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ตารางผลตอบแทนและการกระตุ้นรายได้
ไม่จาํ กัด

รายได้สูงสุดประจําสัปดาห์1

$25,000

$25,000

$20,000
$15,000
$10,000

$12,500
$8,000

$5,000

$6,000

$1,000

กระตุน
้ ยอด

คุณสมบัติ

แอคทีฟ2 IBO

หกช่องทางการเพิ่มรายได้

ไม่จาํ กัด

$1,500

$3,000

$1,000

$1,000

บรอนซ์

ซิลเวอร์

โกลด์

แพลทติน�ั ม

$4,000

แซปไฟร์

รูบี้

เอมเมอร์รัล

ไดมอนด์

บลูไดมอนด์

แบลคไดมอนด์ คราวน์ ไดมอนด์

LTV4

500

1,500

3,000

5,000

7,500

10,000

15,000

20,000

30,000

30,000

30,000

STV5

—

2,000

4,000

7,000

10,500

15,000

20,000

35,000

50,000

75,000 min

500,000

Max STV/Leg

—

1,500

3,000

5,000

7,000

10,000

13,000

15,000

20,000

25,000 min

125,000

PURE Rank
Bonus
PURE
Enrollment
Bonus

ไม่มี
$250 หรือ $75

และเพียวแชร์7

ไม่มี
$250 หรือ $75

และเพียวแชร์7

ไม่มี

ไม่มี

$1,000

$250 หรือ $75

$250 หรือ $75

$250 หรือ $75

และเพียวแชร์7

และเพียวแชร์7

และเพียวแชร์7

$1,2506

$2,5006

$3,7506

$7,5006

$12,5006

Starting at

เพียวแชร์

100 เพียวแชร์

200

เพียวแชร์

400 เพียวแชร์

800 เพียวแชร์

2000 เพียวแชร์

$17,5006

$250,0006

$250 หรือ $75

$250 หรือ $75

$250 หรือ $75

$250 หรือ $75

$250 หรือ $75

$250 หรือ $75

$250 หรือ $75

50

และเพียวแชร์5

และเพียวแชร์7

และเพียวแชร์7

และเพียวแชร์7

และเพียวแชร์7

และเพียวแชร์7

และเพียวแชร์7

Retail
Bonus
Sponsor
Bonus
Team
Bonus
Generation
Bonus
Lifestyle
Bonus
Leadership
Bonus

ข้อมูลรายรับดังกล่าวนี้ขึ�นอยู่กับผลประกอบการขั้นต่ำที่ทางบริษัทกำหนดและไม่รวมกับโบนัสพิเศษใดๆ ศักยภาพในการสร้างรายได้สูงสุดไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามค่าเฉลี�ย และทางบริษัทไม่มีนโยบายการรับประกันรายได้ส่วนตัว
ของคุณ หากแต่รายได้ทั�ง หมดนั้นขึ�นอยู่กับการขายผลิตภัณฑ์และขึ�นอยู่กับความสามารถและความทุ่มเทในการทํางานของคุณ สําหรับรายละเอียดข้อมูลเกี�ยวกับรายได้เฉลี�ยของเจ้าของธุรกิจอิสระ โปรดไปที� livepure.com/IDS
สําหรับรายละเอียดทั�ง หมดเกี�ยวกับ แผนการจ่ายผลตอบแทนของ PURE และแผนอินเซนทีฟประจำปี 2018 โปรดเยี�ยมชม livepure.com/rewards สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รายได้ใดๆ ที�มากกว่ าศักยภาพรายได้ สูงสุดประจําสัปดาห์ทีกำหนดไว้ จะถือว่ าเป็ น "CAPPED VOLUME" (ยกเว้ นโบนัสของสปอนเซอร์ และโบนัสการขายปลีก)
แอคทีฟ (Active) ถูกกําหนดว่ า คุณจะต้องมีมากกว่า 100PV ขึ�นไป (ซื�อหรือขายผลิตภัณฑ์ ส่ วนบุคคลให้ แก่ ลูกค้ ารายย่ อยและลูกค้ าที�ต้ องการหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ) ทุกๆ 28 วัน และ PV (Product Volume) คือปริมาณของคะแนนที�กําหนดให้ กับแต่ ละผลิตภัณฑ์
3 อันดับเครดิตของ Black Diamond ประกอบด้ วย เพรสซิเดนท์ แชร์แมน และแอมบาสซาเดอร ์ ตามแบบของแผนการจ่ายผลตอบแทนของ PURE Prosperity ดังนั้นปริมาณสินค้าที่กำหนด โบนัสเจนเนอร์เรชั่น โบนัสผู้นำ และ Pure แชร์ หรือหุ้นของบริษัทจะถูกจัดสรรตาม Rank ของ Black Diamond คณสามารถศึกษาแผนการจ่ายผลตอบแทนฉบับเต็มของ PURE ได้ที่ livepure.com
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LTV : Lesser Team Volume คือคอมมิชชั�นประจําสัปดาห์จากทีมย่อยของคุณ (ดูจากโบนั สทีม)
STV: Sponsor Tree Volume คือคอมมิชชั�นประจําสัปดาห์จากเครือข่ายสปอนเซอร์ทรี
6 จํานวนเงินที�ระบุเป็ นเงินโบนั สสูงสุดตาม Rank ที่คุณอยู่ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารหรือสูงกว่านั้นจะมีการจ่ายเป็ นงวดๆ ตามเกณฑ์ท�ก
ี ําหนด ดูเงื�อนไขและข้อตกลงโบนั สสูงสุดและรายละเอียดการจ่ายเงินของ- PURE โปรดไปที� livepure.com/PRB
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7

สําหรับกฎระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงและเงื�อนไขเกี�ยวกับในการกระตุน
้ ยอดโบนั สเข้าสู่ระบบ PURE โปรดไปที. livepure.com/PEB

2018 ตารางผลตอบแทนและการกระตุน
้ รายได้
โบนั สจากการสมัครประจําปี 2018

โบนั สจากการเลื่อนตําแหน่ งประจําปี 2018

ส่วนแบ่งหุ้นของบริษัท

โบนั สที่จากการสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระใหม่ที่เราจ่ายให้กับคุณ
หากคุณมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม หรือ โบนั สที่เราจ่ายให้เมื่อมีสมาชิก
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ช่ือหรือรหัสของคุณ เจ้าของธุรกิจอิสระคนแรก
ในสายงานของคุณที่แอคทีฟ และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในสาย
อัพไลน์ ของคุณจะได้รบั PURE Enrollment Bonus หรือโบนั สจาก
การสมัครสมาชิกในขณะที่เขาได้สปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระคนอื่นๆ

ได้รบั PURE โบนั สเป็ นอันดับหรือ Rank ในครัง้ แรกที่คณ
ุ ได้
รับการเลื่อนดําแหน่ งที่ ได้รบั ในช่วงระยะเวลสของรอบจ่าย
คอมมิชชั่น เริม่ ต้นที่ Platinum Director ซึ่งรางวัลมีมูลค่า
เริม่ ตัง้ แต่ 1,000 เหรียญสหรัฐไปจนถึง 250,000 เหรียญ!

Pure Shares หรือหุ้นของเรา เป็ นรางวัลที่คณ
ุ จะได้รบั เมื่อซือ้ สินค้าตาม
แพ็คเก็จ ที่กําหนดหรือเมื่อคุณสมัครเป็ นสมาชิก PURE Enrollment
Bonus ซึ่งจะได้รบั การรับรองและจําหน่ ายชุดผลิตภัณฑ์ ให้กับสมาชิก
หรือเจ้าของธรกิจอิสระภายใต้การสปอนเซอร์ของคุณ หรือเมื่อคุณได้รบั
้ อันดับครัง้ แรก ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของ PURE Rank
รางวัลจากการขึน
Privilements (เริม่ ต้นที่ระดับผู้บริหารซัป ไฟล์ ไปจนถึง ผู้บริหารบอร์ด
ระดับไดมอนด์)

หกวิธีในการหารายได้กับเรา
เริม่ ต้นได้เลยวันนี ้
โบนัสขายปลีก
คุณจะได้รับผลกำไร 25% จากการขายผลิตภัณฑ์
โดยการซื้อสินค้าในราคาส่งและขายสินค้านั้นใน
ราคาปลีกที่ทางบริษัทกำหนดไว้ หรือผ่านทางเว็ปไซท์จำลอง

โบนัสสปอนเซอร์
ในฐานะเจ้าของธุรกิจอิสระทีแอคทีฟ คุณมีสิทธิ์ ได้รบั
คะแนน PV ในทุกๆการสั่งซือ้ จากทัง้ สมาชิกหรือเจ้าของ
ธุรกิจใหม่ที่คณ
ุ เป็ นสปอนเซอร์ ให้ และในช่วง 90 วันแรก
ของการเป็ นสมาชิก

สิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมของ
สมาชิก

เริม่ 5
ต้นจากสปอนเซอร์เจ้าของธุรกิจอิสระ หรือเจ้าของธุรกิจอิสระที่แอคทีฟ ในสายงานย่อยของท่าน
โบนั สเจนเนอร์เรชั่น

เจ็ดเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมโบนั สของทีมที่จ่ายให้
เจ้าของธุรกิจอิสระ ที่อยู่ภายใต้การสปอนเซอร์ทรีของคุณ
ซึ่งตําแหน่ งที่มีสิทธิ์จะได้รบั โบนั สนี ้คอื ระดับ โกลด์ขน
ึ ้ ไป
ตําแหน่ งของคุณจะกําหนดจํานวนเจนเนอร์เรชั่นที่คณ
ุ
จะได้รบั ค่าตอบแทน

โบนั สลีดเดอร์
ในแต่ละสัปดาห์ละ 3% ของปริมาณการขายของบริษัททัง้
หมดจะเข้าไปอยู่ ใน Global Pool เพื่อนํ าไปแบ่งให้กับ
6 อันดับผู้นําสูงสุด ตัง้ แต่ระดับ Diamond ถึง Crown Diamond

PURE Virtual Back Oﬃce (VBO)
ที่ออฟฟิศจำลองของ Pure คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจของคุณได้ อีกทั้งยัง
สามารถคำนวนรายรับ และติดตามจำนวนสินค้าที่สั่งทั้งหมดได้อีกด้วย

สนั บสนุ นการขาย
แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์
ข่าวออนไลน์

สําหรับรายละเอียดทัง้ หมดเกี่ยวกับแผนผลตอบแทนและอินเซ็นทีฟประจําปี 2018 โปรดเยี่ยมชม livepure.com/rewards
สําหรับกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลง และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายโบนั สและอินเซ็นทีฟของการเข้าร่วมทําธุรกิจกับ PURE โปรดไปที่ livepure.com/PEB
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โบนั สทีม
ร้อยละสิบของ PV ทัง้ หมดของเจ้าของธุรกิจอิสระ และสมาชิก
ในทีมย่อยของคุณ จะถูกนํ ามาใช้ ในการจัดอันดับ Bronze หรือสูงกว่า

โบนั สไลฟ์ สไตล์
โบนั สรายเดือนที่ ได้รบั เมื่อเจ้าของธุรกิจอิสระที่ประสบความสําเร็จในการ
เลื่อนอันดับเป็ นเวลาสองสัปดาห์หรือมากกว่าหนึ่ งเดือน นํ ามาประยุกต์ ใช้ ได้
เฉพาะผู้บริหารระดับ Gold ถึง Emerald

PURE คอนเนค
PURE ไลฟสไตล์บล็อก
PUREcast

เจอกันทุกคืนวันจันทร์
ผลิตภัณฑ์ PURE Spotlight
ถามผู้เชี่ยวชาญ

