ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Για να γίνετε συνεργάτης της Greenway, πρέπει να εγγραφείτε στη
διεύθυνση mygreenway.eu και να ενεργοποιήσετε τη Συμφωνία Εταιρικής
Σχέσης.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης θεωρείται πως έχει ενεργοποιηθεί μετά την αγορά ενός
προϊόντος συνολικού όγκου 50 PV για την λογιστική περίοδο (ημερολογιακός μήνας).
Εάν η συμφωνία δεν ενεργοποιηθεί εντός δύο περιόδων μετά την εγγραφή, θα
ακυρώνεται αυτόματα.

ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι συνεργάτες και οι πελάτες αγοράζουν προϊόντα με βάση τον ίδιο τιμοκατάλογο που
έχει ορίσει η Greenway για τη συγκεκριμένη επικράτεια που είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα της.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιωνδήποτε τύπων ανταμοιβών και
οποιουδήποτε επιπέδου πιστοποίησης είναι ένας προσωπικός όγκος πωλήσεων 50 PV
για τη λογιστική περίοδο. Όταν ένας συνεργάτης πληροί αυτήν την προϋπόθεση,
θεωρείται ενεργός.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΠΟΝΟΥΣ
Οι συνεργάτες των οποίων οι όγκοι των προσωπικών πωλήσεων έχουν ξεπεράσει τα
50 PV ανταμείβονται με ένα Προσωπικό Μπόνους 40% του όγκου των προσωπικών
πωλήσεων άνω των 50 PV για τη λογιστική περίοδο.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
0-50
> 50 PV

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΠΟΝΟΥΣ
0%
40% του όγκου των προσωπικών πωλήσεων
άνω των 50 PV

ΔΩΡΟ ΜΠΟΝΟΥΣ
Οι συνεργάτες των οποίων οι προσωπικοί όγκοι πωλήσεων υπερβαίνουν τα 100 PV
και τουλάχιστον τα 250 PV συνολικά για την τρέχουσα και τις εννέα προηγούμενες
περιόδους επιβραβεύονται επιπλέον με ένα Μπόνους Δώρου που πιστώνεται στους
λογαριασμούς δώρων τους.
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100-199 PV την περίοδο ή 250 PV συνολικά
για τις 10 τελευταίες περιόδους,
συμπεριλαμβανομένης της τωρινής
περιόδου

200-499 PV την περίοδο
500 PV ή άνω την περίοδο

ΜΠΟΝΟΥΣ ΜΕΝΤΟΡΑ
Το Μπόνους Μέντορα υπολογίζεται με βάση τον όγκο όλων των συνεργατών της κατηγορίας 1
και κινεί την ανάπτυξη και την υποστήριξη μιας ενεργού ομάδας συνεργατών.

ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Το Μπόνους Μέντορα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη συμπίεση για ανεπαρκώς
ενεργούς συνεργάτες.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΠΟΝΟΥΣ
Το Ομαδικό Μπόνους υπολογίζεται βάσει του προσωπικού κύκλου εργασιών και του
ομαδικού προσωπικού κύκλου εργασιών σύμφωνα με το τρέχον επίπεδο πιστοποίησης.
Μια προσωπική ομάδα περιλαμβάνει όλους τους συνεργάτες της δομής εκτός από
συνεργάτες με επίπεδο πιστοποίησης L ή παραπάνω μαζί με τις ομάδες τους.
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Τα επίπεδα πιστοποίησης S1, S2, S3, και L εξαρτώνται από τον προσωπικό όγκο
πωλήσεων ομάδας (PGV), που αποτελείται από τον προσωπικό όγκο πωλήσεων και
τον όγκο πωλήσεων ομάδας:

Οι συνεργάτες επιπέδου πιστοποίησης S1 λαμβάνουν:
• 6% του προσωπικού όγκου;
• 6% του PGV των συνεργατών της κατηγορίας 1 χωρίς κανένα επίπεδο
πιστοποίησης, εκτός από το PGV* των συνεργατών των ομάδων τους με το
επίπεδο πιστοποίσης S1

Oι συνεργάτες επιπέδου πιστοποίησης S2 λαμβάνουν:
• 12% του προσωπικού όγκου
• 12% του PGV των συνεργατών της κατηγορίας 1 χωρίς κανένα επίπεδο
πιστοποίησης εκτός από το επίπεδο S1 ή του PGV* συνεργατών ομάδας
υψηλότερου επιπέδου πιστοποίησης.
• 6% του PGV των πιο κοντινών ενεργών συνεργατών επιπέδου πιστοποίησης S1.
Οι συνεργάτες επιπέδου πιστοποίησης S3 λαμβάνουν:
• 18% του προσωπικού όγκου;
• 18% των συνεργατών της κατηγορίας 1 χωρίς κάποιο επίπεδο πιστοποίησης
εκτός του επιπέδου S1 ή του PGV* συνεργατών ομάδας υψηλότερου επιπέδου
πιστοποίησης.
• 12% του PGV των πιο κοντινών ενεργών συνεργατών επιπέδου πιστοποίησης
S1;
• 6% του PGV των πιο κοντινών ενεργών συνεργατών επιπέδου πιστοποίησης S2.
Οι συνεργάτες επιπέδου πιστοποίησης L ή υψηλότερων λαμβάνουν:
• 24% του προσωπικού όγκου;
• 24% των συνεργατών της κατηγορίας 1 χωρίς κάποιο επίπεδο πιστοποίησης
εκτός του επιπέδου S1 ή του PGV* συνεργατών ομάδας υψηλότερου επιπέδου
πιστοποίησης;
• 18% του PGV των πιο κοντινών ενεργών συνεργατών επιπέδου πιστοποίησης
S1;
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• 12% του PGV των πιο κοντινών ενεργών συνεργατών επιπέδου
πιστοποίησης S2;
• 6% του PGV των πιο κοντινών ενεργών συνεργατών επιπέδου
πιστοποίησης S3.
PGV (personal group volume- ο προσωπικός ομαδικός όγκος) αποτελείται από τον προσωπικό όγκο σε
συνδυασμό με τον όγκο πωλήσεων όλης της ομάδας των συνεργατών, εκτός από τις πωλήσεις των
συνεργατών που έχουν επίπεδο L ή υψηλότερο καθώς και των όγκων των ομάδων τους.

* Εφόσον ο συνεργάτης κατηγορίας 1 είναι ανενεργός.

ΜΠΟΝΟΥΣ LEADER
Οι συνεργάτες Leader and Master βραβεύονται με το Μπόνους Leader, το οποίο
ξεκινά
στο
επίπεδο
πιστοποίησης
L1.
Υπολογίζεται ως το ποσοστό των προσωπικών ομαδικών όγκων των συνεργατών με
επίπεδο πιστοποίησης Leader ή υψηλότερο και κατηγορίες 2-9 βάσει του επιπέδου
πιστοποίησης.
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Τα επίπεδα πιστοποίησης L1 L2, L3, and M καθορίζονται με βάση τον αριθμό των
εξειδικευμένων κλάδων Leader (κλάδοι συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον ενός
συνεργάτη επιπέδου πιστοποίησης L ή υψηλότερου).
Leader τάξης 1 (L1) είναι ο συνεργάτης που έχει έναν εξειδικευμένο κλάδο
Leader και το PGV του είναι τουλάχιστον 2,000 PV.
Leader τάξης 2 (L2) είναι ο συνεργάτης που έχει δύο εξειδικευμένους κλάδους
Leader και το PGV του είναι τουλάχιστον 1,500 PV.
Leader τάξης 3 (L3) είναι ο συνεργάτης που έχει τρεις εξειδικευμένους κλάδους
Leader και το PGV του είναι τουλάχιστον 1,000 PV.
Master (M) είναι ο συνεργάτης που έχει τέσσερις εξειδικευμένους κλάδους
Leader και το PGV του είναι τουλάχιστον 1,000 PV.
•
DC
•

c

•
•

Leader of class 2 (L2) είναι ο συνεργάτης ο οποίος έχει δύο ειδικούς κλάδους
Leader και το PGV του είναι τουλάχιστον 1,500 PV.

•

Leader of class 3 (L3) είναι ο συνεργάτης ο οποίος έχει τρεις ειδικούς κλάδους
Leader και το PGV του είναι τουλάχιστον 1,000 PV.

•

Master (M) είναι ο συνεργάτης που έχει τρεις εξειδικευμένους κλάδους και το
PGV του ισούται τουλάχιστον με 1,000 PV.

Τα επίπεδα πιστοποίησης Μ1, M2, και M3 καθορίζονται με βάση τον αριθμό των
ειδικευμένων L3 κλάδων (κλάδοι που περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν συνεργάτη
επιπέδου πιστοποίησης L3 ή υψηλότερο); το επίπεδο πιστοποίησης GM — βασίζεται
στον αριθμό των ειδικευμένων κλάδων Master (κλάδοι που περιλαμβάνουν
τουλάχιστον
έναν
συνεργάτη
επιπέδου
M
ή
υψηλότερου).
Επιπλέον, πρέπει να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος ομαδικός όγκος ολόκληρης της
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δομής(SGV)
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ΟΜΑΔΑ GRAND MASTER
Η ομάδα Grand Master αποτελείται από το 6% των συνολικών πωλήσεων της
εταιρείας που κατανέμεται μεταξύ των επιπέδων GM1 ή υψηλότερων συνεργατών
ανάλογα με τον αριθμό των εξειδικευμένων Master κλάδων. Ένα υποκατάστημα
θεωρείται Master υποκατάστημα εάν περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν συνεργάτη
επιπέδου πιστοποίησης M ή ανώτερο.
To 1% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας κατανέμεται μεταξύ όλων των
συνεργατών με επίπεδο πιστοποίησης GM1 ή ανώτερο, ανάλογα με τον αριθμό των
εξειδικευμένων Masters.
1% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας κατανέμεται μεταξύ όλων των
συνεργατών με επίπεδο πιστοποίησης GM2 ή ανώτερο, ανάλογα με τον αριθμό των
εξειδικευμένων Masters.
1% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας κατανέμεται μεταξύ όλων των
συνεργατών με επίπεδο πιστοποίησης GM3 ή ανώτερο, ανάλογα με τον αριθμό των
εξειδικευμένων Masters.
1% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας κατανέμεται μεταξύ όλων των
συνεργατών με επίπεδο πιστοποίησης GM5 ή ανώτερο, ανάλογα με τον αριθμό των
εξειδικευμένων Masters.
1% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας κατανέμεται μεταξύ όλων των
συνεργατών με επίπεδο πιστοποίησης GM7 ή ανώτερο, ανάλογα με τον αριθμό των
εξειδικευμένων Masters.
1% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας κατανέμεται μεταξύ όλων των
συνεργατών με επίπεδο πιστοποίησης GM10 ή ανώτερο, ανάλογα με τον αριθμό των
εξειδικευμένων Masters.

Τα επίπεδα πιστοποίησης GM1 – GM10 καθορίζονται με βάση τον αριθμό των
εξειδικευμένων κλάδων GM και M2 καθώς και τον όγκο της ομάδας της συνολικής
δομής (SGV).
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ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Οι συνεργάτες με επίπεδο πιστοποίησης L ή υψηλότερο ανταμείβονται με μπόνους
ταξιδιού στην περίπτωση που ικανοποίησαν τις ειδικές απαιτήσεις προσωπικού όγκου
ομάδας (PGV) για τουλάχιστον δύο διαδοχικές λογιστικές περιόδους με δεδουλευμένα
για κάθε μία από τις περιόδους σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις.
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ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Η εταιρεία παρέχει ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes-Benz σε συνεργάτες που
φτάνουν συνεχώς στο επίπεδο πιστοποίησης Master ή υψηλότερο.

Για να λάβετε το μπόνους αυτοκινήτου, το επίπεδο πιστοποίησης πρέπει να
διατηρηθεί για τρεις συνεχόμενες περιόδους*. Η εταιρεία θα πληρώσει ολόκληρο το
αυτοκίνητο εάν διατηρηθεί το απαιτούμενο επίπεδο πιστοποίησης για τρία χρόνια.
Απαιτείται καθεστώς ελεύθερου επιχειρηματία (IP) για όλες τις περιόδους κατά τις
οποίες επιτυγχάνονται τα επίπεδα πιστοποίησης για τη λήψη του μπόνους
αυτοκινήτου.
* Προϋποθέσεις για τους εταίρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των
επιπέδων πιστοποίησης ή / και οι περίοδοι κατά τις οποίες πρέπει να διατηρηθούν ενδέχεται να
διαφέρουν για τους συνεργάτες από άλλες χώρες και καθορίζονται βάσει της Πολιτικής Τιμολόγησης
της Mercedes-Benz. Το Μπόνους Αυτοκινήτου ισχύει μόνο στις χώρες λειτουργίας μας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

Oι αμοιβές υπολογίζονται ως ποσοστό των πωλήσεων που μετρούνται σε PV. Οι
αμοιβές συγκεντρώνονται σε συμβατικές μονάδες- conventional units (C.U.). H
συναλλαγματική ισοτιμία των CU είναι:
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Το Προσωπικό Μπόνους, το Μπόνους Δώρου και το Μπόνους Μέντορα υπολογίζονται
χωρίς συμπίεση σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη, όταν πιστώνονται οι αντίστοιχοι
εσωτερικοί λογαριασμοί. Ο τελικός υπολογισμός όλων των ανταμοιβών
πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου. Οι
ανταμοιβές πιστώνονται σε εσωτερικούς λογαριασμούς τη δεύτερη επόμενη
εργάσιμη ημέρα.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο συνεργάτης
επιτυγχάνει ένα συγκεκριμένο όγκο (50 PV) τουλάχιστον μία φορά για έξι λογιστικές
περιόδους. Σε περίπτωση αδράνειας για έξι συνεχόμενες περιόδους, η Συμφωνία
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Εταιρικής Σχέσης θα ακυρώνεται. Σε αυτήν την περίπτωση, η κατάσταση εγγραφής θα
αλλάζει σε «πελάτης» και η ομάδα συνεργατών θα μεταφέρεται στον μέντορα
βρίσκεται στην ανώτερη βαθμίδα.

17

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Ένας κλάδος είναι ο συνεργάτης της κατηγορίας 1 και η ομάδα συνεργατών του.
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Η κατάταξη είναι δείκτης της προόδου της σταδιοδρομίας ενός συνεργάτη. O
συνεργάτης που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για έναν συγκεκριμένο αριθμό
περιόδων αποκτά το κατάλληλο επίπεδο πιστοποίησης και λαμβάνει διακριτικά που
αντιστοιχούν στην κατάταξή του.
Το επίπεδο πιστοποίησης είναι η εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων για τον
κύκλο εργασιών και η κατανομή του στη δομή της λογιστικής περιόδου.
Ο προσωπικός όγκος ομάδων (PGV) αποτελείται από τον προσωπικό όγκο σε
συνδυασμό με τον όγκο πωλήσεων όλων των συνεργατών της ομάδας, εκτός από τις
πωλήσεις των συνεργατών που έχουν επίπεδο πιστοποίησης L ή υψηλότερο, καθώς
και τον όγκο των ομάδων τους.
Ο προσωπικός όγκος είναι οι πληρωμένες προσωπικές παραγγελίες του συνεργάτη
που υπολογίζονται σε όγκο PV για τη λογιστική περίοδο.
Ο μέντορας είναι ο συνεργάτης, κατόπιν σύστασης και με προσωπική συμμετοχή του
οποίου ένας νέος συνεργάτης έχει καταχωρίσει τη συμφωνία του.
Η λογιστική περίοδος είναι μια χρονική περίοδος η αρχή και το τέλος της οποίας
καθορίζονται από την εταιρεία. Είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό των
επιβραβεύσεων και του όγκου των παραγγελιών των συνεργατών.
Η κατηγορία είναι η θέση ενός συνεργάτη σε σχέση με έναν ανώτερο μέντορα στη
δομή του. Όλοι οι συνεργάτες της κατηγορίας 1 είναι προσωπικοί συνεργάτες.
Ο όγκος της συνολικής δομής (SGV) είναι ο όγκος της ομάδας μιας ολόκληρης δομής,
συμπεριλαμβανομένων των όγκων όλων των συνεργατών με επίπεδο πιστοποίησης L
και υψηλότερου, καθώς και του προσωπικού τους όγκου.
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