
επόμενου δικαιούχου του Sapphire Bonus

6

Από τις Ομάδες του 4ου Επιπέδου 21% και
κάτω, και σταματάει στο 3ο επίπεδο του
επόμενου δικαιούχου του Diamond Bonus

10

Από τις Ομάδες του 5ου Επιπέδου 21% και
κάτω και σταματάει στο 4ο επίπεδο του
επόμενου δικαιούχου του Double
Diamond Bonus

12

Από τις Ομάδες του 6ου Επιπέδου 21% και
κάτω και σταματάει στο 5ο επίπεδο του
επόμενου δικαιούχου του Executive Bonus

Αν είχατε το Δίκτυο του παραδείγματος
της αριστερής σελίδας, ποιο θα ήταν το
κέρδος σας από τα bonus;

Τρίτο Επίπεδο: Αποδίδεται από A3 - L2, 0.5% x (12 x €10.000) = €600
Τέταρτο Επίπεδο: Αποδίδεται από Α4 - Κ4, 0.5% x (11 x €10.000) = €550
Πέμπτο Επίπεδο: Αποδίδεται από Β5 - J5, 0.5% x (5 x €10.000) = €250
Έκτο Επίπεδο: Αποδίδεται από F6 - J6, 0.5% x (5 x €10.000) = €250
Έβδομο Επίπεδο: Αποδίδεται από F7 - I7, 0.5% x (4 x €10.000) = €200
Όγδοο Επίπεδο: Αποδίδεται από F8 - I8, 0.5% x (4 x €10.000) = €200
Ένατο Επίπεδο: Αποδίδεται από F9 - H9, 0.5% x (3 x €10.000) = €150
Σύνολο: €600 + €550 + €250 + €250 + €200 + €200 + €150 = €2.200

0.25% Diamond Bonus
Αποδίδεται από το 4ο - 9ο Επίπεδό σας, καθώς κανένας κάτω από εσάς
δεν δικαιούται να λάβει το 0.25% Diamond Bonus.
Σύνολο: 0.25% x (48 x €10.000) = €1.200
0.125% Double Diamond Bonus
Αποδίδεται από το 5ο - 9ο Επίπεδό σας, καθώς κανένας κάτω από εσάς
δεν δικαιούται να λάβει το 0.125% Double Diamond Bonus.
Σύνολο: 0.125% x (37 x €10.000) = €462.50

4% Oriflame Bonus
Πρώτο Επίπεδο: Αποδίδεται από Α1 - L1, 4% x (12 x €10.000) = €4.800

0.0625% Executive Bonus
Αποδίδεται από το 6ο - 9ο Επίπεδό σας, καθώς κανένας κάτω από εσάς
δεν δικαιούται να λάβει το 0.0625% Executive Bonus.

1% Gold Bonus Δεύτερο Επίπεδο: Αποδίδεται από A2 - L2,

Σύνολο: 0.0625% x (28 x €10.000) = €175

1% x (12 x €10.000) = €1.200
Τρίτο Επίπεδο: Αποδίδεται από A3 - L3, 1% x (12 x €10.000) = €1.200
Τέταρτο Επίπεδο: Αποδίδεται από A4, F4, G4 και K4,
1% x (4 x €10.000) = €400
Σύνολο: €1.200 + €1.200 + €400 = €2.800

Το συνολικό σας κέρδος από τα
bonus είναι:
€4.800 + €2.800 + €2.200 + €1.200
+ €462.50 + €175 = €11.637,50
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Ελάχιστη Εγγύηση:
Για την απόδοση του 1% Gold Bonus, οι
Ομάδες 21% του Πρώτου σας Επιπέδου
πρέπει να συγκεντρώσουν 10.000 BP για να
δικαιούστε ολόκληρο το 1% Gold Bonus στα
κατώτερα επίπεδα.

Το 1ο σας
Επίπεδο

Το 1% Gold Bonus
αποδίδεται από το
Δεύτερο Επίπεδο
και κάτω

2ο
Επίπεδο

3ο
Επίπεδο

Χάριν ευκολίας για το
παράδειγμα ισχύει:
1 Bonus Point= €1 Business Volume.

4ο
Επίπεδο

5ο
Επίπεδο

6ο
Επίπεδο

A

C

E

G

H

J

10.000 BP

10.000 BP

10.000 BP

10.000 BP

4.000 BP

10.000 BP

B

D

F

I

10.000 BP

10.000 BP

10.000 BP

10.000 BP

Εσείς
7 500 BP

Η Ελάχιστη Εγγύηση
και τα Bonus
Τα bonus είναι η ανταμοιβή σας για την
ανάπτυξη Leaders στο δίκτυό σας.
Όταν τα ελάχιστα Bonus Points που απαιτούνται για την απόδοση
ολόκληρου του bonus δεν συγκεντρώνονται από τον δικαιούχο,
ενεργοποιείται ένας κανόνας που διανέμει μέρος του bonus
στον επόμενο δικαιούχο προς τα πάνω, του ίδιου bonus. Αυτός ο
κανόνας ονομάζεται Ελάχιστη Εγγύηση.
Η Ελάχιστη Εγγύηση διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη ενός δικτύου
ανταμείβονται δίκαια για την προσπάθεια που καταβάλλουν στη
εγγραφή Consultants και στην ανάπτύξή τους στο επίπεδο του
Leader. Η Ελάχιστη Εγγύηση βοηθά στην αποφυγή περιπτώσεων
όπου κάποιος Consultant στο δίκτυό σας με χαμηλή απόδοση
(που δεν συγκεντρώνει 10.000 ΒΡ στην Προσωπική του Ομάδα),
κερδίζει από τη δική σας προσπάθεια να εκπαιδεύσετε και να
αναπτύξετε Leaders στα χαμηλότερα επίπεδα του δικτύου σας.

Πώς λειτουργεί η Ελάχιστη Εγγύηση
Η Ελάχιστη Εγγύηση εφαρμόζεται είτε στην Προσωπική σας
Ομάδα είτε σε συγκεκριμένα επίπεδα του δικτύου σας, ανάλογα
το bonus. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο
που εφαρμόζεται η Ελάχιστη Εγγύηση και σε ποιο bonus, δείτε τη
Γενική Εικόνα των Bonus στις σελίδες 108-109.
Για να κερδίσει κάποιος ολόκληρο το bonus, θα πρέπει να
συγκεντρώσει 10.000 BP είτε στην Προσωπική του Ομάδα είτε
στις Ομάδες 21% του συγκεκριμένου επιπέδου που αποδίδεται
το bonus. Αν ο δικαιούχος του bonus δεν συγκεντρώσει τα
απαιτούμενα Βonus Points, τότε μέρος του bonus αποδίδεται
στον επόμενο δικαιούχο προς τα πάνω.

Παράδειγμα: Η Ελάχιστη Εγγύηση και το 1% Gold Bonus
Με βάσει τη δομή του δικτύου και τα Bonus Points του
παραδείγματος παραπάνω, ας υπολογίσουμε πόσο θα ήταν τα
κέρδη σας από το 1% Gold Bonus. Θυμηθείτε ότι το 1% Gold Bonus
αποδίδεται από τις Ομάδες 21% του Δεύτερου Επιπέδου σας και
κάτω και σταματάει στο Πρώτο Επίπεδο του επόμενου δικαιούχου
του 1% Gold Bonus.
1. Θα κερδίσετε το 1% Gold Bonus από τον C, D, E, F, G, H και I. Δεν
θα το κερδίσετε από τον J γιατί ο G δικαιούται επίσης το 1% Gold
Bonus και θα το κερδίσει από τον J.
2. O συνδυασμός των Bonus Points των C, D, E, F, G, Η και I είναι
10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 + 4.000 + 10.000
= 64.000
3. 6
 4.000 Bonus Points = €64.000 Τα κέρδη από το 1% Gold
Bonus είναι 1% x €64.000 = €640.
Δεν είναι, όμως, μόνο αυτά τα κέρδη σας. Όπως φαίνεται στο
παράδειγμα, ο H δεν έχει συγκεντρώσει 10.000 ΒΡ που σημαίνει
ότι η Ελάχιστη Εγγύηση θα εφαρμοστεί υπέρ σας.

Ελάχιστη Εγγύηση:
Για το 1% Gold Bonus, η Ελάχιστη Εγγύηση ερφαμόζεται στο Πρώτο
Επίπεδο του δικαιούχου του bonus. Ο G είναι ο πρώτος δικαιούχος του
1% Gold Bonus στο βάθος του δικτύου σας και ο H και ο I αποτελούν το
Πρώτο Επίπεδο του G. Το Πρώτο σας Επίπεδο, που αποτελείται από τον
Α και τον Β, συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα 10.000 ΒΡ, είστε δικαιούχος
ολόκληρου του 1% Gold Bonus.
Προσέξτε ότι ο H δεν έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα Bonus Points.
Ας δούμε πώς θα λειτουργήσει για εσάς η Ελάχιστη Εγγύηση εξαιτίας της
αδυναμίας του G να βοηθήσει τον H να αναπτυχθεί και να συγκεντρώσει
τα 10.000 BP.
1. Τ α κέρδη του G από το 1% Gold Bonus από τον J είναι €100
(1% x €10.000 = €100).
2. Θα έπρεπε να κερδίσετε, επίσης, το ίδιο ποσό (€100) και από τον H.
Τα πραγματικά σας, όμως, κέρδη από τον H είναι: 1% x €4.000 = €40,
που σημαίνει ότι δεν κερδίζετε €100 - €40 = €60.

Τα €60 θα αφαιρεθούν από τα κέρδη του G από τον J και θα
αποδοθούν σε εσάς που θα κερδίσετε ολόκληρο το 1% Gold Bonus.
Τα κέρδη σας από το 1% Gold Bonus είναι: €640 + €60 = €700
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Εργαλεία Oriflame
Έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένα εργαλεία που σας βοηθούν
να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.

Εργαλεία Επικοινωνίας Προϊόντων

Εργαλεία εγγραφής νέων μελών

Εργαλεία επιχειρηματικής διαχείρισης

2018

PRODUCT GUIDE
YOUR COMPLETE GUIDE OF WELLNESS BY ORIFLAME PRODUCTS

Become
part of the
Oriflame
community
1

1

1

Online Beauty Store
Το προσωπικό σας online Shop.

5

Σεμινάριο Περιποίησης Επιδερμίδας
Υλικό παρουσίασης για να οργανώσετε

9

συναντήσεις περιποίησης επιδερμίδας, να

2

Βιβλιοθήκη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

κάνετε εγγραφές και να προτείνετε προϊόντα

Εικόνες και κείμενα για να κοινοποιείτε στα μέσα

περιποίησης επιδερμίδας.

κοινωνικής δικτύωσης.

3

6

Skin Expert App

11

Ένας οδηγός για τα προϊόντα και

7

Προτείνετε προϊόντα μακιγιάζ με διασκεδαστικό

Οδηγός Προϊόντων Μακιγιάζ

8

10

12

PRODUCT GUIDE
Ο Κατάλογος της Oriflame

YOUR COMPLETE GUIDE OF WELLNESS BY ORIFLAME PRODUCTS

Μπορείτε να βρείτε νέα προϊόντα

Ένας οδηγός για τα προϊόντα περιποίησης
επιδερμίδας και τη ρουτίνα περιποίησης
επιδερμίδας της Oriflame.

Video Επιχειρηματικής Ευκαιρίας

Οι Σελίδες Μου
Διαχειριστείτε την επιχείρησή σας, μάθετε τα τελευταία νέα και

και απίθανες προσφορές.

13

Παρουσίαση Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Oriflame

14

Getting Started App

Παρουσιάστε την Επιχειρηματική Ευκαιρία της Oriflame με ελκυστικό τρόπο.

Ένας αναλυτικός οδηγός για το ξεκίνημα ως Ανεξάρτητος Oriflame
Consultant.

15

παραγγελίες σας και κάντε εγγραφή νέων Consultant.

Video για αναζήτηση νέων μελών — για να προκαλέσετε το ενδιαφέρον
για εγγραφή στην Oriflame.

2018

Ένας οδηγός για τα προϊόντα μακιγιάζ

Οδηγός Περιποίησης Επιδερμίδας

16

πληροφορίες για τα προωθητικά προγράμματα, καταχωρίστε τις

της Oriflame.

και διαδραστικό τρόπο.

community
Oriflame
Λίστα
Ονομάτων
part of the
Become
Χρησιμοποιήστε
το όταν αναζητάτε νέους Consultants.

τη ρουτίνα Wellness.

και να προτείνετε προϊόντα Wellness.

ανάγκες της επιδερμίδας.

4

Υλικό παρουσίασης για να οργανώσετε
συναντήσεις Wellness, να κάνετε εγγραφές

Επαγγελματικές συμβουλές και προτάσεις για τις

Makeup Wizard App

Σεμινάριο Wellness

Οδηγός Προϊόντων Wellness

Widget Εγγραφής

17
18

Oriflame App
Μάθετε πληροφορίες για τα προϊόντα, καταχωρίστε και
παρακολουθήστε την πορεία των παραγγελιών σας.
Business App
Αναπτύξτε και διαχειριστείτε την επιχείρησή σας βλέποντας τα
αποτελέσματά σας.

19

Conference App
Μείνετε πάντα ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια των conferences
με πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επιτρέπει στο νέο μέλος να κάνει εγγραφή από τις σελίδες σας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ή την ιστοσελίδα σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εξώφυλλα και οι εικόνες που παρουσιάζονται
μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα.
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Oriflame Academy
Το Oriflame Academy περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες που σας
βοηθούν σε κάθε στάδιο της συνεργασίας σας στην Oriflame.

Επιχειρηματική Εκπαίδευση

1

Για Νέους Consultants
Step 1, Κερδίστε Χρήματα Σήμερα, εξηγεί πως μπορείτε να
αρχίσετε να κερδίζετε χρήματα συστήνοντας προϊόντα.
Step 2, Αναπτύξτε την Επιχείρησή σας, σας μαθαίνει πώς με την
εγγραφή νέων μελών μπορούν να αυξηθούν τα κέρδη σας.

Προϊοντική Εκπαίδευση

3

Για Directors
Ως Director, ένα από τα καθήκοντά σας είναι η εκπαίδευση των
Manager ώστε και εκείνοι με τη σειρά τους να εκπαιδεύσουν τους
άλλους. Το Leadership Academy 2 αποτελείται από τέσσερις ενότητες
και εξετάζει τον ρόλο και τα καθήκοντα του Director και τη σημασία που
έχει να διατηρείτε το δίκτυό σας ενεργό.

2

Για Managers
Οι τέσσερις ενότητες του Leadership Academy 1 σας μαθαίνουν σε
ποιες δράσεις πρέπει να επικεντρωθείτε ως Manager, από την αναζήτηση
και εγγραφή νέων Consultant έως τη δημιουργία της Ομάδας Πυρήνα και

Όταν γίνετε Diamond Director, είναι σημαντικό οι Directors και οι
Managers του δικτύου σας να είναι ανεξάρτητοι και να μπορούν να
εκπαιδεύσουν τις Προσωπικές τους Ομάδες. Το Leadership Academy 3
ασχολείται με αυτό και άλλα πολλά και επίσης περιλαμβάνει μία αναλυτική
περιγραφή του Oriflame Success Plan και την ιστορία της Oriflame.

την οργάνωση Συναντήσεων Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Oriflame (ΟΟΜ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εξώφυλλα και οι εικόνες που παρουσιάζονται μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα.

4

SARPIO

5

Beauty Academy

E-learning

7

E-learning

Το SARPIO είναι βασισμένο στις καλύτερες

Σε αυτό το σεμινάριο, θα εκπαιδευτείτε

Μπορείτε να βρείτε διάφορα e-learning

πρακτικές και σε συγκεκριμένη μεθοδολογία

σχετικά με τα προϊόντα της Oriflame

σεμινάρια στην ενότητα Οι Σελίδες Μου.

εργασίας σχεδιασμένη από την Oriflame

με έμφαση στα προϊόντα περιποίησης

Κάποια από τα θέματα που αναπτύσσονται

για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε την

επιδερμίδας. Θα ενημερωθείτε για

στα σεμινάρια είναι η Επιχειρηματική Ευκαιρία

επιχείρησή σας offline και online και να

τις ανάγκες των διαφορετικών τύπων

της Oriflame, η ανάπτυξη των ικανοτήτων σας

πετύχετε τους στόχους σας. Το SARPIO είναι

επιδερμίδας και πώς να οργανώσετε

στην εγγραφή νέων μελών και η αναλυτική

ένα εντατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για

επιτυχημένες συναντήσεις με θέμα την

παρουσίαση προϊόντων. Επίσης, μπορείτε να

Ομάδες Πυρήνα και Managers.

περιποίηση της επιδερμίδας.

μάθετε περισσότερα για την Oriflame – την

6

Wellness Academy
Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε για τα προϊόντα
Wellness της Oriflame και πώς να χτίσετε την
επιχείρησή σας με τα προϊόντα Wellness.

εταιρεία μας, την κουλτούρα μας, τις αξίες μας
και την ιστορία μας.
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Oriflame
Εγχειρίδιο Πολιτικής

Κώδικας Δεοντολογίας Oriflame
Ως Ανεξάρτητο Oriflame Μέλος - Consultant, εφόσον αποφασίσω να δημιουργήσω την
επιχείρησή μου, συμφωνώ να λειτουργώ σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

Κώδικας Δεοντολογίας και Κανόνες
Συμπεριφοράς της Oriflame
Είναι σημαντικό να μελετήσετε τον Κώδικα
Δεοντολογίας της Oriflame (ο "Κώδικας") και
τους Κανόνες Συμπεριφοράς (οι "Κανόνες"), διότι
αποτελούν τμήμα των όρων που περιλαμβάνονται
στην Αίτηση Εγγραφής Μέλους (Consultant
Application Form – CAF).
Ο Oriflame Consultant πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κώδικα και τους
Κανόνες και με την όποια τροποποίησή τους, η οποία είτε δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της εταιρείας είτε κοινοποιείται στον Oriflame Consultant με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή την
ιδιότητα μέλους κάθε Oriflame Consultant που έχει δώσει ψευδείς
πληροφορίες στην Αίτηση Εγγραφής Μέλους (CAF) ή που έχει
παραβιάσει τον Κώδικα και τους Κανόνες. Οι Oriflame Consultants,
των οποίων η ιδιότητα μέλους αφαιρείται με απόφαση της εταιρείας,
χάνουν όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια που απορρέουν από την
ιδιότητα αυτή, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου τους. Ο Κώδικας
και οι Κανόνες έχουν δημιουργηθεί για τη δική σας προστασία, ώστε
να διασφαλίσουν ότι όλοι οι Oriflame Consultants τηρούν τους ίδιους
όρους λειτουργίας. Σε εναρμόνιση με τα πρότυπα ηθικής της Oriflame,
οι Oriflame Consultants οφείλουν να αποδέχονται και να τηρούν την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία της χώρας στην οποία λειτουργούν
την επιχείρησή τους, ακόμα και αν κάποιες από τις υποχρεώσεις τους
δεν έχουν διατυπωθεί στον Κώδικα ή στους Κανόνες.

1

Να τηρώ πιστά τους Kανόνες λειτουργίας όπως αναγράφονται
στο επίσημο Oriflame Εγχειρίδιο Πολιτικής και στα άλλα έντυπα
Oriflame. Nα σέβομαι όχι μόνο όσα “γράφονται” αλλά και το
“πνεύμα” που πηγάζει από τους Kανόνες των εντύπων.

2

Βασική αρχή στις σχέσεις που συνάπτω με άλλα άτομα στα πλαίσια
λειτουργίας μου ως Ανεξάρτητος Oriflame Consultant, είναι να
συμπεριφέρομαι σωστά, όπως ακριβώς θα επιθυμούσα να μου
φέρονται και οι άλλοι.

3

Να παρουσιάζω τα προϊόντα, την Επιχειρηματική Ευκαιρία, τα
σεμινάρια και τις υπόλοιπες ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρει
η Oriflame σε όλους με έντιμο και ειλικρινή τρόπο. Είτε προφορικά
είτε γραπτά, πρέπει να δηλώνω μόνο ό,τι ακριβώς ισχύει για τα
προϊόντα, τα οφέλη και τις υπόλοιπες δυνατότητες, όπως αυτές
αναγράφονται στα επίσημα Oriflame έγγραφα.

4

Να είμαι ευγενής και πρόθυμος, να εξυπηρετώ και να διεκπαιρεώνω
παραγγελίες, καθώς επίσης και να λαμβάνω υπόψη μου τυχόν
παράπονα. Να ακολουθώ τις διαδικασίες όπως αναφέρονται στα
επίσημα Oriflame έγγραφα για την αντικατάσταση και αλλαγή των
προϊόντων.

5

Να αποδέχομαι τις ευθύνες του Oriflame Consultant
[του Xορηγού και του Director (και πάνω) εφόσον φθάσω σε αυτό
το επίπεδο], όπως ακριβώς αναφέρονται στα επίσημα έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα της Oriflame.

6

Να λειτουργώ με τέτοιο τρόπο και να εκπροσωπώ στον ύψιστο
βαθμό τις αρετές της τιμιότητας, της ειλικρίνειας και της
υπευθυνότητας ως Μέλος.

7

Ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το δίκτυο της Oriflame
για να προωθήσω άλλα προϊόντα, εκτός από αυτά που έχουν
εγκριθεί από την Oriflame. Θα σεβαστώ τη μέθοδο της
απευθείας αγοράς προς τον καταναλωτή και δεν θα προωθήσω
τα προϊόντα μέσω λιανικής πώλησης οποιασδήποτε μορφής.

8

Να σέβομαι τους νόμους και τους κανονισμούς της εθνικής
νομοθεσίας καθώς και αυτούς των ξένων χωρών εφόσον
αναπτύξω διεθνές δίκτυο.

9

Να αποδέχομαι τον Κώδικα Δεοντολογίας της Oriflame και τους
Κανόνες Συμπεριφοράς ως όρο της εγγραφής μου στην Oriflame.
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1. Ορισμοί Εννοιών

2. Ιδιότητα Μέλους

A.

2.1

B.

Ως “Online Beauty Store” ορίζεται η ιστοσελίδα που
σχεδιάζεται, παρέχεται και φιλοξενείται από την Oriflame προς
όφελος του Oriflame Consultant.

C.

Ως "Oriflame", σε αυτό το εγχειρίδιο, εννοείται η Oriflame
εκείνης της χώρας στην οποία έχει εγγραφεί κάποιος μέλος με
βάση την Αίτηση Εγγραφής που έχει υποβληθεί υπογεγραμμένη,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

ORIFL AME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Oriflame
Κανόνες
Συμπεριφοράς

Για τους σκοπούς αυτού του εγχειριδίου, ως "Oriflame - Μέλος
Consultant" ορίζονται όλα τα μέλη της Oriflame ανεξάρτητα από
τίτλο και επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των Managers, των
Directors και πάνω).

D.

Η “Γραμμή Χορηγίας” περιλαμβάνει τον Oriflame Consultant, τον
Χορηγό του/της και ούτω καθεξής και η Γραμμή καταλήγει στην
Oriflame.

E.

Η “Προσωπική Ομάδα” περιλαμβάνει όλους τους Oriflame
Consultants που χορηγούνται άμεσα και έμμεσα από έναν
Oriflame Consultant. Δεν περιλαμβάνει τους Oriflame
Consultants 21% και την ομάδα τους.

F.

“Ομάδα” ονομάζεται το σύνολο ενός δικτύου,
συμπεριλαμβανομένων των Oriflame Consultants 21% και των
ομάδων τους.

G.

Ως “Oriflame Έγγραφα” ορίζονται το Success Plan
(συμπεριλαμβανομένου και του Εγχειριδίου
Πολιτικής), οι Κατάλογοι Προϊόντων, το Πακέτο Εγγραφής, το
Newsletter και όλο το έντυπο υλικό ή το υλικό που αναρτάται
στην επίσημη ιστοσελίδα της Oriflame και σε όλα τα επίσημα
ηλεκτρονικά της μέσα.

H.

Ως “Χορηγός” ορίζεται ο Consultant που συστήνει ένα νέο μέλος
στην Oriflame, βοηθάει στην εκπαίδευσή του και το υποστηρίζει
στη δράση του ως Consultant.
Οι λέξεις που ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα αλλά δεν
ορίζονται στο παρόν, θα έχουν την ίδια έννοια με αυτή στα
προηγούμενα κεφάλαια του Success Plan.

2.2

Γ ια να αποκτήσει ένα υποψήφιο μέλος την ιδιότητα του Oriflame
Μέλους - Consultant, θα πρέπει να χορηγηθεί από ένα ήδη
υπάρχον μέλος. Κάτω από συγκεκριμένες περιπτώσεις, η
Oriflame μπορεί να εγγράψει υποψήφιο Oriflame Μέλος Consultant σε οποιοδήποτε δίκτυο.
Ένα άτομο μπορεί να έχει μόνο μία ιδιότητα μέλους είτε άμεσα
είτε έμμεσα. Έμμεση ιδιότητα μέλους είναι για παράδειγμα η
ιδιοκτησία μετοχών σε μία επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη ως
Oriflame Consultant.

2.3

H Oriflame έχει το δικαίωμα να αρνηθεί αίτηση εγγραφής
ή επανεγγραφής.

2.4

Τ ο υποψήφιο μέλος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της
ηλικίας του ώστε να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα για να γίνει
Oriflame Consultant. Η Oriflame μπορεί κατά τη διακριτική της
ευχέρεια να εγκρίνει την υποψηφιότητα κάποιου άλλου μέλους
εφόσον αυτό έχει τη συναίνεση των προσώπων που ασκούν
την επιμέλειά του. Δικαίωμα πίστωσης επιχειρηματικότητας
παραχωρείται μετά το 18ο έτος της ηλικίας.

2.5

Μέλη μπορούν να γίνουν εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
ή ατομικές επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες ή δύο ιδιώτες
συνεργάτες με συζυγική ή γονική σχέση. Η διαδικασία εγγραφής
γίνεται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες της Oriflame.
Ένα νομικό πρόσωπο θα πρέπει να ορίσει το όνομα του ατόμου
που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες της εταιρείας καθώς και το
όριο των αρμοδιοτήτων αυτών.
Οι συνέταιροι μιας επιχείρησης είναι συνυπεύθυνοι και η
Oriflame μπορεί να απαιτήσει από τον καθένα ή και από τους δύο
τις οφειλές σε περίπτωση μη πληρωμής τους ή και οποιαδήποτε
άλλη ευθύνη προκύψει.

2.6

Ένας Oriflame Consultant μπορεί να παραιτηθεί από την
ιδιότητά του ως μέλος εντός 30 ημερών από την εγγραφή του, ή
περισσότερο (αν ισχύει σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία) και να
του επιστραφεί από την Oriflame μέρος ή το σύνολο των ποσών
που κατέβαλλε για την εγγραφή του ή την παραγγελία του.

2.7  Ο Oriflame Consultant μπορεί να παραιτηθεί από την ιδιότητα
μέλους οποιαδήποτε στιγμή μετά το χρονικό διάστημα του 30
ημερών ενημερώνοντας με γραπτή αίτηση την Oriflame. Σε αυτή
την περίπτωση η Οriflame δεν υποχρεούται σε καμία επιστροφή
χρημάτων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.6, παρά μόνο
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όποιες πιθανές συνδρομές έχει καταβάλλει τις τελευταίες
30 ημέρες πριν την αίτηση διακοπής.
2.8

Η ιδιότητα μέλους ενός Oriflame Consultant λήγει ένα έτος μετά
από την ημερομηνία εγγραφής του.

2.9

Ανανέωση της ιδιότητας μέλους γίνεται κάθε χρόνο με την
καταβολή ετήσιας συνδρομής στο πρώτο παραστατικό αγοράς
που εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του έτους.

2.10

Εάν ο/η σύζυγος κάποιου Oriflame Consultant επιθυμεί να
εγγραφεί ως Oriflame Consultant θα πρέπει είτε να χορηγηθούν
μαζί κάτω από τον ίδιο κωδικό (με τη μορφή επιχείρησης
περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμού) είτε ξεχωριστά
κάτω από τον/τη σύζυγο που έχει γίνει πρώτος/η Oriflame
Consultant. Στη δεύτερη περίπτωση, οποιοδήποτε χρηματικό
έπαθλο εισπράξει ο/η σύζυγος, θα αφαιρεθεί από το υψηλότερο
χρηματικό έπαθλο που θα εισπράξει ο/η σύζυγος που έγινε
πρώτος/η Consultant, εάν αυτό το χρηματικό έπαθλο είναι
αποτέλεσμα λήξης της ιδιότητας μέλους του/της συζύγου που
έγινε Consultant δεύτερος/η.

2.11

Πρώην Oriflame Consultant (ή ο/η σύζυγός του) μπορεί να
υποβάλει αίτηση επανεγγραφής με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον έξι μήνες από τότε
που διακόπηκε η προηγούμενη ιδιότητά του ως μέλος κατόπιν
παραιτήσεώς του (εκτός αν η Oriflame αποφασίσει διαφορετικά).
β) Στη νέα αίτηση θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι έχει εφαρμοσθεί
ο κανονισμός αυτός.
γ) Ένας πρώην Oriflame Consultant μπορεί αμέσως να ξανακάνει
αίτηση επανεγγραφής χωρίς να αναφέρει ότι ήταν παλιότερα
Oriflame Consultant, με την προϋπόθεση ότι υπήρξε για 12 μήνες
ανενεργός (χωρίς παραγγελία) και κατά συνέπεια διακόπηκε η
ιδιότητα μέλους λόγω μη ανανέωσής της.

2.12

Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την ιδιότητα
μέλους ενός Oriflame Consultant για παραβίαση του Κώδικα
Δεοντολογίας και/ή των Κανόνων Συμπεριφοράς.

2.13. Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την
ιδιότητα μέλους ενός Oriflame Consultant για έως και 12
μήνες, σε περίπτωση που εκκρεμεί διερεύνηση πιθανής
παραβίασης κανονισμών.
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Κανόνες Συμπεριφοράς Oriflame
3. Διατήρηση Γραμμών Χορηγίας

4. Υποχρεώσεις ενός Consultant

3.1

Γενικές υποχρεώσεις

3.2

3.3

3.4

3.5

Οι Oriflame Consultants επιτρέπεται να επανεγγραφούν κάτω
από το δίκτυο κάποιου άλλου Χορηγού μόνο όταν παραιτηθούν
από την ιδιότητα μέλους και κάνουν εγγραφή σύμφωνα
με την παράγραφο 2.11. Σε περίπτωση που το κάνουν, εάν
παραιτηθούν, όλο το δίκτυό τους χάνεται και μεταφέρεται στον
αρχικό Χορηγό τους.
Οι Oriflame Consultants μπορούν, αν το επιθυμούν, να
μεταβιβάσουν την ιδιότητά τους ως μέλη μόνο σε στενούς
συγγενείς (με τη σύμφωνη γνώμη της Oriflame). Για την
ολοκλήρωση της μεταβίβασης πρέπει να σταλεί σχετική γραπτή
αίτηση προς την Oriflame. Οι Oriflame Consultants που έχουν
μεταβιβάσει την ιδιότητά τους ως μέλη, βάσει του παρόντος
κανονισμού, μπορούν να ξανακάνουν αίτηση εγγραφής μετά την
πάροδο έξι μηνών
Η μεταφορά ενός μέλους από έναν Χορηγό σε έναν άλλον είναι
δυνατή κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της Oriflame.
από την τελευταία μεταβίβαση της ιδιότητάς τους.
Σε περίπτωση θανάτου ενός Oriflame Consultant, η ιδιότητα
μέλους τερματίζεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
θανάτου του, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει μέχρι τότε
υποβληθεί από στενό συγγενή αίτηση μεταφοράς της ιδιότητας
μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 6.4. Μετά τον τερματισμό,
όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες προς τον θανόντα Oriflame
Consultant μεταφέρονται στον εξουσιοδοτημένο κληρονόμο.
Στην περίπτωση αυτή, η Oriflame έχει το δικαίωμα να ζητήσει
από τους κληρονόμους να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους.

4.1

4.2

Οι Oriflame Consultants υποχρεούνται να ακολουθούν τους
νόμους, τους κανονισμούς και τον κώδικα συμπεριφοράς που
απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, συμπεριλαμβανομένης
της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των
κανόνων που ισχύουν για τη συμπλήρωση και υποβολή σχετικών
δηλώσεων. Οι Oriflame Consultants δεν επιτρέπεται να
εμπλακούν σε δραστηριότητες που μπορεί να δυσφημίσουν είτε
τους ίδιους είτε την Oriflame.
Οι Consultants της Oriflame θα πρέπει να προβαίνουν στις
απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία
των προσωπικών δεδομένων όλων σύμφωνα με την αρχή
προστασίας προσωπικών δεδομένων της εθνικής νομοθεσίας.

Υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές
4.3

Οι Oriflame Consultants δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν
παραπλανητικές ή απατηλές ή αθέμιτες πρακτικές προώθησης.

4.4

Ο Oriflame Consultant οφείλει από την αρχή της επαφής του με
τον Oriflame Kαταναλωτή να συστηθεί και να αναφέρει σαφώς
τον σκοπό της προσέγγισής ή της συνάντησης. Ο Oriflame
Consultant οφείλει σε κάθε επικοινωνία, είτε με email, είτε
στην ιστοσελίδα του, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ,
να αναφέρει με πλήρη διαφάνεια τα πλήρη στοιχεία του ως
Oriflame Consultant. To ονοματεπώνυμό του, τα πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας καθώς και η πληροφορία ότι δεν αποτελεί επίσημο
εκπρόσωπο της Oriflame, πρέπει αυστηρά να αναφέρονται.
Η λέξη “Ανεξάρτητος” πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρεται
πριν τις λέξεις “Oriflame Consultant”, όπως για παράδειγμα
στην ηλεκτρονική υπογραφή, στις επαγγελματικές κάρτες, στην
ιστοσελίδα, στις σελίδες των social media κλπ.

Η μεταβίβαση της Προσωπικής Ομάδας ή μέρος αυτής
δεν επιτρέπεται.
4.5

Ο Oriflame Consultant οφείλει να δίνει στους καταναλωτές
σαφείς και πλήρεις εξηγήσεις σχετικά με τις τιμές και,
ενδεχομένως, τους όρους πίστωσης των προϊόντων, σχετικά
με τους όρους πληρωμής, με την περίοδο δυνατότητας
επιστροφής προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών

επιστροφής, με τους όρους εγγύησης, με την εξυπηρέτηση μετά
την παραγγελία και με τις ημερομηνίες παράδοσης. Ο Oriflame
Consultant οφείλει να δίνει σαφείς και κατανοητές απαντήσεις σε
όλες τις ερωτήσεις των πελατών.
4.6

Στο βαθμό που υπάρχουν ισχυρισμοί αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα των προϊόντων, ο Oriflame Consultant θα
πρέπει να δίνει γραπτά ή προφορικά μόνο απαντήσεις εγκεκριμένες
από την Oriflame.

4.7

Για όλες τις αγορές προϊόντων από τους καταναλωτές της Oriflame,
ο Oriflame Consultant οφείλει να παραδίδει ή να θέτει στη διάθεση
των καταναλωτών έντυπο παραγγελίας προϊόντος, το οποίο θα
προσδιορίζει: την Oriflame, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό
τηλεφώνου του Consultant, όλους τους πραγματικούς όρους
αγοράς, τους όρους εγγύησης και/ή την εγγύηση, λεπτομέρειες και
περιορισμούς, τη διάρκεια εγγύησης και τα επανορθωτικά μέτρα
που είναι στη διάθεση του καταναλωτή.

4.8

Ο Oriflame Consultant δε θα προβαίνει σε καμία μη εγκεκριμένη,
ψευδή, μη ισχύουσα ή μη εφαρμόσιμη μαρτυρία ή καταχώριση, που
δε σχετίζεται με την προσφορά ή θα μπορούσε να λειτουργήσει
παραπλανητικά για τον καταναλωτή.

4.9

Ο Oriflame Consultant οφείλει να μην κάνει παραπλανητικές
συγκρίσεις. Τα σημεία σύγκρισης πρέπει να βασίζονται σε γεγονότα
που μπορούν να τεκμηριωθούν. Ο Oriflame Consultant οφείλει
να μην υπονομεύει άδικα οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, επιχείρηση
ή προϊόν, άμεσα ή έμμεσα. Ο Oriflame Consultant οφείλει να μην
εκμεταλλεύεται εμπορικά σήματα και σύμβολα άλλης επιχείρησης,
εταιρείας ή προϊόντος.

4.10

Οι Oriflame Consultants οφείλουν να επιτρέπουν στους
καταναλωτές να ακυρώνουν την παραγγελία τους βάσει της
ισχύουσας περιόδου επιστροφής και να επιστρέφουν προϊόντα που
έχουν ήδη παραλάβει, εφόσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση και
μπορούν να επαναπροωθηθούν. Όταν ένας καταναλωτής κάνει
χρήση της Εγγύησης Επιστροφής Χρημάτων, ο Oriflame Consultant
πρέπει, με βάση την ισχύουσα περίοδο επιστροφής, να δώσει την
επιλογή στον καταναλωτή είτε να του επιστραφούν τα χρήματα
της αξίας των αγορών του, είτε να πιστωθεί με το ποσό αυτό, ώστε
να αλλάξει το προϊόν με ένα ίδιο ή με ένα άλλο Oriflame προϊόν.
Η περίοδος επιστροφής προϊόντων και η Εγγύηση Επιστροφής
Χρημάτων πρέπει να επικοινωνείται με σαφήνεια στους καταναλωτές.

4.11

Ο Oriflame Consultant μπορεί να επικοινωνεί προσωπικά,
τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, αλλά με τρόπο ευγενικό και σε ώρες
κατάλληλες ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση. Ο
Oriflame Consultant οφείλει να διακόψει την παρουσίαση που κάνει
εάν κάποιος του το ζητήσει.

4.12 Οι πληροφορίες που δίνει ο Oriflame Consultant στον
καταναλωτή πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές τηρώντας
τις αρχές καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές και
τις αρχές προστασίας των αδυνάμων σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, παρέχοντας τη συγκατάθεσή τους, όπως οι
ανήλικοι.
4.13 Ο Oriflame Consultant δεν πρέπει να καταχράται της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών και πρέπει να σέβεται την
έλλειψη πωλησιακής τους εμπειρίας, την ηλικία τους, την
πνευματική ή φυσική ανικανότητα, την ευπιστία, την ελλειμματική
κατανόηση και την έλλειψη γνώσης της γλώσσας.
4.14 Οι Consultants της Oriflame δεν θα πρέπει να προτρέπουν
κάποιον να αγοράσει προϊόντα χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα
κάποιο μελλοντικό όφελος.
4.15 Οι Oriflame Consultants οφείλουν να εκτελούν τις παραγγελίες
έγκαιρα και σωστά.
Υποχρεώσεις προς άλλους Oriflame Consultants
4.16 Οι Oriflame Consultants δεν επιτρέπεται να “κλέψουν” κάποιο
υποψήφιο μέλος από έναν άλλον Oriflame Consultant ή να
παρέμβουν αποσπώντας μέλη από το δίκτυο ενός άλλου
Oriflame Consultant.
4.17

Ο Oriflame Consultant οφείλει να μην διαστρεβλώνει τις
πραγματικές ή πιθανές δραστηριότητες ή τα κέρδη των Oriflame
Consultants. Η παρουσίαση κερδών και άλλων στοιχείων θα
πρέπει α) να είναι ειλικρινής, ακριβής και να μην επικοινωνούνται
με ψευδή ή παραπλανητικό τρόπο, β) να βασίζεται σε τεκμηριωμένα
και πραγματικά γεγονότα της αγοράς. Οι πιθανοί Oriflame
Consultants θα πρέπει γ) να είναι ενήμεροι ότι τα πραγματικά κέρδη
διαφέρουν από άτομο σε άτομο και εξαρτώνται από τις δεξιότητες
του μέλους, τον χρόνο και την προσπάθεια που καταβάλλει αλλά και
από άλλους παράγοντες, δ) να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς
πληροφορίες ώστε να αξιολογήσουν την ευκαιρία εισοδήματος
που προσφέρει η Oriflame.
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Κανόνες Συμπεριφοράς Oriflame
4.18 Ο Oriflame Consultant οφείλει να μην επιβαρύνει άλλους
Consultants ή πιθανούς Consultants με έξοδα για υλικό ή υπηρεσίες
που δεν έχουν δημιουργηθεί ή εγκριθεί από την Oriflame, εκτός
αν είναι χρεώσεις για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται άμεσα
με μη υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια ή συναντήσεις που
πραγματοποιούνται από τον Oriflame Consultant. Οποιοδήποτε
υλικό marketing δημιουργείται από τους Oriflame Consultants
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διαδικασίες και την πολιτική της
Oriflame. Οι Oriflame Consultants που δημιουργούν εγκεκριμένο
και νόμιμο προωθητικό ή εκπαιδευτικό υλικό για άλλους Oriflame
Consultants, θα πρέπει (1) να παρέχουν υλικό που να τηρεί τα
πρότυπα της Oriflame, (2) να μην υποχρεώνουν την αγορά τέτοιων
υλικών από άλλους Oriflame Consultants (3) να παρέχουν εργαλεία
σε λογική και δίκαιη τιμή, χωρίς ο Oriflame Consultant να αποκομίζει
ιδιαίτερο κέρδος, ισοδύναμο με παρόμοιο υλικό που να διατίθεται
γενικά στην αγορά και (4) να προσφέρει γραπτή πολιτική επιστροφής
που να είναι η ίδια με την πολιτική επιστροφής της Oriflame.
4.19 Ο Oriflame Consultant οφείλει να επικοινωνεί με άλλους Oriflame
Consultants με τρόπο ευγενικό και σε κατάλληλες ώρες ώστε να
αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση.
4.20 Η Oriflame δεν επιβάλλει στους Consultants κανέναν όρο για
ελάχιστη παραγγελία σε ποσότητα προϊόντων ή χρηματική αξία.
Ομοίως, οι Oriflame Consultants δεν πρέπει να υποχρεώνουν ή να
πιέζουν τα μέλη που έχουν χορηγήσει να παραγγείλουν μέσω του
ιδίου ή να θέσουν ελάχιστη παραγγελία ή να διατηρούν αποθέματα.
Όλοι οι Oriflame Consultants μπορούν να παραγγείλουν
οποιαδήποτε ποσότητα προϊόντων απευθείας από την Oriflame
αλλά η χρέωση για τη διαχείριση παραγγελιών (service fee) ή η
αποστολή μέσω courier (courier fee) εξαρτάται από το ύψος της
παραγγελίας. H απόφαση για το εάν οι Oriflame Consultants
θα διατηρoύν εμπορεύματα σε στοκ, βρίσκεται αποκλειστικά
στη διακριτική τους ευχέρεια. Οι Oriflame Consultants δεν θα
πρέπει να απαιτούν ή να ενθαρρύνουν άλλους Consultants να
κάνουν υπέρογκες αγορές αποθεμάτων ή εργαλείων. Ο Oriflame
Consultant δεν πρέπει να διατηρεί αποθέματα περισσότερα από
αυτά που μπορεί να δειγματίσει ή να καταναλώσει.
4.21 Οι Oriflame Consultants δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το
δίκτυο της Oriflame για να προωθήσουν υλικά, προϊόντα/ιδέες
που δεν ανήκουν επίσημα στην Oriflame και δεν συμφωνούν με
την πολιτική και τις διαδικασίες της Oriflame.

5. Λοιποί κανόνες και πολιτικές
4.22 Οι Oriflame Consultants δεν επιτρέπεται να προσελκύουν ή να
εγγράφουν μέλη από άλλες εταιρείες απευθείας πώλησης.

5.1

4.23 Οι Oriflame Consultants δεν επιτρέπεται να δυσφημίσουν
τα προϊόντα, τη στρατηγική marketing και προώθησης ή
οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό άλλης εταιρείας.
4.24 Οι Oriflame Consultants δεν έχουν υπαλληλική σχέση με την
Oriflame. Όταν παρουσιάζουν την Επιχειρηματική Ευκαιρία
της Oriflame σε άλλα άτομα οφείλουν να διασαφηνίζουν τον
ανεξάρτητο χαρακτήρα αυτής της επιχείρησης, καθώς και ότι
δεν υπάρχει υπαλληλική σχέση εργασίας με την Oriflame.
4.25 Οι Oriflame Consultants δεν έχουν το δικαίωμα να δεσμευτούν
ή να αναλάβουν υποχρεώσεις εκ μέρους της Oriflame. Θα
αποζημιώνουν την Oriflame για τις όποιες ζημιές προκύψουν
από τη μη συμμόρφωσή τους με αυτούς τους κανόνες.
4.26 Ο Oriflame Consultant δεν επιτρέπεται να θέσει παραγγελία
στο όνομα κάποιου άλλου Oriflame Consultant, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη άδεια του δεύτερου.
4.27 Όταν ο Oriflame Consultant δημιουργεί τη δική του Προσωπική
Ομάδα, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι Oriflame
Consultants θα τηρήσουν τους όρους πίστωσης, στην
περίπτωση που τους παρέχεται η δυνατότητα αυτή.

5.2  Ο Oriflame Consultant οφείλει να σέβεται ότι η Oriflame
δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένες αγορές και όχι σε όλες τις
χώρες παγκοσμίως, ότι τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές για την
ασφάλεια των προϊόντων, τη δήλωση των προϊόντων, την εισαγωγή
και άλλους κανόνες που μπορούν να εφαρμοσθούν σε αντίστοιχες
χώρες. Η Oriflame δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημιά, βλάβη ή αξιώσεις που απορρέουν ή σχετίζονται με τις
διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούν οι
Oriflame Consultants εκτός των χωρών δραστηριοποίησης της
Oriflame. Σε αυτή την περίπτωση, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο
Oriflame Consultant για τυχόν αξιώσεις.
5.3

O Oriflame Consultant είναι ανεξάρτητος συνεργάτης της
Oriflame. Ο μόνος τίτλος που μπορεί να χρησιμοποιήσει
στις επαγγελματικές κάρτες, σε έντυπο υλικό ή σε υλικό που
διακινείται μέσω email είναι “Ανεξάρτητος Oriflame Consultant”
και όταν ανέβει κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τίτλο
“Ανεξάρτητος Oriflame Manager ή “Ανεξάρτητος Oriflame
Director” ή “Independent Oriflame Director”.

5.4

Το προωθητικό υλικό, το Online Beauty Store του Consultant
και κάθε εφαρμογή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που
παρέχονται από την Oriflame, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
όπως ορίζεται χωρίς περαιτέρω έγκριση. Είναι σαφές ότι
οι Oriflame Consultants δεν μπορούν να δηλώσουν ή να
δημιουργήσουν έναν διαδικτυακό τόπο ή μία ιστοσελίδα με
domain όνομα που να περιέχει τη λέξη “Oriflame”. Οι Oriflame
Consultants μπορούν να παραπέμψουν μέσω της ιστοσελίδας
τους στην επίσημη ιστοσελίδα της Oriflame, στα blogs, στο wall
και σε συναφή σημεία. Η Oriflame έχει το δικαίωμα να ζητήσει
την προέγκριση του υλικού που θα δημοσιευθεί. Η πολιτική για
την online παρουσία των Oriflame Consultants περιγράφεται
στο κεφάλαιο Online Πολιτική για Consultants στη σελίδα 128.

4.28 Ο Oriflame Consultant που γίνεται Χορηγός θα πρέπει να
εκπαιδεύει και να παρακινεί τους Oriflame Consultants που
προσωπικά χορηγεί.
4.29 Ο Oriflame Consultant δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε
συνεντεύξεις που αφορούν ή αναφέρονται στην Oriflame σε
κανένα μέσο ενημέρωσης, τηλεόραση, internet, ραδιόφωνο,
περιοδικά κλπ, ούτε να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε διαφημιστικό
μέσο (συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων όπως τα sms, το
internet κλπ) για λόγους μάρκετινγκ της ανεξάρτητης Oriflame
επιχείρησής του χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Oriflame.
4.30 Oι Oriflame Consultants δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε
διαλόγους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παραποιούν ή
δίνουν ανακριβείς πληροφορίες για την Oriflame, τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες της ή που μπορούν γενικά να δυσφημίσουν την Oriflame.

Βάσει της πολιτικής της Oriflame, δεν υπάρχουν αποκλειστικές
περιοχές ευθύνης ή αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Κανένας
Oriflame Consultant δεν έχει τη δικαιοδοσία να υποστηρίξει
ότι παραχωρεί, αναθέτει ή μεταβιβάζει τέτοιου είδους
αποκλειστικές αντιπροσωπείες ή περιοχές ευθύνης. Κάθε
Oriflame Consultant είναι ελεύθερος να
δραστηριοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, στην
οποία έχει υποβάλει την αίτηση εγγραφής του.

5.5

Τα εταιρικά διακριτικά, το λογότυπο και το όνομα της Oriflame είναι
ιδιοκτησία της Oriflame Cosmetics A.G. και δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται από τον Oriflame Consultant σε έντυπο υλικό ή
να δημοσιεύονται στο Internet χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της
Oriflame. Εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση, τα εταιρικά διακριτικά
και το λογότυπο πρέπει να χρησιμοποιούνται απολύτως σύμφωνα με
τους κανονισμούς της Oriflame.

5.6

O Oriflame Consultant δεν επιτρέπεται να παράγει ή να
προμηθεύεται υλικό από οποιαδήποτε άλλη πηγή εκτός από την
Oriflame, το οποίο να εμφανίζει ή να περιέχει τυπωμένα τα εταιρικά
διακριτικά ή το λογότυπο, εκτός αν υπάρχει γραπτή
έγκριση της Oriflame.

5.7

Όλο το έντυπο υλικό της Oriflame, το οπτικοακουστικό υλικό, οι
φωτογραφίες, τα γραφιστικά σχέδια, προστατεύονται από τον νόμο
περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή
του συνόλου ή μέρος αυτών είτε σε έντυπο υλικό είτε η δημοσίευσή
τους στο Internet, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Oriflame.
Όταν το αναπαραγόμενο υλικό χρησιμοποιείται με τρόπο νόμιμο
είναι υποχρεωτικό σε εμφανές σημείο να υπάρχει αναφορά στα
πνευματικά δικαιώματα της Oriflame.

5.8

Κανένας Oriflame Consultant δεν μπορεί να πουλήσει σε, να
πουλήσει εντός, να παρουσιάσει, ή να εκθέσει προϊόντα της
Oriflame σε καταστήματα λιανικής πώλησης ή web shop ή
πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως είναι το Ebay και άλλες
παρεμφερείς πλατφόρμες. Κανένα έντυπο υλικό της Oriflame
δεν επιτρέπεται να πωλείται ή να εκτίθεται σε κατάστημα λιανικής
πώλησης. Χώροι (ή εγκαταστάσεις) οι οποίοι από τεχνικής
άποψης δεν αποτελούν σημεία λιανικής πώλησης, όπως τα κέντρα
αισθητικής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία έκθεσης
προϊόντων αλλά όχι πώλησής τους.

5.9

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Oriflame, όπως τα
κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, ο σχεδιασμός και
ο προγραμματισμός, προστατεύονται από τον νόμο περί
πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται η χρήση τους χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Oriflame.

5.10 Η αποστολή spam ηλεκτρονικών μηνυμάτων (η κατάχρηση του
ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής μηνυμάτων με σκοπό
τη μαζική αποστολή) απαγορεύεται αυστηρά. Ένας Oriflame
Consultant πρέπει να περιορίζει τον αριθμό των προωθητικών
email που στέλνει, ώστε οι παραλήπτες να μην λαμβάνουν
περισσότερα από ένα μήνυμα την εβδομάδα. Τα μηνύματα αυτά
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δεν μπορούν να αποστέλλονται εκ μέρους της Oriflame και
συνεπώς την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενό τους φέρει ο
αποστολέας.
5.11

5.12

Κανένας και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δεν έχει
το δικαίωμα να επανασυσκευάσει ή να τροποποιήσει με
οποιονδήποτε τρόπο τη συσκευασία ή τις ετικέτες των
προϊόντων. Τα προϊόντα της Oriflame πρέπει να φέρουν μόνο
την αρχική τους συσκευασία.
Τα προϊόντα της Oriflame δεν προκαλούν βλάβη ή τραυματισμό
όταν χρησιμοποιούνται σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες
χρήσης. Η Oriflame φέρει την ασφαλιστική ευθύνη για τα
προϊόντα της. Η ασφάλεια αυτή καλύπτει κάθε βλάβη ή
τραυματισμό που προέρχεται από ελαττωματικό προϊόν, αλλά
δεν καλύπτει την απρόσεκτη ή κακή χρήση του προϊόντος.

5.13 Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει,
οποιαδήποτε στιγμή, το ποσό οποιουδήποτε οφειλόμενου
τιμολογίου από την Έκπτωση Απόδοσης (Performance Discount)
ή από το Bonus που αναλογεί σε κάποιον Oriflame Consultant.
5.14

5.15

H Oriflame έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις τιμές και
τα προϊόντα της, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Η
Oriflame δε θα δώσει Έκπτωση Απόδοσης, Bonus ή άλλου είδους
αποζημίωση για διαφυγόντα έσοδα που οφείλονται σε αλλαγές
τιμών, αλλαγές σειράς προϊόντων ή μεμονωμένων προϊόντων και σε
ελλείψεις.

Στην περίπτωση λήξης της σχέσης ενός Consultant με την
Oriflame και εφόσον ζητηθεί, η Oriflame μπορεί να πάρει πίσω
προϊόντα που έχει στη διάθεσή του ο Consultant. Όλες οι παρακάτω
προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ώστε η Oriflame να δεχτεί την
επιστροφή:
- Οι επιστροφές πρέπει να γίνουν εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία αγοράς των προϊόντων.
- Θα επιστραφεί το 90% της αρχικής καθαρής αξίας που θα
προκύψει αφού αφαιρεθεί η Έκπτωση Απόδοση, τα Bonus ή τα
Χρηματικά Έπαθλα που έχουν αποδοθεί στο δίκτυο.
- Τα προϊόντα που θα επιστραφούν πρέπει να είναι άμεσα
εμπορεύσιμα στον τρέχοντα κατάλογο της Oriflame,
συμπεριλαμβανομένων του προωθητικού υλικού και των
επικοινωνιακών εργαλείων της Oriflame.

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, τα Oriflame προϊόντα
που είναι άμεσα εμπορεύσιμα είναι αυτά που:
- δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ανοιχθεί ή αλλοιωθεί
- δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους και
- εξακολουθούν να διατίθενται στους καταλόγους της Oriflame.

5.16 Σε περίπτωση που κάποιος Oriflame Consultant συμμετέχει με
οποιονδήποτε τρόπο, νομικά ή διαφορετικά, σε κάποια διαμάχη
ή άλλη δραστηριότητα που ενδέχεται να εμπλέξει ή να επηρεάσει
αρνητικά την Oriflame και τη φήμη της, είναι υποχρεωμένος να
ενημερώσει άμεσα την Oriflame.

5.17 Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να διευρύνει ή να αναθεωρήσει,
ανά πάσα στιγμή, το Success Plan, τα κριτήρια συμμετοχής σε
εκδηλώσεις και διεθνή συνέδρια όπως και τον Κώδικα και τους
Κανόνες της με άμεση ισχύ.

6. Δ
 ικαιώματα και υποχρεώσεις των
Directors και των υψηλότερων τίτλων
Σε συνέχεια των γενικών κανόνων που αφορούν όλους τους
Oriflame Consultants, οι παρακάτω κανόνες απευθύνονται
συγκεκριμένα στους Directors και πάνω. Η παραβίαση
οποιουδήποτε από αυτούς τους κανόνες θα έχει ως
αποτέλεσμα την άμεση απώλεια της ιδιότητας και των
προνομιών των Directors (και πάνω) – συμπεριλαμβανομένων
και όλων των σχετικών αμοιβών- και μπορεί να οδηγήσει
ακόμη και σε τερματισμό της ιδιότητας μέλους.
6.1

Ο Director (και πάνω) πρέπει να προσφέρει κατά τη διάρκεια
κάθε Καταλόγου τη στήριξή του στους Consultants της
Προσωπικής του Ομάδας αναλαμβάνοντας την υποχρέωση:
α) Να κάνει συνεχώς recruits και να αναπτύσσει την Προσωπική
του Ομάδα.
β) Να βοηθάει, να καθοδηγεί και να παρακινεί τα μέλη της
Προσωπικής του Ομάδας.

γ) Να οργανώνει συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με
στόχο την εκπαίδευση, την παρακίνηση, τη στοχοποίηση και το
follow up.
δ) Να εκπαιδεύει τους Oriflame Consultants με σκοπό την
καλύτερη διαχείριση της Oriflame επιχείρησής τους.
ε) Να διατηρεί συχνή επικοινωνία και να ενημερώνει για τον
χρόνο και τον χώρο συναντήσεων, για τα νέα προϊόντα, για τα
εκπαιδευτικά σεμινάρια κλπ.
στ) Να συμμετέχει σε όλα τα σεμινάρια και τις συναντήσεις που
οργανώνει η Oriflame.
ζ) Να επιβάλλει τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους Κανόνες και
να δίνει το σωστό παράδειγμα.
η) Να παραβρίσκεται στις επαγγελματικές συναντήσεις της
Oriflame όταν καλείται από τους Area Sales Managers.
6.2. Ο Director (και πάνω) δεν επιτρέπεται:
α) να συνεργάζεται, να είναι μέλος ή να προωθεί οποιο
δήποτε προϊόν ή επιχειρηματικό πλάνο άλλης εταιρείας
απευθείας πώλησης.
β) να συμμετέχει σε ή να προωθεί οποιοδήποτε παρεμφερές
Marketing Plan (affiliate marketing program).
γ) να προωθεί προϊόντα και brands ομορφιάς ή διατροφής
άλλων εταιρειών.
6.3. Εάν ο/η σύζυγος ενός Director (και υψηλότερων τίτλων)
συνεργάζεται και /ή είναι μέλος άλλης εταιρείας απευθείας
πώλησης, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στις συναντήσεις
και στις εκδηλώσεις της Oriflame και οι δικές του/της
δραστηριότητες πρέπει να διαχωρίζονται από αυτές τις
Oriflame. Οι Directors (και πάνω) πρέπει να ενημερώνουν την
Oriflame αν ο/η σύζυγος συνεργάζεται και/η είναι μέλος άλλης
εταιρείας απευθείας πώλησης.
6.4. Σε περίπτωση θανάτου ενός Director (και πάνω), η Ιδιότητα
Μέλους μπορεί να κληρονομηθεί από τον πλησιέστερο συγγενή
του θανόντος σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγγραφής.
Για την ένταξη στον κανόνα αυτό απαιτείται γραπτό αίτημα προς
την Oriflame εντός 3 μηνών από την ημερομηνία θανάτου.
Ελλείψει τέτοιων αξιώσεων, η Ιδιότητα Μέλους τερματίζεται.
Για λόγους σαφήνειας, ο νόμιμος κληρονόμος της Ιδιότητας
Μέλους θα πρέπει να συμφωνήσει και να τηρήσει τους όρους
και προΰποθέσεις της ιδιότητας μέλους.
6.5. Ο Director (και πάνω) οφείλει να τηρεί κάθε πρόσθετο κανόνα
ή οδηγία που θα του κοινοποιηθεί γραπτώς από την Oriflame.

7. Διαδικασία διαχείρισης παραπόνων
Παράπονα που βασίζονται σε παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας
ή των Κανόνων Συμπεριφοράς, πρέπει να απευθύνονται στην τοπική
Oriflame εταιρεία και/ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Oriflame.
Ο χειρισμός των καταγγελιών σε κάθε χώρα γίνεται από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο (Διαχειριστής του Oriflame Κώδικα).
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Oriflame
Online Πολιτική
για Consultants
Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι
να καταστεί σαφής ο τρόπος με
τον οποίο οι Oriflame Consultants
μπορούν να έχουν τη δική τους
παρουσία στο διαδίκτυο χωρίς
να εμπλέκονται με τις
επικοινωνιακές δραστηριότητες
της Oriflame ή να παραβιάζουν
τους νόμους, τους κανόνες και
τις συμφωνίες περί δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Oriflame παρέχει στους Consultants της τη δυνατότητα να δημιουργήσουν
το προσωπικό τους online κατάστημα Personal Beauty Store (PBS) καθώς και
διάφορα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν τα
προϊόντα και την επιχειρηματική ευκαιρία της Oriflame στο διαδίκτυο.
Αυτές οι εφαρμογές είναι τα μοναδικά εγκεκριμένα
ψηφιακά εργαλεία με τα οποία οι Consultants μπορούν να προωθούν
προϊόντα.
Οι Consultants επιτρέπεται να διαχειρίζονται ιστοσελίδες μέσω των οποίων
να επικοινωνούν τα προϊόντα και την επιχειρηματική ευκαιρία της Oriflame
κάνοντας σαφές ότι αυτές δεν αποτελούν επίσημες ιστοσελίδες της Oriflame.
Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά σε ποιον Consultant ανήκει η ιστοσελίδα και
τα στοιχεία επικοινωνίας του να είναι διαρκώς εμφανή.
Οι Consultants θα πρέπει να επικοινωνούν με δικά τους λόγια και να
παραθέτουν κείμενα της Oriflame αναφέροντας την πηγή προέλευσης.
Oι Consultants δεν μπορούν να δημιουργήσουν ιστοσελίδα ηλεκτρονικού
εμπορίου στην οποία να προωθούν προϊόντα της Oriflame ή να διενεργούν
ηλεκτρονικό εμπόριο εκτός των εγκεκριμένων εφαρμογών της Oriflame.
Οι Consultants δεν μπορούν να κοινοποιήσουν περιεχόμενο ή άλλα στοιχεία
που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) χωρίς
τη συγκατάθεση του δικαιούχου.
Οι Consultants δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όνομα της Oriflame
ώστε να στηρίξουν ή να προωθήσουν οποιαδήποτε πολιτική ή θρησκευτική
ιδεολογία.
Οι Consultants δεν μπορούν να αναρτήσουν αγενές, προσβλητικό, χυδαίο,
άσεμνο, επιθετικό, καταχρηστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή εθνικιστικό σχόλιο
ή οποιαδήποτε προσβλητική ή παράνομη πληροφορία ή υλικό.
Οι Consultants δεν μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες για προϊόντα
που δεν έχουν ανακοινωθεί στο κοινό, προσωπικά δεδομένα πελατών ή
οποιαδήποτε απόρρητη πληροφορία.

2. Όνομα τομέα (domain)
Οι Consultants δεν μπορούν να χρησιμοποιούν όνομα τομέα (domain)
που να περιέχει τη λέξη “Οriflame”. Οι Consultants δεν επιτρέπεται να
εγγράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να χρησιμοποιούν όνομα
και φωτογραφία που να παραπλανεί τον καταναλωτή και να πιστεύει ότι η
σελίδα/group είναι η επίσημη της Oriflame:
–– Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, VKontakte, Instagram
κλπ) το όνομα ομάδας και η φωτογραφία που χρησιμοποιείται σε
λογαριασμό θα πρέπει να καθιστούν σαφές ότι οι λογαριασμοί έχουν
δημιουργηθεί και λειτουργούν από κάποιον ιδιώτη, π.χ. “Η Oriflame
Ομάδα της Άννας” θα πρέπει να έχει τη φωτογραφία της Άννας.
–– Σε μία σελίδα κοινωνικών μέσων δικτύωσης, το όνομα της ομάδας δε θα
πρέπει να ονομάζεται πχ "Oriflame Πάτρα" με επίσημη εικόνα Oriflame
πχ Λογότυπο και εικόνες Oriflame.

3. Όροι Χρήσης
Οι Consultants που έχουν δημιουργήσει και διαχειρίζονται δική τους ιστοσελίδα
και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρουν ότι είναι μέλη
της Oriflame, θα πρέπει να δημοσιεύσουν σαφείς πληροφορίες ότι είναι:
Ανεξάρτητοι Oriflame Consultants
Η πληροφορία αυτή θα πρέπει να αναγράφεται με σαφή τρόπο στην αρχική
σελίδα και στη σελίδα προφίλ και να είναι εμφανής σε όλες τις σελίδες του

διαδικτύου. Το όνομα και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας πρέπει να είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα ή στις προσωπικές πληροφορίες στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Εάν ο Consultant έχει προσωπική ιστοσελίδα χωρίς
αναφορά στη σχέση του με την Oriflame, η παραπάνω πολιτική δεν ισχύει.

4. Περιεχόμενο και αναφορές στην
Oriflame
Κανένα περιεχόμενο από την επίσημη ιστοσελίδα της Oriflame δεν μπορεί
να αναπαραχθεί και να δημοσιευτεί σε προσωπική σελίδα. Στην περίπτωση
που ο Consultant συνδέσει περιεχόμενο από την επίσημη σελίδα της
Oriflame με τη δική του, θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στην πηγή.

5. Εικόνες
Οι Consultants δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν σταθερές ή
κινούμενες εικόνες από την επίσημη ιστοσελίδα της Oriflame και να
τις δημοσιεύσουν στη δική τους ιστοσελίδα. Όλο το υλικό εικόνων
αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και μόνο η Oriflame
έχει το δικαίωμα χρήσης του. Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να επεκταθεί
στους Consultants.
–– Κινούμενες εικόνες, βίντεο κλπ: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μέσω της λειτουργίας διαμοιρασμού περιεχομένου (sharing) εάν
και όταν είναι διαθέσιμη. Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα
αυτόματης αναφοράς και παραπομπής στην επίσημη ιστοσελίδα.
–– Εικόνες μοντέλων ή άλλων ατόμων: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μέσω της λειτουργίας διαμοιρασμού περιεχομένου (sharing) εάν
και όταν είναι διαθέσιμη. Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα
αυτόματης αναφοράς και παραπομπής στην επίσημη ιστοσελίδα.
–– Εικόνες Oriflame προϊόντων: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
ή χωρίς τη λειτουργία διαμοιρασμού για όσο διάστημα η επίσημη
ιστοσελίδα αναφέρεται με εμφανή και αδιαμφισβήτητο τρόπο (π.χ.
“Πηγή: www.oriflame.com 2019”). Ισχυρισμοί που μπορούν να
προκύψουν από τρίτο μέρος σχετικά με την εσφαλμένη χρήση της
πνευματικής ιδιοκτησίας της Oriflame θα μεταφέρονται
στον Consultant.

6. Λογότυπο Oriflame
Οι Consultants δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν το λογότυπο της Oriflame.

7. Αναπαραγωγή περιεχομένου στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (Social media sharing) και blogging
Η Oriflame ενθαρρύνει την παρουσία σε blogs και σε σελίδες των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Οι Consultants είναι επιθυμητό να συμμετέχουν
σε blogs και να γράφουν σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Oriflame,
όταν το κρίνουν απαραίτητο, με την προϋπόθεση ότι τηρούν τον Κώδικα
Δεοντολογίας §3 σχετικά με τις αξιώσεις των προϊόντων. Στο μέτρο του

δυνατού, συνιστούμε οι Consultants να χρησιμοποιούν τη λειτουργία
διαμοιρασμού (sharing) που παρέχεται από την Oriflame ώστε να
εξασφαλίζεται η σωστή παρουσίαση και η πηγή πληροφόρησης.

8. Search engine marketing
Οι Consultants μπορούν να δημιουργήσουν διαφημίσεις σε μηχανές
αναζήτησης, όπως το Google Adwords, μόνο εάν τηρούνται οι
online κανόνες της Oriflame.
Επίσης,
–– Πρέπει να είναι σαφές ότι η διαφήμιση έχει δημιουργηθεί από τον
Ανεξάρτητο Consultant
–– Ο τίτλος δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για
επίσημη διαφήμιση ή ότι έχει εγκριθεί από την Oriflame και
–– Απαγορεύεται η χρήση της λέξης “Oriflame” ή οποιαδήποτε λέξη
σχετίζεται με σειρά προϊόντων όπως “NovAge” ή “Ecollagen,”
σαν λέξη-κλειδί.
–– Απαγορεύεται η εμφάνιση προϊόντων Oriflame μαζί με προϊόντα
άλλης εταιρείας.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι κάθε αγοραστής π.χ.
Adwords, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε
καταπάτηση εμπορικού σήματος άλλων εταιρειών.

9. Χρεώσεις Σεμιναρίων
Οι Consultants δεν επιτρέπεται να χρεώνουν κόστος συμμετοχής για
online εκπαιδεύσεις και webinars, με εξαίρεση όπως περιγράφεται
στην παράγραφο 4:18 των Κανόνων Συμπεριφοράς, η χρέωση των
εξόδων υλοποίησης του σεμιναρίου από τους ίδιους.

10. Online Προώθηση
Οι Consultants επιτρέπεται να προωθούν προϊόντα της Oriflame online
μόνο μέσω εφαρμογών εγκεκριμένων από την Oriflame, όπως το
προσωπικό τους Online Beauty Store.
Οι Consultants απαγορεύεται να προωθούν προϊόντα της Oriflame μέσω
εμπορικών ιστοσελίδων ή online αγορών πώλησης αγαθών όπως τα
Amazon, Ebay, avito.ru, Yandex, κλπ.

11. Ανεπιθύμητη ηλεκτρονική επικοινωνία
(spamming)
Η αδιάκριτη αποστολή ανεπιθυμητών μαζικών μηνυμάτων
απαραγορεύεται αυστηρά.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα για το πώς να
συμμορφωθείτε με την Online Πολιτική της Oriflame, μπορείτε να
συμβουλευτείτε τον Ψηφιακό Οδηγό Consultant που θα βρείτε στην
ιστοσελίδα της Oriflame εφόσον κάνετε εγγραφή ή είσοδο.

129

130

ΕΥΡΕ ΤΗΡΙΟ ΤΟΥ SUCCESS PL AN

Όταν προσεγγίζετε ένα πιθανό
νέο Oriflame Μέλος...

...πρέπει να
–– Συστήσετε τον εαυτό σας και την Oriflame.
–– Εξηγείτε τον σκοπό της πρόσκλησής σας και να παρουσιάζετε τις
κατηγορίες των προϊόντων που έχει η Oriflame.
–– Απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις με δίκαιο, ειλικρινή και κατανοητό τρόπο.
–– Αναφέρετε μόνο τα χαρακτηριστικά των προϊόντων όπως είναι
εγκεκριμένα από την Oriflame. Επισημάνετε σαν πηγή αναφοράς την
ιστοσελίδα της Oriflame την οποία μπορεί κάποιος να επισκεφθεί και να
μάθει περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά
τους.
–– Σέβεστε την ιδιωτικότητα και άλλους προσωπικούς περιορισμούς που
μπορεί να έχει το άτομο που προσεγγίσατε (π.χ. χρόνος, μέρος, ηλικία,
φυσική κατάσταση).

...δεν πρέπει να
Κάθε φορά που προωθείτε Oriflame προϊόντα:
–– Ενημερώστε τον καταναλωτή σχετικά με τη σωστή τιμή των προϊόντων, τους
όρους πληρωμής και την ημερομηνία παράδοσης.
–– Δώστε στον καταναλωτή γραπτή φόρμα παραγγελίας κατά τη στιγμή
της αγοράς.
–– Ενημερώστε τον καταναλωτή σχετικά με το χρονικό διάστημα που έχει τη
δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του, το δικαίωμά του να επιστρέψει
τα προϊόντα που δεν επιθυμεί και τη λήψη χρηματικού αντιτίμου, που
αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων που έχουν επιστραφεί και μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν.
–– Ενημερώστε τον πελάτη σχετικά με την εγγύηση προϊόντων της Oriflame, τις
υπηρεσίες εξυπηρέτησης και τη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων.

–– Σταματήσετε να επεξηγείτε (και αποχωρείστε) εάν σας ζητηθεί.
–– Συλλέξετε ή/και να αποθηκεύσετε τα προσωπικά δεδομένα των μελών
ή των πιθανών μελών μόνο όταν απαιτείται και να διασφαλίσετε ότι
διαχειρίζεστε και προστατεύετε τα προσωπικά αυτά δεδομένα βάσει
των εθνικών νόμων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
προσωπικών δεδομένων.
–– Δείτε για το GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) την
ενότητα e-learning για τους Ανεξάρτητους Oriflame Consultants και
να μάθετε σχετικά με τη συλλογή και την αποθήκευση προσωπικών
δεδομένων, ατόμων που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όταν ενημερώνετε πιθανούς Consultants:
–– Ενημερώστε τα μέλη ότι τα πραγματικά κέρδη ποικίλουν από άτομο σε άτομο
και εξαρτώνται από τις δεξιότητές τους, τον χρόνο και την προσπάθεια που
καταβάλλουν αλλά και από άλλους παράγοντες.
–– Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες ώστε να προκαλέσετε έντονο ενδιαφέρον για
την αξιολόγηση της ευκαιρίας εισοδήματος που προσφέρει η Oriflame.
–– Αναφέρετε σε κάθε ευκαιρία ότι η Oriflame είναι μια αξιόπιστη εταιρεία
καλλυντικών απευθείας πώλησης που εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων με βιώσιμο τρόπο. Η Oriflame προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και
την ευκαιρία να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση. Η επιχειρηματική
ευκαιρία παρέχει έναν ανεξάρτητο, ευχάριστο και ευέλικτο τρόπο ενίσχυσης
του εισοδήματος των ανεξάρτητων Consultants, βελτιώνοντας ταυτόχρονα
τις ικανότητες και την αυτοπεποίθησή τους.

–– Πιέζετε τον καταναλωτή να παραγγείλει ή να γίνει μέλος - δεν πειράζει αν δεν

–– Διστάζετε να πείτε ότι δεν είστε σίγουροι για την απάντηση σε κάποια

θέλει. Είναι πιθανό να επανέλθει σε εσάς αν κάνατε σωστή εντύπωση με τον

ερώτηση που σας έχουν κάνει. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Oriflame,

επαγγελματισμό σας και τον αντιμετωπίσατε με δίκαιο τρόπο.

διευκρινίστε την ερώτηση και επανέλθετε απαντώντας σωστά.

–– Υπερβάλλετε για τις ιδιότητες του προϊόντος. Παρουσιάστε με δίκαιο

–– Χρησιμοποιείτε καταχρηστικά ή χωρίς την απαιτούμενη

και ειλικρινή τρόπο την προσωπική σας εμπειρία από τη χρήση κάποιου

εξουσιοδότηση προσωπικά δεδομένα τρίτων, άλλων Oriflame

προϊόντος. Αναφερθείτε στον κατάλογο ή σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία

Consultants και/ή πιθανών Oriflame μελών.

παρέχει η εταιρεία για να υποστηρίξετε τα όσα λέτε.
–– Να μην υπερβάλλετε για θέματα σχετικά με:
Τη χρήση, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της Oriflame.
Την ευκαιρία εισοδήματος που προσφέρει η Oriflame σε σχέση για
παράδειγμα με τον χρόνο και την ευκολία κατάκτησης τίτλων, τα χρήματα
που αναμένεται να κερδίζει κανείς σε κάθε επίπεδο και γενικά την ευκολία
και την πιθανότητα επιτυχίας. Θυμηθείτε, ότι όλα εξαρτώνται από τον χρόνο
και την προσπάθεια που κάποιος καταβάλλει αλλά και τις προσωπικές του
δεξιότητες.
Την επιτυχία και την εμπειρία σας με την Oriflame ή να χρησιμοποιείτε
δηλώσεις επιτυχίας κάποιου άλλου ατόμου που μπορεί να είναι αναληθείς
ή παραπλανητικές.
–– Να μην ψεύδεστε, να παραπλανάτε ή να εξαπατάτε ή να είστε επιθετικοί
ή αδιάκριτοι ή ασεβείς.

–– Χρησιμοποιείτε στοιχεία σύγκρισης με άλλες εταιρείες που δεν είναι
εξακριβωμένα.
–– Βλάψετε αδικαιολόγητα τη φήμη άλλης εταιρείας ή να προσκαλείτε/
δελεάζετε συστηματικά μέλη άλλης εταιρείας.
–– Προτρέπετε κάποιον να αγοράσει προϊόντα βασιζόμενοι σε κάποιο
μελλοντικό όφελος.
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ΕΝΕΡΓΟΣ CONSULTANT: Ο Consultant που έβαλε παραγγελία κατά τη
διάρκεια ενός Καταλόγου.
ACTIVITY: Το ποσοστό των Ενεργών Μελών που έχουν θέσει παραγγελία
κατά τη διάρκεια ενός Καταλόγου.
BONUS: Τα bonus είναι η ανταμοιβή για την ανάπτυξη Leaders. Υπάρχουν
έξι διαφορετικά bonus στο Oriflame Success Plan.

Oriflame
Success Plan
Ορολογία
Εδώ θα βρείτε ορισμούς
των βασικών όρων και εννοιών
που χρησιμοποιούμε για να
εξηγήσουμε το Oriflame
Success Plan.

BONUS POINTS (BP): Κάθε προϊόν που αγοράζετε έχει προκαθορισμένο
αριθμό Bonus Points. Τα ακριβότερα προϊόντα και τα σετ έχουν
περισσότερα Bonus Points.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: Ο πίνακας δείχνει την
αντιστοιχία των Bonus Points στην κλίμακα της Έκπτωσης Απόδοσης.
BUSINESS VOLUME (BV): Είναι η καθαρή αξία πώλησης του προϊόντος
σε τιμή Consultant χωρίς τον ΦΠΑ και άλλες επιβαρύνσεις.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: Λαμβάνετε εφάπαξ Χρηματικό Έπαθλο την πρώτη
φορά που θα κατακτήσετε ένα νέο τίτλο στο Oriflame Success Plan,
ξεκινώντας με τον τίτλο του Director.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: Η Περίοδος Καταλόγου έχει διάρκεια ενός
μήνα. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της Έκπτωσης Απόδοσης,
των κριτηρίων για τους νέους τίτλους, των κριτήριων για τη συμμετοχή σε
συνέδρια και των προσφορών του καταλόγου.
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: Η τιμή που ο καταναλωτής αγοράζει προϊόντα.
ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΗΝΑΣ: Η Ομάδα Πυρήνας αποτελείται από Consultants
που δεσμεύονται να γίνουν Leaders. Συνήθως αποτελείται από τρεις
έως πέντε Consultants και βρίσκονται στην ομάδα ενός Manger ή ενός
Director.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ DIAMONDS: Περιλαμβάνει τους τίτλους των Diamond
Director, Senior Diamond Director και Double Diamond Director.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ DIRECTORS: Περιλαμβάνει τους τίτλους των Director,
Gold Director, Senior Gold Director και Sapphire Director.
ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΒΑΘΟΣ: Όλοι οι Consultants που βρίσκονται κάτω από εσάς
στο δίκτυό σας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ EXECUTIVES: Περιλαμβάνει τους τίτλους των Executive
Director, Gold Executive Director, Sapphire Executive Director και
Diamond Executive Director.
CONSULTANTS ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ: Οι Consultants που εσείς
εγγράφετε και χορηγείτε άμεσα.

ΑΜΕΣΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΙΡ): Το άμεσο κέρδος είναι 30%. Η διαφορά προκύπτει
από την τιμή Kαταλόγου και την τιμή που εσείς αγοράζετε από την
Oriflame (Τιμή Consultant).

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (PD): Μπορείτε να κερδίσετε Έκπτωση
Απόδοσης από 3% έως 21% επί των Προσωπικών σας Αγορών και των
αγορών της Προσωπικής σας Ομάδας.

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ CONSULTANT: Ο Consultant που δεν έχει θέσει
παραγγελία με BP κατά τη διάρκεια ενός Καταλόγου. Ο Consultant μπορεί
να είναι Ανενεργός 1 (έβαλε τελευταία παραγγελία στον προηγούμενο
κατάλογο από τον τρέχοντα), Ανενεργός 2 (έβαλε παραγγελία δύο
Καταλόγους πριν), Ανενεργός 3 (έβαλε παραγγελία τρεις καταλόγους
πριν και θα μετακινηθεί από τους Ενεργούς Consultants με το κλείσιμο του
τρέχοντα Καταλόγου, εκτός αν θέσει νέα παραγγελία).

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: Αφορά το ποσοστό έκπτωσης (3%
έως 21%) που μπορείτε να λάβετε στις Προσωπικές και Ομαδικές Αγορές
σας.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ORIFLAME ΜΕΛΟΣ: Συνήθως αναφέρεται ως
"Consultant". Είναι ο πρώτος τίτλος στο Oriflame Success Plan και ορίζεται
ως ο Consultant που το επίπεδο της Έκπτωσης Απόδοσης είναι μεταξύ 0%
έως 9%.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ORIFLAME DIRECTOR: Συνήθως αναφέρεται ως
"Director". Αυτός ο τίτλος περιλαμβάνει όλες τις κλίμακες του Director
μέχρι το ανώτερο επίπεδο του Director, που είναι ο Sapphire Director.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ORIFLAME MANAGER: Συνήθως αναφέρεται ως
"Manager". Αυτός ο τίτλος περιέχει όλα τα επίπεδα από το 12% του
Manager μέχρι τον Senior Manager.
LEADER: Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται για τους Ανεξάρτητους Oriflame
Consultants που χορηγούν και καθοδηγούν άλλους Consultants.
Χρησιμοποείται για όλα τα επίπεδα από τον Manager 12% και μέχρι το
ανώτερο επίπεδο του Director, που είναι ο Diamond President Director.
ΓΡΑΜΜΗ: Μια γραμμή αποτελείται από ένα μέλος που έχετε συστήσει
άμεσα/σε Πρώτο Επίπεδο και την προσωπική του ομάδα.
ΕΠΙΠΕΔΟ: Οι Consultants της Προσωπικής σας Ομάδας που βρίσκονται
κάτω από το Πρώτο σας Επίπεδο διαχωρίζονται σε επίπεδα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ MANAGERS: Περιλαμβάνει τους τίτλους των Manager
12%, 15%, 18% και Senior Manager.
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο κανόνας προσαρμογής του bonus όταν
o δικαιούχος του δεν συγκεντρώνει τα ελάχιστα Bonus Points που
απαιτούνται για την απόδοση ολόκληρου του bonus. Ο κανόνας της
Ελάχιστης Εγγύησης διανέμει μέρος του bonus στον επόμενο δικαιούχο
του ίδιου bonus προς τα πάνω. Η Ελάχιστη Εγγύηση διασφαλίζει ότι
όλα τα μέλη ενός δικτύου ανταμείβονται δίκαια για την προσπάθεια που
καταβάλλουν για την ανάπτυξη Leaders.
ΔΙΚΤΥΟ: Στο Oriflame Success Plan, ο όρος δίκτυο αναφέρεται σε όλους
τους Consultants της Προσωπικής σας Ομάδας, συμπεριλαμβανομένου
των Ομάδων 21% και των Προσωπικών τους Ομάδων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Η Προσωπική σας Ομάδα περιλαμβάνει όλους
τους Consultants που χορηγούνται άμεσα από εσάς (Πρώτο Επίπεδο),
καθώς και τις Προσωπικές τους Ομάδες - αλλά όχι τα μέλη σας που
βγήκαν στο 21% και τις ομάδες τους.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ PRESIDENTS: Περιλαμβάνει τους τίτλους των President
Director, Senior President Director, Gold President Director, Sapphire
President Director και Diamond President Director.
SALES FORCE: Όλοι οι Consultants και οι Leaders που έχουν βάλει
τουλάχιστον μία παραγγελία τους τελευταίους 3 Καταλόγους.
ΧΟΡΗΓΟΣ: Ο Χορηγός εγγράφει νέους Consultants, τους συστήνει στην
Oriflame, τους εκπαιδεύει και τους υποστηρίζει στη δουλειά τους. Είστε
Χορηγός των Consultants του Πρώτου σας Επιπέδου.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ 21%: Όταν ένας Consultant του Πρώτου σας
Επιπέδου φτάσει στο επίπεδο 21% της Έκπτωσης Απόδοσης, αποσπάται
από την Προσωπική σας Ομάδα και γίνεται "Ανεξάρτητη Ομάδα 21%"
μαζί με τους δικούς του Consultants.
ΓΡΑΜΜΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: Ο δικός σας Χορηγός και όλοι οι
Consultants πάνω από τον Χορηγό σας είναι η δική σας γραμμή χορηγίας.
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Oriflame Success Plan

Diamond President Director
Sapphire President Director

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Κ ΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΕΞ ΑΡΤΗΤΟΣ CONSU LTANT

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ DIRECTORS

0% Consultant
0-250 BP στην Προσωπική σας Ομάδα.

Director
Τουλάχιστον 10.000 BP στην Προσωπική σας Ομάδα
ή μία ή περισσότερες Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας
Επίπεδο και τουλάχιστον 4.000 ΒΡ στην Προσωπική σας
Ομάδα για 6 από 12 Καταλόγους.

3% Consultant
250-599 BP στην Προσωπική σας Ομάδα.
6% Consultant
600-1.199 BP στην Προσωπική σας Ομάδα.
9% Consultant
1.200-2.399 BP στην Προσωπική σας Ομάδα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ MANAGERS

Σελ. 34 – 47

12% Manager
2.400-3.999 BP στην Προσωπική σας Ομάδα.
15% Manager
4.000-6.599 BP στην Προσωπική σας Ομάδα.
18% Manager
6.600-9.999 BP στην Προσωπική σας Ομάδα.
Senior Manager
Τουλάχιστον 10.000 BP στην Προσωπική σας Ομάδα,
ή μία ή περισσότερες Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας
Επίπεδο και Προσωπική Ομάδα με τουλάχιστον 4.000 ΒΡ.

Σελ. 48 – 65

Gold Director
Δύο Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο και
τουλάχιστον 4.000 ΒΡ στην Προσωπική σας Ομάδα για
6 από 12 Καταλόγους.
Senior Gold Director
Τρεις Ομάδες 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο και
τουλάχιστον 4.000 ΒΡ στην Προσωπική σας Ομάδα για
6 από 12 Καταλόγους.
Sapphire Director
Τέσσερις Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο και
τουλάχιστον 4.000 ΒΡ στην Προσωπική σας Ομάδα για
6 από 12 Καταλόγους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ DIAMONDS

Σελ. 66 – 79

Diamond Director
Έξι Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για 6 από
12 Καταλόγους.
Senior Diamond Director
Οκτώ Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για 6
από 12 Καταλόγους.
Double Diamond Director
Δέκα Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για 6 από
12 Καταλόγους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ EXECUTIVES

US$ 400,000

Gold President Director

Κατηγορία Presidents
Κατακτήσατε την κορυφή του Success Plan!
Απολαύστε Χρηματικά Έπαθλα,
Αυτοκίνητο και ταξίδια
και δυνατότητα συμμετοχής στο Executive,
Diamond και Gοld Conference.

Gold Executive Director
Δεκαπέντε ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο
για 6 από 12 Καταλόγους.

Κατηγορία Diamonds
Μεγαλύτερα Χρηματικά Έπαθλα και
δυνατότητα συμμετοχής στο Diamond και
στο Gοld Conference.

President Director
Εικοσιτέσσερις Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας
Επίπεδο για 6 από 12 Καταλόγους.

Diamond President Director
Εικοσιτέσσερις Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας
Επίπεδο για 6 από 12 Καταλόγους. Εικοσιτέσσερις από
τις Ομάδες αυτές πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν
Consultant με έξι ή και περισσότερες Ομάδες του 21%
για τους ίδιους 6 από 12 Καταλόγους.

US$ 100,000

Diamond Executive Director

US$ 42,000

Sapphire Executive Director

US$ 36,000
US$ 30,000

Executive Director

US$ 24,000

Double Diamond Director

US$ 10,000

Senior Diamond Director

Σελ. 92 – 101

Sapphire President Director
Εικοσιτέσσερις ομάδες του 21% στο πρώτο σας επίπεδο
για 6 από 12 Καταλόγους. Δεκαοκτώ από τις Ομάδες
αυτές πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν Consultant
με έξι ή και περισσότερες Ομάδες του 21% για τους
ίδιους 6 από 12 Καταλόγους.

President Director

Κατηγορία Executives
Χρηματικά Έπαθλα και δυνατότητα
συμμετοχής στο Executive, στο Diamond
και στο Gοld Conference.

Diamond Executive Director
Εικοσιμία Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο
για 6 από 12 Καταλόγους.

Gold President Director
Εικοσιτέσσερις Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας
Επίπεδο για 6 από 12 Καταλόγους. Δώδεκα από τις
Ομάδες αυτές πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν
Consultant με έξι ή και περισσότερες Ομάδες του 21%
για τους ίδιους 6 από 12 Καταλόγους.

US$ 200,000

Gold Executive Director

Sapphire Executive Director
Δεκαοκτώ ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο
για 6 από 12 Καταλόγους.

Senior President Director
Εικοσιτέσσερις Ομάδες του 21% στο Πρώτο σας
Επίπεδο για 6 από 12 Καταλόγους.
Έξι από τις Ομάδες αυτές πρέπει να έχουν
τουλάχιστον έναν Consultant με έξι ή και
περισσότερες Ομάδες του 21% για τους ίδιους
6 από 12 Καταλόγους.

US$ 300,000

Senior President Director

Σελ. 80 – 91

Executive Director
Δώδεκα ομάδες του 21% στο Πρώτο σας Επίπεδο για
6 από 12 Καταλόγους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ PRESIDENTS

US$ 1,000,000

Diamond Director

US$ 6,000

Sapphire Director
Senior Gold Director

Gold Director
Κατηγορία Directors
Χρηματικά Έπαθλα.
Aπό τον τίτλο του Gold Director και
πάνω δυνατότητα συμμετοχής στο
Gold Conference.

US$ 8,000

Director

US$ 4,000
US$ 3,000
US$ 2,000
US$ 1,000

Senior Manager
Manager του 18%

Κατηγορία Managers
Ξεκινήστε να δημιουργείτε
τη δική σας επιχείρηση είστε στον σωστό δρόμο!
Καλωσήρθατε
στην Oriflame
Κάντε εδώ το
πρώτο βήμα για
την επιτυχία.

Manager του 15%
Manager του 12%

Σύμβολα
Αυτοκίνητο

9% Consultant
6% Consultant

3% Consultant
0% Consultant

Χρηματικό Έπαθλο
Δυνατότητα Συμμετοχής
στο Executive Conference
Δυνατότητα Συμμετοχής
στο Diamond Conference
Δυνατότητα Συμμετοχής
στο Gold Conference
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Σας ευχαριστούμε...
...που μας ακολουθήσατε σε αυτό το τόσο
συναρπαστικό και κερδοφόρο ταξίδι. Που πιστέψατε
στον εαυτό σας και σε εμάς. Που προτείνατε το πρώτο
σας κραγιόν, την πρώτη σας μάσκαρα ή το πρώτο σας
σετ περιποίησης επιδερμίδας, και που μοιραστήκατε
την Επιχειρηματική Ευκαιρία της Oriflame με την
οικογένειά σας, με φίλους, γνωστούς και αγνώστους,
βοηθώντας τους να αλλάξουν και αυτοί τη ζωή τους
προς το καλύτερο.

