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ניו סקין מציגה את ההבדל. כמפיצים עצמאיים, בידכם ההזדמנות לבנות עסק עצמאי משלכם. 
החזון שלנו ברור כשמש: "להפוך לחברת המכירה הישירה המובילה בעולם, בכך שמפיצינו יהנו 

מהכנסה גבוהה יותר מכל חברה אחרת" - טרומן האנט, מנכ"ל

תוכנית התגמול של ניו סקין מתגמלת אתכם עבור מנהיגותכם, עבודה קשה ומכירת מוצרים, בזמן 
שאתם מצמיחים ארגונים בריאים ויציבים. המפתח הוא למכור מוצרים במחיר קמעוני באופן אישי, 

למצוא בוני עסק נוספים ולהדריך אנשים אחרים לעשות כמותכם. מודל הרווחיות המקסימלית הוא 
רק היבט אחד אשר מפגין את ההבדל ואת ההזדמנות של ניו סקין. בכל חודש, ניו סקין מנתחת 

באופן אוטומטי את הארגון שלכם ומחשבת את העמלות תוך שימוש בשני חישובים שונים. מרכיב 
העמלות המהפכני מבטיח לכם שאנו נשלם לכם את מקסימום העמלה האפשרית - רעיון ייחודי 

ללא ספק.

מודל הרווחיות המקסימלית במבט חטוף*

מודל העומק
עיזרו לאנשים שלכם להצליח

מודל הנפח
הדריכו את האנשים שלכם

כמפיצים בדרגת בכיר
בנו את הארגון שלכם

כמפיצים
תהנו מהכנסה צדדית

(FSP) תשלום על התחלה מהירה
מענק רמה ראשונה: 5%

(FSP) תשלום על התחלה מהירה
מענק רמה ראשונה: 5%

מענק בכירות: 9-15%
מענק בכירות נוסף: 5%

מענק דור ראשון כפול: 10% 

(FSP) תשלום על התחלה מהירה
מענק רמה ראשונה: 5%

מענק בכירות: 9-15%
מענק מנהיגות: 5%/2.5% 

(FSP) תשלום על התחלה מהירה
מענק רמה ראשונה: 5%

מענק בכירות: 9-15%
מענק בכירות נוסף: 5% 

הוקרה*

מאגר המענקים*

מודל הרווחיות המקסימלית*

* כדי להיות מוסמכים לכל דרגה שהיא, עליכם לעמוד בכל הדרישות של תוכנית התגמול, 
ביניהן מכירות קמעוניות. יחד עם זאת, אין כל ערובה להצלחה. לפירוט מלא של תוכנית 

התגמול, אנא פנו לאתר www.nuskin.com/il. לפירוט מלא של רווחי המפיצים/המענקים 
המשולמים למפיצים בכל הרמות כחלק מתוכנית התגמול, אנא צרו קשר עם החברה בטלפון. 

.www.nuskin.com/il 1-800-071-081 או בקרו באתר האינטרנט שלנו, שכתובתו

טיולים מיוחדים*

תמיכה מטעם החברה*

אבני דרך

בניית ארגון משלכם ומימוש אבני דרך אלה הם חלק מהדברים 
המרגשים והמספקים ביותר בעסק זה. כאשר אתם מתקדמים 

וכאשר נפח מכירות המוצרים שלכם ושל הארגון שלכם גדל, 
פוטנציאל הרווחים שלכם גדל אף הוא. מפת דרכים זו מהווה סקירה 

כללית ומדריך אישי עבורכם, במסע שלכם להצלחה. להלן חלק 
מאבני הדרך החשובות ביותר אליהן תגיעו.

יש המודדים הצלחה על פי כמות החופש המושג כאשר מגיעים 
להצלחה.

אנו מאמינים בעזרה לאנשים להגיע להצלחה לה הם שואפים, כדי 
שיהיה להם החופש לעשות מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים. מפת 

דרכים זו נוצרה כדי לסייע לכם בנתיבכם להצלחה, להוביל אתכם 
לחופש מבחינת זמן ומבחינה כלכלית. כאשר תפעלו על פי השלבים 

המפורטים ותשיגו את אבני הדרך, תגלו שהקמה וניהול של העסק 
העצמאי המשגשג שלכם הוא יעד בר-הגשמה, באמצעות עבודה 

קשה ומחוייבות.

אנו מאחלים לכם שתהנו מהמסע שלכם בדרך להצלחה.



  עם ההגעה לדרגת Ruby, תמשיכו לחגוג את הצלחתכם, לא רק באירועים בשוק 
המקומי אלא גם באירועים אזוריים. תקבלו מניו סקין סיכה של דרגת Ruby ותעודה 

והישגכם יתפרסם באתרי האינטרנט של החברה.

  יחד עם כל המפיצים החדשים בדרגת Ruby באזור אמריקה, אירופה ודרום האוקיינוס 
השקט, תהיו זכאים להשתתף בטיול במימון מלא של החברה, אשר מתקיים לפחות 
שלוש פעמים בשנה, במשרדים הראשיים של החברה, בפרובו, יוטה. בכנס מנהיגות 

מרגש זה, תפגשו בבכירי המנהיגים והמדענים של החברה, שיעבירו לכם הדרכות 
וילמדו אתכם כיצד להציב יעדים. בנוסף, תקחו חלק בפעילויות מלהיבות. 

לפירוט מלא של תאריכי הטיולים למפיצים בדרגת Ruby ומועדי ההסמכה, אנא בקרו 
בקטגוריית "אירועים" שבאתר האינטרנט שלנו.

  דרגת Ruby היא אבן דרך חשובה, ולכן ימונה לכם מנהל מכירות, שיעניק לכם תמיכה 
במסע שלכם לדרגת Blue Diamond, באמצעות עדכונים שוטפים על הישגי הארגון 

שלכם. בנוסף, תקבלו גישה לכלי גלישה אישי מקוון, שיספק לכם דרך נוחה וקלה 
לעקוב אחר העסק שלכם, בכל זמן ובכל מקום.

 (Mega Performance Bonus Pool) הנכם זכאים להשתתף במאגר המענקים  
ולהנות ממניות על המכירות ברות-העמלה באמריקה, אירופה ודרום האוקיינוס 

השקט.

  הנכם מוסמכים להנות ממודל הרווחיות המקסימלית, שבו תרוויחו מעניק בכיר נוסף 
(5%) וכן מענק דור ראשון כפול (10%) כאשר תגיעו ל- GSV 3000 או שתהנו ממענק 

עבור בכירים מתנתקים בדור הראשון, בדור השני ובדור השלישי שלכם.*

*RUBY

  עם השגת דרגת בכיר (Executive), תחגגו את הצלחתכם במהלך אירועי החברה. 
בנוסף, תקבלו סיכה ותעודה, המציינים אבן דרך מרגשת זו.

  תמיכה נמצאת בראש סדר העדיפויות של החברה, בזמן שאתם ממשיכים לבנות את 
העסק שלכם, ולכן ימונה לכם מנהל חשבון, שיעניק לכם תמיכה בזמן שאתם בונים 
את העסק שלכם, בדרככם להצלחה. בנוסף, תקבלו גישה לכלי גלישה אישי מקוון, 
שיאפשר לכם לעקוב אחר התפתחות העסק שלכם בקלות ובנוחות, בכל זמן ובכל 

מקום. 

 (Mega Performance Bonus Pool) כעת, אתם זכאים להשתתף במאגר המענקים  
ולהנות ממניות על המכירות ברות-העמלה באמריקה, אירופה ודרום האוקיינוס השקט.

  הנכם מוסמכים להנות ממודל הרווחיות המקסימלית, שבו תרוויחו מעניק בכיר נוסף 
(5%) וכן מענק דור ראשון כפול (10%) כאשר תגיעו ל- GSV 3000 או שתהנו ממענק 

עבור בכירים מתנתקים בדור הראשון שלכם.*

צרו קשר עם מנהל החשבון שלכם בניו סקין כדי לגלות כיצד באפשרותכם להשתתף בתוכניות מרגשות אלה.

”הפוטנציאל האנושי הוא דבר מעניין, כיוון שאין על אף אחד מאיתנו שסתום. איש מאיתנו אינו 
יודע כמה ביכולתו להגשים. לכולנו היכולת לעשות יותר ממה שאנו מבינים. אין בליבי כל ספק כי 
כולם יכולים ללכת רחוק יותר, לטפס גבוה יותר ולעשות יותר ממה שהאמינו אי פעם שיוכלו".

—סטיב לונד
מייסד-עמית וסגן יו"ר חבר המנהלים

מתוך "הנוסחה להצלחה"

 *EXECUTIVE

  דרגת Blue Diamond היא הצהרה על ההצלחה אליה הגעתם, יחד עם האנשים 
בארגון שלכם. כפי שאמר בלייק רוני "הצלחתם באמצעות עזרה לאחרים להצליח". 

עם הגעתכם לדרגת Blue Diamond, נחגוג את הצלחתכם בכל אירועי החברה. אתם 
תקבלו את סיכת ניו סקין לדרגת Blue Diamond, מדליה/טבעת וכן תעודה. בנוסף, 

הישגכם יפורסם בכל אתרי האינטרנט של החברה.

  יחד עם כל המפיצים שהגיעו לדרגת Blue Diamond באזור אמריקה, אירופה ודרום 
האוקיינוס השקט, תוזמנו להשתתף בטיול במימון מלא של החברה, שנועד למפיצים 
בדרגת Blue Diamond בלבד. זהו כנס מנהיגות מיוחד במינו, שנועד לבעלי העסק 
העצמאיים המצליחים שלנו. אתם תקבלו הזדמנות לפגוש במפיצים נוספים בדרגת 

Blue Diamond מהאזור ולחלוק אסטרטגיות עסקיות וסיפורי הצלחה. תפגשו 
במנהיגי החברה, שיחלקו איתכם את היוזמות השיווקיות והכיוון אליו הולכת החברה 

ותכנו ממספר ימים של הרפתקה ורגיעה באתר ספא אקסקלוסיבי.

לפירוט מלא של תאריכי הטיולים למפיצים בדרגת Blue Diamond ומועדי ההסמכה, 
אנא בקרו בקטגוריית "אירועים" שבאתר האינטרנט שלנו.

  דרגת Blue Diamond היא אבן דרך חשובה, ומנהל המכירות שלכם בניו סקין ימשיך 
להעניק לכם תמיכה, בזמן שאתם מרחיבים את העסק שלכם לכל קצוות תבל. בנוסף, 
תקבלו גישה לכלי גלישה אישי מקוון, שיספק לכם דרך נוחה וקלה לעקוב אחר העסק 

שלכם, בכל זמן ובכל מקום.

 (Mega Performance Bonus Pool) הנכם זכאים להשתתף במאגר המענקים  
ולהנות ממניות על המכירות ברות-העמלה באמריקה, אירופה ודרום האוקיינוס 

השקט.

  הנכם מוסמכים להנות ממודל הרווחיות המקסימלית, שבו תרוויחו מעניק בכיר נוסף 
(5%) וכן מענק דור ראשון כפול (10%) כאשר תגיעו ל- GSV 3000 או שתהנו ממענק 

עבור בכירים מתנתקים מהדור הראשון ועד הדור השישי שלכם.*

*BLUE DIAMOND

  ההגעה לדרגת Team Elite מהווה את שיא ההצלחה בניו סקין והמפיצים המגיעים 
אליה הופכים לחברים במועדון יוקרתי, שבו חברים בכירי המנהיגים של ניו סקין 

מכל רחבי העולם. עם ההגעה לדרגת Team Elite, נחגוג את הצלחתכם בכל אירועי 
 Team של ניו סקין, תעודה מיוחדת ופרס Team Elite החברה. אתם תקבלו סיכת

 Team -מיוחד. אנו נחגוג את ההישג שלכם במהלך ערב חלוקת פרסי ה Elite
Elite וערב הגאלה בכנס העולמי ואתם תהפכו לחלק מקיר התהילה הנחשק שלנו, 

במשרדים הראשיים של החברה, בפרובו, יוטה, ארה"ב. כאשר ימלאו חמש שנים 
להגיעכם לדרגת Team Elite, אנו נחשוף את ה"כוכב" שלכם במדרכת התהילה של 

ניו סקין, הנמצאת בכניסה למשרדים הראשיים של החברה. בנוסף, הישגיכם יתפרסם 
בכל אתרי האינטרנט של החברה.

  בכל שנה שבה תגיעו לדרגת Team Elite, אתם ועמיתכם לדרגה מכל רחבי העולם 
תהנו מטיול במימון מלא של החברה ליעדים שונים בכל רחבי העולם, יחד עם מייסדי 

החברה והמנהלים הבכירים ביותר שלה.

לפירוט מלא של תאריכי הטיולים למפיצים בדרגת Team Elite ומועדי ההסמכה, אנא 
בקרו בקטגוריית "אירועים" שבאתר האינטרנט שלנו.

  למפיצים בדרגת Team Elite תפקיד חשוב בצמיחה ובהצלחה של ניו סקין. חברי 
ההנהלה בארצות השונות ובמשרדים הראשיים, יחד עם מנהל המכירות שלכם בניו 

סקין, ימשיכו להעניק לכם תמיכה בזמן שאתם מרחיבים את העסק שלכם לכל קצוות 
תבל. בנוסף, תקבלו גישה לכלי גלישה אישי מקוון, שיספק לכם דרך נוחה וקלה 

לעקוב אחר העסק שלכם, בכל זמן ובכל מקום.

 (Mega Performance Bonus Pool) הנכם זכאים להשתתף במאגר המענקים  
ולהנות ממניות על המכירות ברות-העמלה באמריקה, אירופה ודרום האוקיינוס 

השקט.

  הנכם מוסמכים להנות ממודל הרווחיות המקסימלית, שבו תרוויחו מעניק בכיר נוסף 
(5%) וכן מענק דור ראשון כפול (10%) כאשר תגיעו ל- GSV 3000 או שתהנו ממענק 

עבור בכירים מתנתקים מהדור הראשון ועד הדור השישי שלכם.*

*TEAM ELITE


