
Revitalizációs és Egészség-
Tudományi Központ 

(NPCRIZ) 



Az orosz terület után Magyarország az első ország a világon,
ahol elindítjuk a céget, január közepén.

Tudósokból, orvosokból, komoly technikai szakemberekből,
profi hálózatépítőkből álló csapat

Nagyon komoly tudományos  háttér, csúcstechnológia, magas
minőség, hatékonyság, nagyon kedvező árfekvés, tiszta piac.

A cég a korszerű menedzsment és  multi-level marketing elveit
használja. Nagyon kedvező egyszerű marketingterv, 65% -os
vis szaosztással, alacsony havi aktivitással. 



Önnek ma lehetősége nyílik arra, hogy 
információt terjesztve a termékről és  a 
cég üzleti lehetőségeiről, létrehozza 

saját jövedelmét, felhasználva ehhez az 
új információs  technológiákat.

Az NPCRIZ egyszerűen értelmezhető és  
nagylelkű marketing terve lehetőséget 

kínál bárkinek foglalkozni ezzel az 
üzlettel, aki szeretne javítani saját 

pénzügyi helyzetén. 



Mivel engedélyezve vannak a regionális  felárak, így pontozásos  
rendszert vezettünk be, amely alapján minden hó végén 
megtörténik az Ön bónuszának kiszámítása. 

A bónuszok a cég bármely raktárában egy hónap alatt vásárolt 
termék vásárlása alapján kerülnek kiszámításra. 

Abban az esetben, ha a vásárlások havi értéke nem éri el az 500 
pontot (16 eurós  4.500 Ft vásárlás ), akkor a kedvezmény, 
nem jár. Ha termék vásárlására nem került sor, akkor a havi 
elszámolásban az adott szerződés  nem vesz részt, és  a 
s truktúra elszámolásában nem kerül be.

 
A közvetítői számlákra átutalt összes bónusz határozatlan 

ideig érvényes és kifizethető.



1-5. minősülés i szint (fogyasztó-topvezető)
500 pont –     16 EUR     (kb. 4.500 Ft)

6. minősülés i  szint (koordinátor)
1000 pont –    32 EUR    (kb. 9.000Ft)

7. minősülés i  szint (igazgató)
2000 pont –    64 EUR    (kb. 18.000 Ft)

8. minősülés i szint (befektető)
3000 pont –    96 EUR    (kb. 27.000 Ft)

(281,25 forint/euró átváltással számoltunk)



1. S aját rendelés után járó bónusz (S R ) 
2. Közvetlen csatlakozók után járó bónusz
3. S zintek utáni csoportbónusz
4. S truktúra utáni csoportbónusz
5. Pool



Összeadódnak a fogyasztó vásárlása után járó összes
pontok, melyek egy (saját) ID számra történtek egy hónap
alatt és  kifizetésre kerül ezen összeg  10% -a

A saját rendelések után járó bónusz tehát 10%

Előnye: A termékek minőségéhez képest, és  a piaci árakat 
tekintve 
is  igen kedvező árak mellett, az S R bónusszal további 10 %  
kedvezmény már az első szinttől kezdve



Az első szinten az Ön s truktúrájában csak az első 
generációban elhelyezkedő fogyasztók saját rendelése 
(S R) után kerül 10%  kifizetésre
 
(ahhoz, hogy a második  generációtól lefelé megkapja a 
bónuszt, szükséges  az egyszeri 3000 pontos  manageri 
minős ítés ).



Csak a Manager szinttől kerül kifizetésre  bónusz , amely százalékban kerül
kiszámításra  az Ön struktúrájában  az alsóbb generációkban elhelyezkedő
fogyasztók saját rendelése alapján, minden  egyes  szintre levetítve, az
alábbiak  szerint:
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2. generációból
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 A s truktúrabónusz a következőképpen
kerül kiszámításra: Összeadódik a teljes  
s truktúrában jelen lévő fogyasztók összes  
saját rendelése(CS R) 

 Az Ön teljes  s truktúrájában lévő minden 
egyes  megrendelés  után  (végtelen 
mélységből) pontszámokat fog kapni.  

 Az Ön által elért minősülés i szintet és  a 
bónusz mértékét, a hónap végére összegyűlt 
pontszámok mennyisége határozza meg.

 A minősülés i szint megmarad abban az 
esetben is , ha a következő hónapban nem éri 
el az adott minősülés i szinthez szükséges  
pontszámot.

 A bónusz mértéke a különböző szinteken
a következő ábra szerint alakul:

Manager  3000 CSR

Top-Manager 30.000 CSR 

Vezető - 100.000 CSR

Top-Vezető 300.000 CSR

Koordinátor 600.000 CSR

Igazgató 1.000.000 CSR

Befektető 1.500.000 CSR
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FOGYASZTÓ

SR bónusz 
10%

Direkt bónusz
1.szint:10%

Havi aktivitás:
500 pont
 (16 EUR)

MANAGER

SR bónusz 
10%

Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint:   8%
3.szint:   7%
4.szint:   6%
5.szint:   5%

Havi aktivitás:
500 pont
 (16 EUR)
    

Egyszeri minősítés:
SR  3.000pont

TOPMANAGER

SR bónusz 
10%

Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint:   8%
3.szint:   7%
4.szint:   6%
5.szint:   5%

Struktúrabónusz
3% 

Havi aktivitás:
500 pont
 (16 EUR)

   

CSR 30.000p.

CSR 100.000p.

VEZETŐ

SR bónusz 
10%

Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint:   8%
3.szint:   7%
4.szint:   6%
5.szint:   5%

Struktúrabónusz
5% 

Havi aktivitás:
500 pont
 (16 EUR)

CSR 300.000p.

TOPVEZETŐ

SR bónusz 
10%

Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint:   8%
3.szint:   7%
4.szint:   6%
5.szint:   5%

Struktúrabónusz
7% 

Havi aktivitás:
500 pont
 (16 EUR)

      

KOORDINÁTOR

SR bónusz 
10%

Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint:   8%
3.szint:   7%
4.szint:   6%
5.szint:   5%

Struktúrabónusz
9% 

Havi aktivitás:
1000pont
 (32 EUR)

        

CSR  600.000p.

IGAZGATÓ

SR bónusz 
10%

Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint:   8%
3.szint:   7%
4.szint:   6%
5.szint:   5%

Struktúrabónusz
10% 

Havi aktivitás:
2000pont
 (64 EUR)

   

CSR  1.000.000p.

CSR >1.500.000p.

BEFEKTETŐ

SR bónusz 
10%

Gen,bónusz
1.szint: 10%
2.szint:   8%
3.szint:   7%
4.szint:   6%
5.szint:   5%

Struktúrabónusz
11% 

1% Pool

Havi aktivitás:
3000pont
 (96 EUR)

   

Teljes bónusz rendszerTeljes bónusz rendszer



Az 5 elit klub tagjainak kerül kifizetésre.
A tagság feltétele egy bizonyos szintű
forgalom elérése mind az 5 szinten,
mégpedig úgy, hogy a saját rendelés
mértéke nem érheti el a struktúra
összforgalmának 75% -át. 

Az elit klubok tagjai között elosztásra kerül a
cég teljes forgalmának 3% -a. 



Arany szintű befektetők: 1.500.000 ponttól
- A cég teljes forgalmának 1% -a
- 3 havi folyamatos klubtagság esetén:

Kitüntetés
6 havi folyamatos klubtagság esetén
S ony Notebook



Platina szintű befektetők: 3.000.000 ponttól
- A cég teljes forgalmának 0,5% -a
- 3 havi folyamatos klubtagság esetén:

Platinával díszített arany kitüntetés
6 havi folyamatos klubtagság esetén
Panasonic PlazmaTV



Gyémánt szintű befektetők: 7.000.000 ponttól
- A cég teljes forgalmának 0,5% -a
- 3 havi folyamatos klubtagság esetén:

Gyémánttal díszített arany kitüntetés
6 havi folyamatos klubtagság esetén
Mercedes Benz 



Dupla gyémánt szintű befektetők: 
15.000.000 ponttól
- A cég teljes forgalmának 0,5% -a
- 3 havi folyamatos klubtagság esetén:

2 gyémánttal díszített arany kitüntetés
6 havi folyamatos klubtagság esetén
Lakás



Tripla gyémánt szintű befektetők: 
25.000.000 ponttól
- A cég teljes forgalmának 0,5% -a
- 3 havi folyamatos klubtagság esetén:

3 gyémánttal díszített arany kitüntetés
6 havi folyamatos klubtagság esetén
Villa C ipruson



Egy éves  folyamatos  tagság bármelyik elit 
klubban

lehetőséget kínál a Befektető számára, hogy
Eltöltsön egy bizonyos  időt a világ egyik 

legjobb
szállodájában. 

 Minden jutalom egyszer jár az elért szintnek 
megfelelően. 

 Az elit klubtagok éves külföldi utazásait akkor 
támogatják, ha éves szinten mind az 5 mélységben 
fenntartják vagy növelik az elvárt forgalmat.



A NPCRIZ egyedülálló 
termékei elismerést kaptak 
Európában, vagyis
megkapták az európai 
minős ítés i szabványt

Ez azt jelenti, hogy teljesen 
mindegy Ön hol lakik., a Föld 
bármely pontjáról
csatlakozhat hozzánk.



Amennyiben eldöntötte, hogy
cégünk partnere lesz, akkor be
kell regisztrálnia magát
honlapunkon. 

A regisztráció után Ön hozzáfér a
saját honlapjához,webirodájához,
amelyen elkezdheti üzleti
tevékenységét szoros  partneri
kapcsolatban cégünkkel. 

Az üzlet menetének ellenőrzése
igen egyszerű az Ön által
hozzáférhető saját háttérirodai
szolgáltatáson keresztül. 



Állandó támogatásban fog részesülni a cég feljebb
álló szponzorai részéről

Lehetősége nyílik a vezetők által tartott ingyenes  online
konferenciákon való részvételre, rengeteg új
információhoz jut mind a termékről, mind a marketingről.
Észre sem veszi és  Önből is  vezető válik!

Csapatmunkában fog részt venni, ahol egy mindenkiért és
mindenki egyért van!



Nem fog másra dolgozni. Ez a saját üzlete!

A cég terméke nemzetközi szabványoknak megfelelően
minős ített, természetes , egyedi, minőségi, hihetetlenül
hatékony, mégis  kedvező árfekvésű és  ezáltal nagy keres letnek
örvend

Önnek nem kell semmit eladnia. Elegendő, ha havonta vásárol
saját felhasználásra 500 pontot érő (16 eurós ) terméket!

Mindössze annyit kell tennie, hogy meséljen az embereknek a
cégről és  termékeiről, valamint hozzon létre egy saját s ikeres
csapatot!



S aját használatra vásárol terméket 500 pont (4.500 forintnak 
megfelelő) értékben és  semmit sem kockáztat. Nincs  szüksége 
befektetésére ahhoz, hogy elkezdje saját üzleti tevékenységét.

Megismeri, hogyan tudja megváltoztatni egész életét egy 
nagyon egyedi, Nobel díjra jelölt tudós  által alkotott 
termékpaletta, egészségi, szellemi, lelki és  anyagi  értelemben 
egyaránt.  

Akarjon tanulni! Építse újra az életét!



- Egyedülálló 65% -os  vis szaosztás
- A termékek minőségéhez képest, és  a piaci árakat tekintve is  igen kedvező árak 

mellett, az S R bónusszal további 10 %  kedvezmény már az első szinttől kezdve
- Ingyenes  regisztráció 
- Az mlm világában páratlanul alacsony havi aktivitás   (4.500 forint körüli összeg)
- Direkt bónusz!
- Kétfajta csoportbónusz!
- A bónuszok kifizetésének egyetlen feltétele, az alacsony havi aktivitás .  Nincs  

meghatározva az, hogy az s truktúrájában hányan és  hogyan helyezkednek el.
- A royal szinteken Ön nemcsak a 10%  kedvezményt és  kétfajta csoportbónuszt kapja, 

hanem a cég teljes  s truktúrájából is  visszaosztást kap. (pool)
- Kedvező piaci szegmens: nagyon magas  minőségű termék, nagyon kedvező árak, 

teljesen új cég, nyitott piac a világon mindenütt
- Korszerű online eszközök



- Céges prezentációs oldal
- Online web konferenciák (prezentáció, képzés)
- Magas színvonalú képzés (termék-hálózatépítés)
- S aját web iroda, ahol nyomon követheti a teljes 

üzletmenetet
- Online vásárlás és fizetés
- A prezentációs oldalon felteheti kérdéseit, a 

termékek hatásaira, rendelésre, hálózatépítésre, 
technikai kérdésekre vonatkozóan. 



NEKÜNK VAN…

Egyszerű, érthető, kedvező marketing tervünk!

Korszerű munkafeltételeink!

Egy nagyon egyedi mindennap fogyasztható termékünk!

Nyitott piacunk kedvező árakkal

Online web konferenciáink, ahová elküldheti jelöltjeit!

Tréning és  infrastruktúra rendszerünk! 

Összetartó és  segítőkész csapatunk!

Ami Önnek most a legfontosabb: hozzon egy jó döntést, és  csatlakozzon csapatunkhoz! 



Benjamin Franklin döntéshozó módszere:
Hosszában felezzen meg egy papírlapot, 

és a két oszlopba írja fel ezt a két kérdést:

Mit nyerhet ezzel?    -   Mit veszíthet?

Írjon mind a két oszlopba válaszként érveket, ami épp eszébe jut.
Amelyik oszlopban több érv és indok van,

aszerint kell dönteni!

Cselekedjen! Most! 

„Ha ma is azt csinálja, amit tegnap csinált, akkor
holnap is csak annyija lesz, amennyije volt”
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