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Πακέτο Ανάπτυξης 
 

 

Ενισχύστε την επιτυχία σας! 

Γιορτάζοντας τις παγκόσμιες επιτυχίες μας μέσα από μια ιστορία 55 ετών, συνεχίζουμε την πορεία 
μας με την εφαρμογή του νέου Success Plan στην Ευρώπη, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στις 18 Μαΐου 
2022. 

Το ταξίδι σας μαζί μας και η επιχειρηματική σας επιτυχία είναι σημαντικά για την Oriflame. 
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να σας προσφέρουμε εργαλεία που θα σας επιτρέψουν να διευρύνετε 
την επιχείρησή σας και να κερδίσετε περισσότερα χρήματα. Όλα αυτά ξεκινούν με ορισμένες 
θεμελιώδεις αλλαγές στο πλάνο αμοιβών, το οποίο πλέον εστιάζει στους τομείς που σας προσφέρουν 
τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. 

Για να σας ενισχύσουμε με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες προόδου και επιτυχίας κατά την μετάβαση 
στο νέο Success Plan, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε ένα ειδικό Πακέτο 
Ανάπτυξης! Πρόκειται για ένα σύνολο διαφορετικών προγραμμάτων, στόχος των οποίων είναι να σας 
βοηθήσουν να φτάσετε πιο γρήγορα στην επιτυχία και να παράσχουν καθοδήγηση στην ομάδα σας 
προκειμένου να κάνει το ίδιο. Το Πακέτο Ανάπτυξης ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
επομένως εκμεταλλευτείτε το πριν λήξει! 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

Είστε νέο μέλος της Oriflame; Έχουμε κάτι για εσάς: πρόκειται για το νέο Πρόγραμμα Ταχείας Εκκίνησης. 
Μπορείτε να κερδίσετε έως και €75 κατά τις πρώτες 90 ημέρες* σας στην Oriflame! 

Βήμα 1 - Προτείνετε τα αγαπημένα σας προϊόντα και στείλτε τον προσωπικό σας online σύνδεσμο Share-Earn 
σε όσα περισσότερα άτομα μπορείτε. 
Βήμα 2 - Αποκτήστε τους πρώτους σας εγγεγραμμένους VIP Πελάτες και πείστε τουλάχιστον 3 από αυτούς να 
πραγματοποιήσουν μια παραγγελία αξίας €30, κατά τους 4 πρώτους πλήρεις καταλόγους σας (χωρίς να 
υπολογίζεται ο κατάλογος εγγραφής σας - Πρώτες 90 Ημέρες*.  
Βήμα 3 - Κερδίστε €25, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Βήμα 2. 
Βήμα 4 - Δείξτε σε κάποιον πώς να κάνει το ίδιο με εσάς, εγγράφοντας έναν ή περισσότερους νέους Brand 
Partners κατά τους 4 πρώτους πλήρεις καταλόγους σας (χωρίς να υπολογίζεται ο κατάλογος εγγραφής σας - 
Πρώτες 90 Ημέρες*. Καθοδηγήστε ένα από αυτούς τους Brand Partner να κερδίσει €25, αποκτώντας 3 VIP 
Πελάτες με €30 παραγγελία σε 90 ημέρες. 
Βήμα 5 - Κερδίστε ακόμα €50, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Βήμα 4. 

Αυτά τα δύο bonus είναι εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους και μπορείτε να λάβετε και τα δύο ή μόνο το ένα από 
αυτά. Ακόμα κι αν δεν καταφέρατε να λάβετε το πρώτο bonus των €25, μπορείτε να λάβετε το δεύτερο bonus των 
€50. 

*Για λόγους απλοποίησης, οι Πρώτες 90 Ημέρες σας αντιστοιχούν σε 4 καταλόγους, χωρίς να μετράει ο 
κατάλογος εγγραφής σας. 

Αυτό το κίνητρο ισχύει από την Καμπάνια 06 2022 (18-05-2022) μέχρι την Καμπάνια 16 2022  για όλους τους 
Brand Partners που έγιναν μέλη από την Καμπάνια 06 2022 (18-05-2022) και μετά.  
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ADVANCEMENT BONUS 

Ως ανταμοιβή για την ταχεία ανάπτυξή σας στην πορεία σας στην Oriflame, μπορείτε να λάβετε ένα bonus όταν 
πετύχετε έναν από τους τίτλους Brand Partner Platinum, Team Manager και Senior Team Manager. Τα 
συγκεκριμένα bonus έχουν σχεδιαστεί ως ανταμοιβή για τη γρήγορη εξέλιξή σας. 

Αυτό το bonus χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μισό καταβάλλεται όταν πετύχετε έναν από αυτούς τους τίτλους 
για πρώτη φορά στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου αριθμού καμπανιών μετά την εγγραφή σας. Το δεύτερο μισό 
καταβάλλεται όταν συγκεντρώσετε έναν συγκεκριμένο αριθμό Downline Bonus Points (DBP) στο πλαίσιο ενός 
συγκεκριμένου αριθμού Καμπανιών μετά την επίτευξη του τίτλου για 1η φορά. 

 
Bonus Brand Partner Platinum 

• Όταν πετύχετε τον τίτλο του Beauty Consultant Platinum για πρώτη φορά μέσα στις 4 πρώτες πλήρεις 
Καμπάνιες σας (Καμπάνια εγγραφής + 4 Καμπάνιες) θα λάβετε ένα bonus αξίας €50. 

• Αν συνεχίσετε να αναπτύσσεστε και συγκεντρώσετε 1400 DBP σε μία από τις επόμενες 3 Καμπάνιες, θα 
λάβετε επιπλέον €50. 

 

Bonus Team Manager  

• Όταν πετύχετε τον τίτλο του Team Manager για πρώτη φορά μέσα στους 8 πρώτους πλήρεις καταλόγους σας 
και εφόσον πληροίτε όλα τα κριτήρια της Γραμμής με Τίτλο για τον τίτλο του Team Manager, θα λάβετε €100. 

• Αν συνεχίσετε να αναπτύσσεστε και συγκεντρώσετε 2650 DBP σε μία από τις επόμενες 3 Καμπάνιες, θα 
λάβετε επιπλέον €100. 
 
Bonus Senior Team Manager  

• Όταν πετύχετε τον τίτλο του Senior Team Manager για πρώτη φορά μέσα στους 12 πρώτες ολοκληρωμένους 
καταλόγους σας και εφόσον πληροίτε όλα τα κριτήρια της Γραμμής με Τίτλο για τον τίτλο του Senior Team 
Manager, θα λάβετε €200. 

• Αν συνεχίσετε να αναπτύσσεστε και συγκεντρώσετε 5250 DBP σε μία από τις επόμενες 3 Καμπάνιες, θα 
λάβετε επιπλέον €200. 
 
Έχετε την ευκαιρία να λάβετε όλα αυτά τα bonus. Τα σχετικά ποσά καταβάλλονται επιπλέον των bonus και των 
λοιπών αποδοχών που κερδίζετε στην πορεία σας προς την απόκτηση αυτών των τίτλων. 
 
Αυτό το κίνητρο ισχύει για τους νέους τίτλους από τον Κατάλογο 06 2022 (18-05-2022) μέχρι τον Κατάλογο 16 
2022, για όλους τους νέους Brand Partners που έγιναν μέλη από τον κατάλογο 06 μέχρι την ολοκλήρωση του 
Καταλόγου 16 2022. Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την περίοδο ανά πάσα στιγμή κατά 
τη διακριτική της ευχέρεια. 

MATCHING BONUS 

Ως καθοδηγητής, δικαιούστε επίσης να λαμβάνετε Matching Bonus για την υποστήριξη που παρείχατε στους 
Brand Partners σας προκειμένου να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Κάθε φορά που κάποιος από την ομάδα 
σας κερδίζει Advancement Bonus εσείς: 

• Αν έχετε έναν Brand Partner πρώτου επιπέδου ο οποίος έλαβε το Bonus Brand Partner Platinum και εφόσον 
έχετε τον ίδιο Τίτλο Αμοιβής με αυτόν ή ανώτερο και αντίστοιχο DBP, θα λάβετε €25 για κάθε bonus €50 που 
λαμβάνει εκείνος. 

• Αν κάποιος από την Προσωπική σας ομάδα-Generation λάβει το Bonus Manager Ομάδας και εσείς έχετε 
κερδίσει τον Τίτλο Αμοιβής  & Καριέρας του Director και πάνω, θα λάβετε €50 για κάθε bonus €100  που θα λάβει 
εκείνος. 

• Αν κάποιος από την Προσωπική σας ομάδα-Generation σας λάβει το Bonus Senior Team Manager και εσείς 
έχετε κερδίσει τον Τίτλο Αμοιβής & Καριέρας του Director και πάνω, θα λάβετε €100 για κάθε bonus €200 που θα 
λάβει εκείνος. 

Όσο περισσότερους Leaders αναπτύξετε, τόσο περισσότερα Matching Bonus θα κερδίσετε. 

Αυτό το κίνητρο ισχύει για τους νέους τίτλους από την Καμπάνια 06 2022 (18-05-2022) μέχρι την Καμπάνια 16 
2022, για όλους τους Brand Partners στους οποίους απονέμονται νέοι τίτλοι μετά την εφαρμογή του Success 
Plan και για όλους τους νέους Brand Partners που έγιναν μέλη μέχρι την ολοκλήρωση της Καμπάνιας 16 2022. Η 
Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την περίοδο ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της 
ευχέρεια. 
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Πιστεύουμε στην επιτυχία σας 

Γνωρίζουμε ότι μπορείτε να πετύχετε σπουδαία πράγματα — και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. 
Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι αυτές οι αλλαγές στο Success Plan θα συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθειά 
σας να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Για οποιαδήποτε ερώτηση, ρίξτε μια ματιά στις Συχνές Ερωτήσεις.  

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 Ανατρέξτε στο Success 
Plan για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους, τις απονομές και άλλες έννοιες. 
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