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Πακέτο Ανάπτυξης 
Συχνές Ερωτήσεις 
 

Έχουμε ετοιμάσει ένα Πακέτο Ανάπτυξης προκειμένου να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις 

ευκαιρίες προόδου και επιτυχίας στην πορεία σας με την Oriflame! Τα συγκεκριμένα προγράμματα 

έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να σας παράσχουν ένα επιπλέον κίνητρα με την εφαρμογή του νέου 

Success Plan, γι’ αυτό και θα πάψουν να ισχύουν με το τέλος της καμπάνιας C16 2022. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
 

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο  συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

Το Πρόγραμμα Ταχείας Εκκίνησης θα είναι διαθέσιμο για όλους τους νέους Brand Partners που έγιναν μέλη από 

την έναρξη της καμπάνιας C06 2022. 

 

Μετράνε όλοι οι VIP Πελάτες μου; 

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι VIP Πελάτες πρέπει να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία παραγγελία αξίας 

€30  και άνω. Εάν ένας VIP Πελάτης δεν βάλει μια παραγγελία αξίας €30  και άνω δεν θα μετρήσει για το πρόγραμμα 

. 

 

Εάν ένας από τους VIP Πελάτες μου πραγματοποιήσει δύο παραγγελίες αξίας €30  ή μία παραγγελία αξίας 

€60, τότε αυτός ο πελάτης μετράει για δύο; 

Αυτά είναι καλά νέα και για τους δυο σας, καθώς ο VIP Πελάτης σας θα συγκεντρώσει περισσότερα Beauty 

Rewards Points και εσείς θα επωφεληθείτε από ένα υψηλότερο VIP Customer Bonus. Για το Πρόγραμμα Ταχείας 

Εκκίνησης, μετράμε τον αριθμό των VIP Πελατών, όχι τον αριθμό των παραγγελιών, επομένως, όχι, ο 

συγκεκριμένος VIP Πελάτης εξακολουθεί να μετράει ως ένας. 

 

Αν ένας από τους πρώτους 3 VIP Πελάτες μου δεν φτάσει τα €30, αυτό σημαίνει ότι θα χάσω το bonus; 

Όχι! Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα χρειαστεί σύνολο 3 VIP Πελάτες να πραγματοποιήσουν μια παραγγελία 

αξίας τουλάχιστον €30. Αν ένας ή περισσότεροι από τους πρώτους VIP Πελάτες σας πραγματοποιήσουν μια 

παραγγελία μικρότερης αξίας, μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους VIP Πελάτες να το κάνουν μέχρι το τέλος των 

Πρώτων 90 Ημερών, ώστε να έχετε στο σύνολο 3. 

 

Για να λάβω το δεύτερο bonus, πρέπει να είμαι χορηγός ενός νέου Brand Partner; 

Ναι, στόχος του Προγράμματος Ταχείας Εκκίνησης είναι να σας ανταμείψει για το γεγονός ότι αρχίσατε να χτίζετε 

τη δική σας ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι για να λάβετε το δεύτερο bonus των €50 θα πρέπει να είστε άμεσος Χορηγός 

ενός νέου Brand Partner που με τη σειρά του έχει πετύχει τα κριτήρια για το πρώτο bonus (€25). 

 

Τι είναι μια πλήρης καμπάνια; 

Μια πλήρης Καμπάνια είναι ένας οποιοσδήποτε κατάλογος της Oriflame στον οποίο έχετε συμμετάσχει καθ’ όλη 

τη διάρκεια της περιόδου στην οποία αντιστοιχεί. Αυτό σημαίνει ότι η Καμπάνια στην οποία εγγράφεστε δεν 

αποτελεί μια πλήρη Καμπάνια. Ορίζουμε λοιπόν την περίοδο των Πρώτων 90 Ημερών ως την καμπάνια εγγραφής 

+4 πλήρεις καμπάνιες. Για παράδειγμα, αν εγγραφείτε στην καμπάνια C01, η περίοδος των Πρώτων 90 Ημερών 

θα ολοκληρωθεί στο τέλος της καμπάνιας C05, δηλαδή θα περιλαμβάνει την Καμπάνια εγγραφής (C01) + 4 πλήρεις 

Καμπάνιες (C02+C03+C04+C05). 

 

Ο νέος μου Brand Partner πρέπει να πετύχει το bonus κατά την περίοδο των Πρώτων 90 Ημερών μου; 

Όχι. Θα λάβετε €50 αν προσκαλέσετε έναν νέο Brand Partner να γίνει μέλος της Oriflame κατά την περίοδο των 

Πρώτων 90 Ημερών σας και στη συνέχεια πετύχει το πρώτο μέρος του Προγράμματος Ταχείας Εκκίνησης. Ο 

συγκεκριμένος Brand Partner θα λάβει τη δική του περίοδο των Πρώτων 90 Ημερών. Για παράδειγμα, αν 

εγγραφήκατε στην καμπάνια C01 και προσκαλέσετε κάποιον στην καμπάνια C05 (στον τελευταίο σας κατάλογο 
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Π90Η), ο τελευταίος θα έχει περιθώριο μέχρι το τέλος της καμπάνιας C09 (τον τελευταίο του κατάλογο Π90Η) για 

να λάβει το bonus του και αντίστοιχα εσείς το δικό σας. 

 

Μπορώ να λάβω μόνο ένα από τα bonus; 

Ναι, τα bonus είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και μπορείτε να λάβετε μόνο ένα από αυτά. Ωστόσο, το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορείτε να αποκομίσετε και τα δύο bonus, προσκαλώντας 

νέους VIP Πελάτες και στη συνέχεια προσκαλώντας έναν νέο Brand Partner να κάνει το ίδιο (και φυσικά 

λαμβάνοντας το bonus). 

 

Τι θα συμβεί σε περίπτωση επιστροφής οποιασδήποτε από τις παραγγελίες; 

Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων θα μείνει πλήρως ικανοποιημένη από τα προϊόντα της Oriflame, 

ωστόσο, σε αντίθετη περίπτωση, ισχύει η εγγύηση επιστροφής χρημάτων των 30 ημερών. Για εσάς, ως Χορηγός, 

αυτό σημαίνει ότι ο VIP Πελάτης σας δεν θα υπολογίζεται πλέον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επομένως θα 

χρειαστεί να τον αντικαταστήσετε με έναν άλλο VIP Πελάτη ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια παραγγελία αξίας 

€30 (με την προϋπόθεση ότι δεν έχει λήξει ακόμα η περίοδος των Πρώτων 90 Ημερών). Εάν η επιστροφή 

πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των Πρώτων 90 Ημερών σας, τότε θα αφαιρέσουμε το ποσό που πλέον δεν 

δικαιούστε, από τις μελλοντικές σας προμήθειες. 

 

 

Πότε λήγει το συγκεκριμένο bonus; 

Όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα Ταχείας 

Εκκίνησης έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο στο λανσάρισμα του νέου Success Plan, 

επομένως θα πάψει να ισχύει στο τέλος της καμπάνιας C16  2022, ακριβώς όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα 

του Πακέτου Ανάπτυξης. 

 

Πόσες φορές μπορώ να λάβω το συγκεκριμένο bonus; 

Αυτό είναι ένα bonus που καταβάλλεται εφάπαξ. Θα λάβετε ένα bonus ύψους €25 για τους πρώτους 3 VIP Πελάτες 

σας που θα πραγματοποιήσουν παραγγελίες αξίας €30, ως κίνητρο για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον online 

σύνδεσμο Share & Earn και να προσελκύετε VIP Πελάτες. Σε όλες τις παραγγελίες των VIP Πελατών σας 

(συμπεριλαμβανομένων των πρώτων 3), θα λάβετε και VIP Customer bonus ως προμήθεια. 

 

 

ADVANCEMENT BONUS 
 

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

Τα Advancement Bonus θα ισχύουν για όλους τους νέους Brand Partners που θα γραφτούν μετά την έναρξη της 

καμπάνιας C06 2022. 

 

Γιατί πρέπει να πληρώ τα κριτήρια ολοκληρωμένης δομής για το bonus αλλά όχι για το τίτλο; 

Αυτό θα συμβεί μόνο μέχρι το τέλος της καμπάνιας C16  2022, καθώς δημιουργήσαμε ένα Πλάνο Μετάβασης για 

τους τίτλους του Team Manager και του Senior Team Manager. Θέλουμε να σας ανταμείψουμε για την οικοδόμηση 

μιας σταθερής επιχειρηματικής δομής, γι’ αυτό και η λήψη του Advancement Bonus προϋποθέτει την ύπαρξη μιας 

ολοκληρωμένης δομής. 

 

Είναι πιθανό να πετύχω ένα νέο τίτλο αλλά όχι το Advancement Bonus που αντιστοιχεί σε αυτόν; 

Ναι. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατηγορία bonus υπόκειται σε χρονικό περιορισμό, εάν αποκτήσετε τον τίτλο 

σας για πρώτη φορά μετά από τη σχετική περίοδο, δεν θα μπορείτε να κερδίσετε το bonus. Γι’ αυτό κερδίστε το 

τώρα που μπορείτε! 

 

Γιατί υπάρχουν διαφορετικές χρονικές περίοδοι για κάθε bonus; 

Κατανοούμε ότι το να κερδίσετε το τίτλο του Senior Team Manager θα πάρει περισσότερο χρόνο από την επίτευξη 

του τίτλου του Brand Partner Platinum. Σ’ αυτό οφείλεται και η ύπαρξη διαφορετικών χρονικών περιόδων. Θα έχετε 

στη διάθεσή σας περισσότερο χρόνο για τους μεγαλύτερους τίτλους και την ευκαιρία να συγκεντρώσετε όλα τα 

Advancement Bonus. 
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Μπορώ να λάβω ένα από τα Advancement Bonus αν δεν πετύχω τα κριτήρια για οποιοδήποτε από τα 

πρώτα; 

Ναι! Για παράδειγμα, αν ξεκινήσατε να προσκαλείτε άλλους ώστε να γίνουν μέλη της Oriflame λίγο αργότερα και 

δεν καταφέρατε να λάβετε το bonus του Brand Partner Platinum κατά τις Πρώτες 90 Ημέρες σας, εξακολουθείτε να 

είστε σε θέση να λάβετε τα bonus που αντιστοιχούν στους τίτλους του Team Manager και του Senior Team Manager 

στις αντίστοιχες περιόδους. 

 

Πότε καταβάλλονται τα bonus; 

Τα bonus καταβάλλονται μαζί με τις υπόλοιπες προμήθειες που αντιστοιχούν στην περίοδο κατά την οποία 

πετύχατε τα κριτήρια, συνήθως την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του επόμενου καταλόγου. 

 

Γιατί πρέπει να συγκεντρώσω ακόμα περισσότερα BP για το δεύτερο μισό κάθε bonus; 

Αυτά τα bonus έχουν σχεδιαστεί ως ανταμοιβή των Brand Partners που βρίσκονται σε μια πορεία ανάπτυξης. Ο 

στόχος συγκέντρωσης BP για το δεύτερο μισό κάθε bonus υπάρχει για να σας δώσει κίνητρα ώστε να μην 

συμβιβάζεστε ποτέ με την απόκτηση ενός τίτλου και να συνεχίζετε να αναπτύσσετε την ομάδα σας με στόχο να 

φτάσετε στο επόμενο επίπεδο. 

 

Πότε λήγει το συγκεκριμένο bonus; 

Όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Ανάπτυξης, το Advancement Bonus έχει 

σχεδιαστεί για να σας προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο κατά το λανσάρισμα του νέου Success Plan, επομένως θα 

πάψει να ισχύει στο τέλος της καμπάνιας C16  2022, ακριβώς όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα του Πακέτου 

Ανάπτυξης. 

 

Πόσες φορές μπορώ να λάβω το συγκεκριμένο bonus; 

Αυτό είναι ένα bonus που καταβάλλεται εφάπαξ για κάθε επίπεδο. Αν συγκεντρώσετε όλα τα bonus, μπορείτε να 

κερδίσετε €700  επιπλέον των προμηθειών σας. Επομένως, κερδίστε το τώρα που μπορείτε! 

 

 

 

MATCHING BONUS 
 

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

Τα Matching Bonus θα είναι διαθέσιμα για όλους τους Brand Partners που έχουν εγγραφεί πριν από την έναρξη 

της καμπάνιας C06 2022, καθώς επίσης και για όλους τους νέους Brand Partner που έγιναν μέλη από την έναρξη 

της καμπάνιας C06 2022 και μετά. 

 

Πότε κερδίζω το Brand Platinum Matching Bonus; 

Όταν ο τίτλος αμοιβής σας την περίοδο κατά την οποία ο Brand Partner του δικτύου σας θα φτάσει στο επίπεδο 

Brand Platinum,  είναι επίσης Brand Partner Platinum και πάνω. 

 

 

Τι θα συμβεί αν έχω κατώτερο Τίτλο Αμοιβής στον κατάλογο που ένα μέλος του δικτύου μου θα αποκτήσει 

τον τίτλου του νέου Brand Partner Platinum; 

Αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο, καθώς όλα τα BP των μελών του δικτύου σας θα προσμετρηθούν στα δικά σας BP 

δικτύου. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να αποκτήσετε τον τίτλο αμοιβής Brand Partner Platinum είναι να 

επικεντρωθείτε στα Προσωπικά σας BP. Δυστυχώς, αν δεν τα καταφέρετε, θα χάσετε το συγκεκριμένο bonus. 

 

Ο τίτλος του Brand Platinum και πάνω είναι απαραίτητος και  στο δεύτερο μέρος των bonus; 

Ναι, θα πρέπει να σας απονεμηθεί ο Τίτλος Αμοιβής Brand Partner Platinum στον αντίστοιχο κατάλογο. Και πάλι, 

για να το πετύχετε αυτό εξαρτάστε αποκλειστικά από τα Προσωπικά σας BP (δείτε και την προηγούμενη ερώτηση). 

 

Γιατί το bonus για τον τίτλο Brand Partner Platinum απονέμεται αποκλειστικά στον Χορηγό; 

Το συγκεκριμένο bonus έχει σχεδιαστεί ως ανταμοιβή των Brand Partners που καθοδηγούν τους άλλους στην 

προσπάθειά τους να αποκτήσουν ανώτερους τίτλους. Στα πρώτα στάδια της διαδρομής, η καθοδήγηση και η 

παροχή συμβουλών από τον Χορηγό είναι πολύ σημαντικές για τα νέα μέλη, γι’ αυτό και σας ανταμείβουμε όταν 

συμβαίνει αυτό. 
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Τι θα συμβεί αν δεν καταφέρω να λάβω τον Τίτλο Αμοιβής ή το τίτλος Καριέρας του Director στον κατάλογο 

που κάποιο μέλος του δικτύου μου θα αποκτήσει τον τίτλο του Team Manager ή του Senior Team Manager; 

Αν οι νέοι Leaders της Προσωπικής σας ομάδας-Generation καταφέρουν να λάβουν αυτούς τους νέους τίτλους, 

αυτό σίγουρα θα σας βοηθήσει να πετύχετε τα κριτήρια των Downline BP και των Γραμμών με Τίτλο, επομένως 

είστε στον σωστό δρόμο! Αν μέχρι το τέλος της Καμπάνιας δεν πετύχετε το τίτλο του Director, δυστυχώς θα χάσετε 

το Matching Bonus. Μην το αφήσετε αυτό να συμβεί! 

 

Πρέπει να πετύχω τον Τίτλο Αμοιβής & το τίτλος καριέρας του Director και στο δεύτερο μέρος των bonus 

του Team Manager και του Senior Team Manager; 

Ναι. Τα matching bonus έχουν σχεδιαστεί ως ανταμοιβή των Director για την καθοδήγηση και την παροχή 

συμβουλών στους πιθανούς Leaders της προσωπικής τους ομάδας-Generation και τη δημιουργία μιας 

επιτυχημένης ομάδας. Αυτοί οι νέοι τίτλοι σίγουρα θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε τον Τίτλο Αμοιβής & 

Καριέρας του Director! 

 

Γιατί οι Director είναι οι μόνοι που μπορούν να λάβουν τα matching bonus του Team Manager και του 

Senior Team Manager; 

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι απαιτούν υψηλότερο όγκο και μεγαλύτερη ομάδα από τον τίτλο του Brand Partner Platinum. 

Σε αυτό το επίπεδο, οι Directors είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών στους επόμενους 

Leaders της προσωπικής τους ομάδας-Generation, ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Ένας 

Director πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει, να προσελκύει και να προσκαλεί στην Ομάδα Πυρήνα οποιονδήποτε 

πιθανό Leader προσωπικής του ομάδας-Generaton. 

 

Πότε λήγει το συγκεκριμένο bonus; 

Όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Ανάπτυξης, το Matching Bonus έχει 

σχεδιαστεί για να σας προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο κατά το λανσάρισμα νέου Success Plan, επομένως θα 

πάψει να ισχύει στο τέλος της καμπάνιας C16  2022, ακριβώς όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα του Πακέτου 

Ανάπτυξης. 

 

Πόσες φορές μπορώ να λάβω το συγκεκριμένο bonus; 

Όσες φορές θέλετε, μέχρι τη λήξη της περιόδου ισχύος (ολοκλήρωση της καμπάνιας C16  2022). Θα ανταμειφθείτε 

από κάθε Brand Partner του δικτύου σας, επομένως θα λάβετε ισάριθμα bonus με τους νέους Leaders του δικτύου 

σας που έλαβαν το Advancement Bonus, με την προϋπόθεση ότι και εσείς με τη σειρά σας έχετε επιτύχει τους 

στόχους σας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

 

Πιστεύουμε στην επιτυχία σας! 
 

Δεν καταφέρατε να βρείτε απάντηση στην ερώτησή σας; Θα χαρούμε να την ακούσουμε και να σας απαντήσουμε. 

Άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν τις ίδιες απορίες, γι’ αυτό και το παρόν έγγραφο επικαιροποιείται σε τακτική βάση. 

Στείλτε μας την ερώτησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση grcustomers@oriflame.com. 

 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα ισχύουν για Brand Partners σε ΕΛΛΑΔΑ και ΚΥΠΡΟ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο 

Πακέτο Ανάπτυξης και στο Πρόγραμμα Γεφύρωσης για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα 

μεταβατικής περιόδου και τις κατευθυντήριες γραμμές. Ανατρέξτε στο Success Plan  για αναλυτικές πληροφορίες 

σχετικά με τους τίτλους, τις απονομές και άλλες έννοιες. 
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