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dokonalé načasování

obrovský potenciál růstu
stabilizace

obrovský potenciál růstu
stabilizace

nárůst

80% všech špičkových lídrů této 
branže se angažuje v této fázi

evropský start 2008

zaujímání pozic



mateřská firma

• Nature’s Sunshine 38-ti letý gigant, absolutně bez dluhů
• 5 A1 Rating, hodnocení vydané firmou Dun & Bradstreet5 A1 Rating, hodnocení vydané firmou Dun & Bradstreet
• veřejně obchodovatelná společnost na americké burze
• nejlepší výrobce doplňkové výživy v Americe

j d j tičtější h l č tí USA• jedna z nejetičtějších společností v USA
• vlastní produkční prostory s mnoha dohlížejícími vědci
• více než 40 patentů



dceřiná společnost

Dan Higginson
(zakladatel & CEO)

• Synergy WorldWide je moderní MLM divize společnosti NSP 
začátek v Japonsku s 1 500 % nárůstu v prvních 2 ½ letech

(zakladatel & CEO)

• začátek v Japonsku s 1.500 % nárůstu v prvních 2 ½ letech
• 8. místo ze 100 firem v časopisu Entrepreneur (červen r. 2000)



globální rozmach

otevření evropského
trhu v roce 2008

SynergySynergy WorldWorldWWideideSynergy Synergy WorldWorldWWideide

celosvětovácelosvětová eexpanxpanzezeotevření trhuotevření trhu
kvkvěěten/ten/ččerven 2009erven 2009

otevření trhu votevření trhu v 5 5 eevvropropských zemíchských zemích

červenčerven 20082008

-- NěmeckoNěmecko --
RakouskoRakousko -- NizozemíNizozemí
Velká BritánieVelká Británie -- IrIrskoskoVelká BritánieVelká Británie IrIrskosko

8 asijských zemí bylo otevřeno v rekordním čase pouhých 15 měsíců
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Se systémem V3 je možno 

cirkulace & vcirkulace & výýkonkon

y j
optimálně oslovit všech

10 systémů těla, jak to v této
formě zatím nebylo možné!



MistifyVe svém bestselleru označuje Dr. Nicolas Perricone
Açaí jako absolutní jedničku (Nbr. 1) mezi potravinami fyç j j ( ) p

Açaí bobule, jež je obsažena v MISTIFY EXOTIC 
FRUCHT Cocktail, byla ve známé Oprah Winfrey Show
představena jako nejlepší, nově objevené ovoce na světě. 
Také ve známé Today Show televize NBC bylo o Açaí
rozsáhle referováno.



• v r.1998 byla udělena Nobelova cena v oboru medicíny
za výzkumy a objevy ve věci molekuly oxidu dusnatéhoý y j y y

• označen jako nejlepší anti-aging produkt na trhu
• 15 dokázaných pozitiv. účinků na základě stovek různých studií

(FDA Food and Drug Administration Národní zdravotní úřad v USA)

Dr. Joe Prendergast

(FDA - Food and Drug Administration – Národní zdravotní úřad v USA)

• vědci označena jako „zázračná molekula“
• nový revoluční produkt s neuvěřitelnými úspěchy jichž dosahujeý p ý p y j j

“Nejlepší produkt století”  
pramen: časopis Success Magazine, USA



Phyto Life ™ ‐ Chlorophylly f
• Nobelova cena za chemii, udělená německému chemiku Richardu

Willstätterovi za výsledky vědeckého bádání ve věci Chlorophylluý y p y

• Chlorophyll je jediná, v přírodě známá látka,
schopná ukládat sluneční světlo (fotosyntéza)

• Chlorophyll je příbuzná látka s červenou krevní
látkou známou pod názvem Hemoglobinlátkou známou pod názvem Hemoglobin 

• přes 90% lidstva zemích žije v kyselém prostředí
• energie slunečního světla = 2 lžičky je náhradou za 1kg zeleniny *  
• fantastický poměr ceny vůči výslednému efektu
• jen v samotné Indonésii je měsíčně prodáno

50 000 láhví tohoto produktu50.000 láhví tohoto produktu
* schopnost pomoci tělu zůstat tzv. ph‐neutral



kompenzační plán

7 způsobů výdělků
1. Maloobchod

7 způsobů výdělků

2. Top Selling Bonus

3. Fast Start Bonus3. Fast Start Bonus

4. Basic Commission
5 M M h B

Synergy každý 
měsíc vyplácí 
55% š h i i5. Mega‐Match Bonus

6. Leadership Bonus

55% všech provizi 
podléhajících 
prodejů

7. Global Share Bonus
VVýýtahtah zz kompenzkompenzaaččnníího plho pláánunuVVýýtahtah z z kompenzkompenzaaččnníího plho pláánunu

ZZááklademkladem pro Vpro Váás je s je vyhradnvyhradněě oficioficiáálnlníí kompenzakompenzaččnníí plpláán n vydanvydanýý spolespoleččnostnostíí Synergy Synergy WorldWorldWWideide



kompenzační plán

1 maloobchod cca 30%1. maloobchod cca. 30% 
cca. 30% obchodní marže na prodej produktů Synergy 

přes 100% ziskové marže je dosaženopřes 100% ziskové marže je dosaženo
skrze sponzorované zvláštní balíky:

15 €cca. 15.- € za láhev Phyto Life

cca. 25.- € za láhev Mistify

cca. 43.- € za balení ProArgi 9 Plus



pouze dvě linie

4. Basic Commission
Ty

levý tým pravý tým

Osobně “sponzoruješ“ jen 2 osoby



kompenzační plán

4. Basic Commission
Vydělej do výše 10% objemu ve Tvé

- 4%-10%

Vydělej do výše 10% objemu ve Tvé
slabší „noze“ (Focus - Bein) a zaplaceno
dostaneš až do nekonečné hloubky.
(- nejvyšší hranice a limity -)

€ 1.000

€ 30.000€ 10.000

∞
- 10% = € 1.000 základní výdělek

max = $ 20.000 měs. = 1 TC`s
max = $ 60 000 měs = 3 TC´s ∞max = $ 60.000 měs. = 3 TC s

Vem na vědomí nejvyšší hranice a limity - detaily viz kompenzační plán.



příklad výdělku

JAK působí pákový efekt?
TTyy
55
2525
125125125125
155155

100 x 10 z100 x 10 záákaznkazníkíkůů == 1.000 z1.000 záákaznkaznííkkůů xx 30,30,-- €€ za zbožíza zboží
30 00030 000 €€ b tb t ttýý t ht h 10 %10 %= 30.000,= 30.000,-- €€ obratobrat v tv týýmumu aa z z tohotoho --10 %10 %

== 3.000,3.000,-- €€ vvýýdděěleklek mměěssííččnněě



příklad výdělku

Nejlépe použij příklad výdělku, který kreslíme na papír 
Hlavně vysvětli sílu pákového efektu na příkladu Mc Donald´s (všechny franšízové
systémy jako jsou supermarkty typu Lidl a Penny nebo Bill Gates a jeho Windows…)
Pák ý f kt á čí ž j h tř jší děl t d š h t t í h t h ž 100%Pákový efekt nás učí, že je chytřejší vydělat od všech ostatních trochu, než 100%
za svou práci a to ať již jako zaměstnanec nebo samostatný podnikatel. 
Vždy měníte v těchto případech pouze čas proti penězům!!



kompenzační plán

5. Mega-Match®

€ 0
100 % na BC 

osobních partnerů© 

€1.000 B.C €150 B.C

€500 B.C €3.000 B.C

Dostaneš 100% základního 
výdělku od každé osobně 

Vem na vědomí nejvyšší hranice a limity - detaily viz kompenzační plán.
sponzorované osoby.



kompenzační plán

5. Mega-Match® Najdi během příštích
12 - 24 měsíců12 24 měsíců

5 osob a pomož jim…

Toto není žádná garance výdělkuToto není žádná garance výdělku, , ale jen příklad výpočtuale jen příklad výpočtu



kompenzační plán

+ Top Selling Bonusg

+  Fast Start Bonus

+  Leadership Bonus

+ Global Share Bonus+  Global Share Bonus

a další pobídky*

- celosvětové cestování

* podle kvalifikace



Success-System

Jistota a Jistota a úúspspěěch s nach s naší „ší „hotovou existenchotovou existencíí””

Školení a další vzdělávání:
• workshops & semináře
• training on the jobg j
• rozvoj vlastní osobnosti 

Marketingový materiál:a et go ý ate á
• prospekty a brožury
• různé webové stránky
• onlinové obchodni systémyonlinové obchodni systémy
• onlinové prezentace
• osobní prezentace
•několikajazyčná pohotovostní linka

Mysli na to, že nejsi sám!
Náš systém a náš tým Tě podporují!

několikajazyčná pohotovostní linka

Webové stránky, prospekty, produkty pro ČR jsou v přípravě.



Pre-Launch-Phase

PRELAUNCH
Č- Firma se stará o juristické

záležitosti
- internetové stránky
- česká pohotovostní linka
- české etikety

- start v květenu / červnu
- možnost aktivace zajištěné

pozice za cca. 40 €
jednorázového poplatku

- inkl. Web Backoffice,

- oficiální otvírání trhu ČR
- slavnostní zahájení za

účasti zakladatele a Ceo
Dana Higginsona a dále 
za účasti médií, vědců, a.j.y

- překlady 
- bezplatná registr. s fomulářem
- výhoda pro start: budování týmu 
- bezplatný zpravodaj

bezplatné akviziční internetové

inkl. Web Backoffice,  
starterkitu, světové licence

- ohromnou výhodou je:
zahájení s velkým týmem a 
možnost okamžitého výdělku

, , j
- další novinky a materiály
- školení, semináře,

Leadership-Trainings, 
Synergy Days,  
onlinové konference atd- bezplatné akviziční internetové

stránky během PreLaunch
onlinové konference, atd.

www.cz-start-ted.info



Pre-Launch-Phase

Nejlépe, když nakreslíš ty tři postupné fáze na papír, a to tak, jak to 
dělame my na prezentacích a krátce k tomu vysvětlíš výhodydělame my na prezentacích a krátce k tomu vysvětlíš výhody
předběžné registrace. Např., že si zájemce tímto zajišťuje svou
pozici v systému a při oficiálním začátku potom startuje s týmem,
což mu zaručuje možnost okamžitého výdělkucož mu zaručuje možnost okamžitého výdělku.




