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1. INTRODUCERE1. INTRODUCERE

Bine ai venit!

Ne bucurăm că ai decis să te alături feno -
menului SELF COACH SYSTEMS, un mediu în
care se îmbină atât de perfect dezvoltarea per-
sonală, cunoaşterea de sine, relaţionarea, co-
municarea şi, bineînţeles, in te li genţa financiară
şi de afaceri. Am creat acest mediu pentru tine,
pentru ca tu şi cei dragi ţie să puteţi accesa şi
alt fel de informaţii, prin intermediul cărora să
cunoaşteţi un succes din ce în ce mai mare în
tot ceea ce faceţi, şi o viaţă din ce în ce mai
bună.

Aşa cum o arată şi numele, SELF COACH
este un sistem creat special pentru toţi cei care
consideră că educaţia personală nu încetează
niciodată, fiindcă “omul cât trăieşte învaţă”!
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Prin intermediul SELF COACH vei cunoaşte o
lume în care, dacă vrei cu adevărat, totul e
posibil, o lume în care tu meriţi tot ce e mai
bun de la viaţă, o lume în care “prietenie”
nu e doar un simplu cuvânt, vei descoperi un
univers al cunoaşterii în care misterele vieţii ţi
se vor dezvălui unul după altul, oferindu-ţi în-
credere, curaj, credinţă, speranţă şi, mai
pre sus de toate, viitor!

Mulţumeşte-i, deci, celui care ţi-a întins
cu altruism mâna sa prietenoasă şi păşeşte îm-
preună cu el pe această miraculoasă Cale a
Succesului numită SELF COACH SYSTEMS...
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2. DE CE E NEVOIE DE2. DE CE E NEVOIE DE
DEZVOLTARE PERSONALĂ?DEZVOLTARE PERSONALĂ?

Te-ai întrebat vreodată de ce unii semeni
de-ai noştri au succes, iar alţii nu au? Te-ai în-
trebat cumva de ce unii reuşesc în viaţă, izbu -
tesc în orice îşi pun în gând, pe când alţii se
chi nuie de la o lună la alta? Te-ai întrebat vreo-
dată care este secretul unei vieţi trăită în abun-
denţă din toate punctele de vedere?

Răspunsul este simplu. Şi fiindcă este
atât de simplu, pare de necrezut! E vorba doar
de... EDUCAŢIE!

Însă nu orice fel de educaţie, ci așa-nu-
mita EDUCAŢIE NON-LINIARĂ.

Ce este aceasta? Cel mai întâlnit sinonim
al ei este: Şcoala Vieţii.
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Dar cum să treci prin şcoala vieţii fără
să treci prin viaţă? Pare imposibil, aşa-i?

Pentru cei mai mulţi dintre oameni aşa
e. Cei mai mulţi dintre oameni cred că trebuie
mai întâi să trăieşti tu însuţi experienţa pentru
a putea învăţa lecţia ascunsă în ea.

Alţii, însă, aleg să vadă şi din cealaltă
perspectivă şi să înveţe din experienţa înain-
taşilor lor!

Pur şi simplu, această din urmă cale nu
este dureroasă. Pe când prima este, uneori din
plin!...

Ce este, deci, dezvoltarea personală?
Este cel mai facil mod de a trece prin şcoala
vieţii fără a trăi cele mai neplăcute experienţe
pe care viaţa ţi le poate oferi. Este calea cea
mai uşoară de a-ţi adăuga valoare interioară,
fără costurile în energie, timp şi bani solicitate,
în mod normal, de experienţa personală. Este
alternativa cea mai înţeleaptă pe care oamenii
de pretutindeni o pot accesa.

În ziua de azi, pe măsură ce schimbările
din societate capătă o viteză din ce în ce mai
mare, pe măsură ce sistemul de relaţii sociale
se schimbă profund, uneori de la o lună la alta,
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necesitatea educaţiei non-liniare capătă noi
valenţe. Pur şi simplu, ca să ţinem pasul cu via -
ţa, trebuie să alergăm. Cine nu poate alerga,
rămâne în urmă. Iar cine rămâne în urmă...
pierde. Şi nimănui nu-i place să piardă, aşa-i?

Pentru a putea face faţă fiecărei zile este
nevoie, acum, de cu totul alte mecanisme in-
terne, de cu totul alte raportări la viaţă, de cu
totul altă... persoană. E din ce în ce mai evident
că ceea ce am învăţat în sistemul clasic de în-
văţământ nu mai e suficient pentru a atinge
succesul mult dorit, pentru a ne realiza visele şi
a ne simţi împliniţi. Ba chiar sunt cazuri – din
nefericire din ce în ce mai multe – în care lu-
crurile învățate în școală acționează ca o pie dică
în calea succesului personal.

Unul dintre cele mai elocvente exemple
a ineficienţei sistemului educaţional clasic este
lipsa educaţiei financiare în şcoli. Pur şi simplu,
în şcoală nu ne învaţă absolut nimeni ce sunt
banii, cum se fac banii și cum trebuie să ne
com portăm cu banii! Şi nu pentru că profesorii
n-ar vrea asta, ci pentru că nici ei nu ştiu cum!
Ei ţin la elevii lor, îi iubesc şi îi respectă, vor să
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le fie bine în viaţă, dar, din păcate, nu poţi în-
văţa pe nimeni ceea ce tu însuţi nu ştii...

Aşa cum afirma unul dintre furnizorii cei
mai respectaţi de educaţie financiară non-lini -
ară din lume, Robert Toru Kiyosaki, „informaţiile
primite astăzi în şcolile de pe tot Pământul te
menţin în sărăcie”.

Nevoile individului şi ale societăţii s-au
schimbat foarte mult faţă de acum două-trei
decenii şi din ce în ce mai multe instituţii – fie
ele de stat sau particulare – se plâng de lipsa
de aptitudini reale în rândul celor care ies de pe
băncile şcolilor clasice. Tocmai de aceea este
atât de dificil pentru un tânăr absolvent să îşi
găsească un loc de muncă, pentru că la şcoală
nu a învăţat ce e cu adevărat nevoie pentru a
face faţă vieţii. Astfel că majoritatea absolven -
ţilor, după ce se văd cu o diplomă în mână, pen-
tru a putea să-şi câştige pâinea... se duc iar la
şcoală. Dar nu la cea pe care tocmai au termi-
nat-o, ci la cea pe care, conştienţi fiind, dacă
vor cu adevărat succes, nu-i vor pune punct
niciodată: şcoala vieţii!

SELF COACH este ŞCOALA VIEŢII!
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Aici vei putea învăţa din experienţa oa-
menilor de succes, vei putea învăţa de la cei
care au ţeluri înalte şi cunosc reţeta pentru a le
realiza, vei putea învăţa de la cele mai impor-
tante nume ale dezvoltării personale naţionale
şi internaţionale. I-am adunat pe cei mai buni
aici, la SELF COACH, pentru tine!

Şi pentru a-ţi fi şi mai uşor, am creat în
jurul educaţiei non-liniare un sistem care să
îţi permită să îţi finanţezi propria educaţie şi, de
ce nu?, să transformi, dacă vrei, acest sistem
într-o altă sursă de venit pentru tine. Am îmbi-
nat informaţia de calitate cu un sistem de
marketing relaţional flexibil, uşor de imple-
mentat şi deosebit de generos.

Ce s-a născut poartă numele
SELF COACH SYSTEMS!

Depinde doar de decizia ta pe ce cale vei
merge de azi înainte spre succes. Acum ştii că
mai există una...

Ia o decizie înţeleaptă!
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3. CE ESTE
MARKETINGUL RELAŢIONAL?

Într-o definiţie succintă, marketingul re-
laţional este marketingul bazat pe recomandare.
Recomandarea vinde! Iar dacă recomandarea
vine de la un prieten bun, în care clientul are
în credere, vânzarea este ca şi încheiată.

Marketingul relaţional are o istorie de
aproape 80 de ani la nivel mondial. În România,
primele companii de marketing relaţional şi-au
început activitatea după evenimentele din de-
cembrie 1989, în toţi anii care au urmat fiind
deservită, în mod direct sau prin distribuitori,
mai bine de jumătate din po pulaţia ţării.

Şi ca să îţi faci o idee ce înseamnă, la ni -
vel global, deservirea clienţilor prin intermediul
companiilor de marketing relaţional, potrivit ci -
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frelor oficiale publicate de Direct Selling Asso-
ciation (DSA), rulajul de produse în 2010, prin
intermediul acestor sisteme de marketing, a
fost de 132 de miliarde de dolari. Impresionant,
aşa-i?

Şi-acum gândeşte că peste 40% din
această sumă a ajuns în buzunarele... distri -
buitorilor! Adică, nici mai mult nici mai puţin
decât... 53 de miliarde de dolari!!!

Şi toţi aceşti bani au fost încasaţi de oa-
meni ca şi tine, care şi-au schimbat locul de unde
şi-au făcut cumpărăturile, transformându-se din
simpli consumatori în... prosumatori.

Ce este un prosumator? Un producător
de venit în timp ce consumă. Adică un membru
activ al unei structuri de marketing relaţional,
care consumă produse şi servicii diverse de la
un producător sau o companie de marketing re-
laţional şi care recomandă şi altora să facă ace-
laşi lucru pe care îl face el, potrivit, evident,
unui sistem foarte bine pus la punct, menit să
ducă, în cele din urmă, la crearea de active, de
venit pasiv.
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Practic, pentru că face reclamă produ -
selor şi serviciilor companiei, pentru că aduce
noi clienţi şi noi parteneri în structură, este re -
compensat de companie cu Puncte bonus,
care se transformă în bani.

Ţie îţi place să citeşti?
Perfect!

Mai cunoşti oameni cărora le place să
citească?

Perfect!!
Crezi că ei mai cunosc oameni cărora le

place să citească?
Perfect!!!

Tu cumperi o carte foarte bună. O citeşti
şi îţi place. Îţi place atât de mult încât începi să
o lauzi oamenilor despre care ştii că le place să
citească. Ei comandă cartea şi o citesc, la rân-
dul lor, cu nesaţ. Le place. Atât de mult le place,
încât încep să o recomande oamenilor despre
care ei ştiu că le place să citească. Aceştia co-
mandă cartea şi o citesc... Le place atât de mult
încât...

Recomandarea vinde!
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Tu ai comandat cartea. Şi primeşti din
start o cotă parte din preţul ei înapoi în contul
tău personal. Oamenii cărora tu le-ai recoman-
dat-o o comandă şi primeşti o cotă parte din
preţul fiecărei cărţi... în contul tău personal.
Oa menii oamenilor cărora le-ai recomandat
cartea o comandă şi ei... şi primeşti, evident, o
cotă parte din preţul fiecărei cărţi... în contul
tău personal.

Înainte cumpărai cărţi din librării. Erai un
consumator. Doar cumpărai şi te bucurai de
ceea ce cumpărai.

Acum cumperi cărţi prin intermediul struc -
turii de marketing relaţional. Poate aceleaşi
cărţi. Şi te-ai transformat în prosumator. Spui
despre ele şi altora şi produci venit în timp ce
citeşti...

Să detaliem...
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4. SELF COACH SYSTEMS –
CUNOAŞTERE ŞI BANI

SELF COACH SYSTEMS este un astfel
de sistem de marketing relaţional. Un sistem în
care se vând cărţi. Iar pe lângă ele... audio-
book-uri, DVD-uri cu seminarii şi cursuri, train-
ing-uri, cursuri, seminarii, e-book-uri şi tot ce
ţine de minunata lume a cunoaşterii. Dar nu
orice fel de cunoaştere, ci acea cunoaştere
menită să îţi facă viaţa mai bună în mod vizibil!
Cunoaşterea de sine!

Aici, la SELF COACH, primeşti ca bene -
ficiu principal EDUCAŢIE NON-LINIARĂ. Şi
chiar de-ar fi numai atât şi tot ai fi cu mult mai
câştigat decât majoritatea oamenilor care tră -
iesc pe această planetă! Dar, din fericire, nu
este doar atât!
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Îmbinarea fericită a educaţiei non-li -
niare cu sistemul de marketing relaţional îţi
va aduce şi bani. Poate nu prea mulţi la început,
însă pe măsură ce vei recomanda altor şi altor
persoane să acceseze miraculosul univers al
cunoaşterii de sine, iar unii dintre ei vor face la
fel în cadrul grupului lor de cunoscuţi, rulajul de
produse şi servicii educaţionale oferite prin in-
termediul SELF COACH va creşte lună de lună.
Şi atunci se va întâmpla: vei crea din pasiunea
ta pentru cunoaştere şi citit o nouă sursă de
venit!

Ce este de făcut, de unde vin banii şi
cum vin ei? Îţi vom explica pe larg în cele ce
urmează...
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5. PRIMUL PAS:
CUM ÎNCEP?

Una dintre cele mai importante legi ale
vieţii spune că „lucrul asupra căruia îţi îndrepţi
atenţia va creşte!”. Ceea ce va creşte va im-
prima direcţia în care va merge viaţa ta.

Aşa că, înainte de toate, creşte-te pe
tine însuţi! Dacă tu vei creşte, totul în jurul tău
va începe să crească împreună cu tine. Drept
pentru care, investeşte în tine!

Alege Kitul de Start, nu înainte de a
studia ce conține, apoi profită de redu cerea
substanţială oferită la înscriere şi completează
Formularul de Înscriere (Contractul de Distri -
buitor) de pe site-ul www.selfcoach.ro, din mo -
dulul de logare, dând click pe butonul roşu
ÎNSCRIERE (vezi Figura 1):
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Fig. 1

Completează cu atenţie câmpurile solici -
tate în Formularul de Înscriere (vezi Figura 2),
citeşte cu atenţie informaţiile din contractul de
membru/distribuitor şi definitivează crearea pro -
priului tău cont pe site-ul www.selfcoach.ro, ale -
gându-ți o parolă personală secretă.

Vei primi în coletul pe care ți-l vom trimi -
te, odată cu Kitul de Start, un contract tipărit,
identic cu cel pe care l-ai completat online, în
două exemplare, semnat şi ştampilat de noi.
Pentru ca totul să fie în regulă, e nevoie să sem-
nezi (şi să ştampilezi, dacă eşti persoană ju-
ridică) cele două exemplare ale contractului, iar
unul dintre ele să îl trimiţi prin poştă înapoi la
sediul nostru, utilizând plicul autoadresat din
colet. Când ajunge la noi şi e înregistrat, relaţia
noastră contractuală devine conformă cu legile
şi dispoziţiile oficiale în vigoare în România. Și
astfel, putem merge mai departe...
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Fig. 2
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Din acel moment poţi începe să utilizezi
sistemul de cumpărături de la www.selfcoach.ro,
online sau telefonic, şi să-ţi formezi propria bi -
bliotecă de materiale educaţionale şi de dez-
voltare personală. Căci, aşa cum afirma Robin
Sharma, „Oamenii cei mai valoroşi au întotdea -
una şi bibliotecile cele mai mari.”

Modul în care poţi intra în posesia mate-
rialelor educaţionale dorite este foarte simplu.
Din modulul aflat în stânga paginii web, numit
Categorii, alegi tipul de materiale şi servicii
dorite (vezi Figura 3).

Fig. 3
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Fie că vrei cărţi, CD-uri, materiale audio
în format mp3, conferinţe live sau înregistrate,
DVD-uri sau materiale promoţionale SELF
COACH, dai click pe cuvântul respectiv şi intri
în pagina cu, să spunem, cărţi (vezi Figura 4).

Fig. 4
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După cum poţi observa în Figura 4, vei
putea alege lucrările preferate, în funcţie de ti -
tlu, autor, preţ sau punctaj. După ce decizi ce
anume vrei, apeşi butonul Cumpără.

Ţi se vor afişa mai multe informaţii des -
pre produsul ales, ca în Figura 5.

Fig. 5

Adăugând cartea în coș, vei fi direcționat
automat către modulul reprezentat în Figura 6,
unde poţi modifica numărul de exemplare do -
rite, poţi renunţa definitiv la produs (apeşi bu-
tonul Goleşte coşul), poţi continua cumpă-

21



 răturile (apeşi butonul Continuă cumpărătu -
rile) sau poţi finaliza comanda (apeşi butonul
PLĂTEŞTE). Dacă doreşti şi alte produse, apeşi
butonul Continuă cumpărăturile şi repeţi pro-
cedura la fiecare în parte.

Fig. 6

Dacă dorești să finalizezi comanda, ţi se
va afişa o fereastră ca cea din Figura 7.

Fig. 7

În ea vei putea verifica materialul co-
mandat, numărul de exemplare, preţul pe bu-
cată, preţul total, punctajul, precum şi Taxa pe
Va loarea Adăugată (TVA). În final este afişat
preţul total pe care îl vei avea de achitat prin
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Ordin de Plată, prin transfer online sau direct la
curier ori la oficiul poştal de care aparţii.

Astfel, ai aflat şi modalităţile prin care
poţi achita produsele şi serviciile achiziţionate
de pe site-ul www.selfcoach.ro:

- prin Ordin de Plată, în contul companiei
SC PAVCON Marketing Oportunities Grup SRL,
IBAN RO41 RNCB 0067 0047 9905 0001, des -
chis la Banca Comercială Română (BCR), sucur-
sala Dr. Felix, specificând ID-ul tău de Distri -
buitor şi numărul comenzii. (Vei primi pe e-mail
un răspuns automat care va conţine aceste date
sau vei fi contactat de unul dintre operatorii
SCS);

- prin transfer online din contul tău per-
sonal sau al companiei tale, utilizând una din
funcţiile de transfer de bani online al băncii
unde ai cont. Vei vira suma totală aferentă co -
menzii în contul companiei SC PAVCON Market-
ing Oportunities Grup SRL, IBAN RO41 RNCB
0067 0047 9905 0001, deschis la Banca Comer -
cială Română (BCR), sucursala Dr. Felix, speci-
ficând ID-ul tău de Distribuitor şi numărul co -
menzii. (Vei primi pe e-mail un răspuns auto -
mat care va conţine aceste date sau vei fi con-
tactat de unul dintre operatorii SCS);
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- prin plată ramburs, direct la curierul
care te va contacta şi îţi va aduce coletul cu pro-
dusele comandate, factura fiscală şi chitanţa;

- prin plată ramburs, direct la ghişeul
oficiului poştal de care aparţii, dacă alegi ca
livrarea să se facă prin intermediul serviciilor
oferite de Poşta Română.

Detalii despre livrarea comenzilor găseşti
în modulul Informaţii, de pe site-ul www.self-
coach.ro, la secţiunea Livrare şi Retur.

Deşi la prima vedere pare complicat,
după ce vei trece o dată prin această procedură,
te vei obişnui şi vei constata că produsele dorite
vor ajunge la tine în siguranţă şi în bune condi -
ţiuni, putându-te bucura din plin de înţelepciu -
nea conţinută în ele.
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6. AL DOILEA PAS:
VÂND ŞI CÂŞTIG!

Marketingul relaţional este atât de apre-
ciat pentru că oferă mai multe surse de venit
celor care îmbrăţişează această activitate cu
dedicare şi seriozitate. Aşa cum aminteam mai
înainte, în anul 2010 au fost plătite bonusuri
către distribuitorii din sistemele de marketing
relaţional, la nivel global, în valoare de 53 de
miliarde de dolari!

E o sumă uriaşă care ajunge an de an la
cei dispuşi să-şi depăşească zona de confort şi
să facă ceva în plus în viață. Fără a exagera în
vreun fel, industria marketingului relaţional a
produs mii de milionari pe întreg Pământul, în
ţări şi teritorii unde nici măcar nu te-ai fi aştep-
tat. Iar acest lucru s-a întâmplat pentru că acei
oameni au luat decizia de a porni la drum, de a
câştiga, de a munci pentru a-şi împlini visele.

Şi a fost o zi, pentru fiecare dintre ei, la
fel cum e ziua de azi pentru tine. Cu toţii au
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por nit de unde porneşti tu acum, văzând şi
studiind un Plan de Marketing. Înţelegându-l
şi trecând la acţiune.

A acţiona, în marketingul relaţional, în -
seamnă a recomanda, a vorbi despre pro-
dusele şi serviciile pe care sistemul le pune la
dispoziţie tuturor semenilor noştri, despre afa -
cere în sine. Şi, precum spuneam, recoman-
darea vinde! Iar unde se încheie o vânzare,
apar bani.

Deci, cea dintâi şi deloc de neglijat sursă
de venit în marketingul relaţional este vânza -
rea/recomandarea de produse şi servicii. Tu
fiind înscris, ai posibilitatea de a achiziţiona
aceste produse şi servicii cu un anumit discount
faţă de preţul de catalog. Şi dacă tu citeşti o
carte extraordinară, asculţi un CD cu o infor-
maţie valoroasă şi vorbeşti despre ele cu un
prie ten, iar el doreşte să le aibă, i le oferi la pre -
ţul de catalog şi... câştigi, astfel, adaosul comer -
cial!

Iată un exemplu elocvent: să spunem că
un produs are o valoare de vânzare pe piaţă de
100 lei. În baza ID-ului obţinut la completarea
Formularului de Înregistrare ca şi Membru Par -
tener poţi achiziţiona acel produs cu un rabat
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de, să zicem, 20%. Tu vei scoate din buzunar
doar 80 de lei, în loc de 100 lei. Iar dacă prie-
tenul tău doreşte acel produs şi îl achită la pre -
ţul de catalog, dife renţa de 20 de lei îţi intră ție
în buzunar.

Aceasta se cheamă vânzare. Şi o re gulă
de bun-simţ a vânzării spune că „cu cât reco-
manzi mai mult, cu atât vinzi mai mult; cu cât
vorbeşti cu mai multe persoane despre produ -
sele tale, cu atât vor fi mai mulţi cei care vor
achiziţiona acele produse de la tine.”

Completând exemplul de mai înainte,
dacă într-o lună închei 10 vânzări de 100 lei, cu
un rabat de 20%, venitul tău în acea lună va fi
rotunjit cu suma de 200 de lei.

Dacă înveţi despre vânzări şi devii un
expert în această activitate, veniturile tale se
pot multiplica nu de zeci, ci de sute de ori! Căci,
la urma urmelor, e doar o chestiune de... cifre.

De vorbit despre o carte bună oricum vor -
beşti. De vorbit despre un seminar bun oricum
vorbeşti. Şi dacă tot vorbeşti, atunci vorbeşte
pe bani!
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7. AL TREILEA PAS:
CONSTRUIEŞTE O STRUCTURĂ
DE MARKETING RELAŢIONAL!

Dar poate că, pur şi simplu, nu îţi place
să vinzi. Poate că nu te simţi confortabil în pos-
tura de vânzător. Poate ţi-e jenă să scoţi un
produs pe masă şi să-l prezinţi, apoi să ceri
banii pe el...

Dacă da, nu îţi face probleme. Majori-
tatea oamenilor se simt inconfortabil în această
postură. Aşa că sistemele de marketing relaţi -
onal au venit cu o soluţie, astfel încât cei care
vor totuşi să facă bani, să nu se lovească de re -
ţinerea de a vinde produse.

Iar soluţia este construirea unei structuri
de prosumatori. Adică, în loc să prezinţi produ -
sele şi să ceri bani pe ele, prezinţi sistemul de
afacere şi laşi pe fiecare să cumpere direct de
la companie, iar la finalul lunii, în funcţie de ru-
lajul de produse vândute de companie celor re-
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comandaţi de tine, în mod cât se poate de fi -
resc, îţi primeşti bonusul în cont.

Marile averi în marketingul relaţional aşa
s-au făcut. Fiindcă atunci când construieşti o
structură de marketing, tu nu mai trebuie să îţi
baţi capul cu vânzarea, cu facturarea, cu amba -
larea, cu coletăria, cu contabilitatea, cu relaţia
post-vânzare, cu câte şi mai câte.

Tu trebuie doar să recomanzi sistemul
SELF COACH, de unde prietenii şi cunoscuţii tăi
pot achiziţiona produse şi servicii educaţionale,
să îi rogi să se înscrie utilizând ID-ul tău de
Sponsor, iar mai departe ne ocupăm noi. Pre-
luăm, pentru tine, toată munca administrativă
şi operaţională şi, în plus, te recompensăm re -
geşte dacă dai dovadă de dedicare, responsabi -
litate şi loialitate.

Îţi punem la dispoziţie mai multe planuri
de bonificaţie clare, simple, uşor de aplicat și de
urmărit, pentru ca tu să le poţi accesa cât mai
rapid, spre beneficiul personal şi al echipei de
consumatori şi prosumatori pe care o constru-
ieşti.

Bonusul direct
Acesta este un bonus de 12,5% din va -

loarea bonificabilă realizată în urma cumpă-
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ră tu rilor făcute pe ID-ul personal, în cadrul
SELF COACH SYSTEMS.

Exemplu: Vom alege ca bază de calcul o
valoare brută a cumpărăturilor tale lunare de
250 lei. La această sumă, valoarea bonifica-
bilă pe care o poţi accesa este de 40%, adică
100 lei. Bonusul tău direct din această sumă
este de 12,5%, adică 12,50 lei.

Bonusul din structură
Planul de compensare al SELF COACH

SYSTEMS este structurat pe 4 (patru) niveluri
de adâncime, astfel încât 100% din valoarea
bonificabilă a cumpărăturilor partenerilor din
structura să ajungă înapoi la Distribuitorii/Mem-
brii Activi.

Exemplu: Alegând aceeaşi bază de calcul
a cumpărăturilor în valoare brută de 250 lei şi
aceeaşi valoare bonificabilă de 100 lei, de la
partenerul de pe nivelul 1, recomandat direct
de tine şi legat chiar de ID-ul tău, vei beneficia
de un procent de 37,5%, adică 37,50 lei.

De la un partener de pe nivelul 2, reco-
mandat de partenerul tău de nivel 1, din valoa -
rea bonificabilă de 100 lei vei primi un pro -
cent de 17,5%, adică 17,50 lei.

De la un partener de pe nivelul al 3-lea,
din aceeași valoare bonificabilă de 100 lei vei
primi un procent de 12,5%, adică 12,50 lei.
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Iar de la un partener de pe nivelul 4, din
valoarea bonificabilă de 100 lei vei primi un
procent de 7,5%, adică 7,50 lei.

Grafic, grila de bonificaţie din structură
arată aşa:

Nivelul 0 (tu) 12,5%

Nivelul 1 37,5%

Nivelul 2 17,5%

Nivelul 3 12,5%

Nivelul 4 7,5%

În total, în Bonusul tău din structură
se va regăsi un procent de 87,5% din valoarea
bonificabilă rulată într-o lună, în funcţie de
cumpărăturile realizate de partenerii din struc-
tura ta, aflaţi pe nivelele 1, 2, 3 şi 4.

Cumularea rulajelor se face lunar, în-
cepând cu comenzile din prima zi a lunii, de la
ora 00:01 şi încheind cu comenzile înregistrate
în ultima zi a lunii, la ora 24:00.
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8. AL PATRULEA PAS:
FII UN LIDER!

Bonusul de performanţă
Dacă te întrebi ce se întâmplă cu dife -

renţa de 12,5% care a rămas din va loarea bo -
nificabilă de 100%, aceasta îţi va fi oferită sub
formă de Bonus de Performanţă, structurat
pe trei trepte:

Treapta 1 – Bronze Partner (BP)
Pentru a atinge această treaptă e nevoie

să îţi menţii statutul de Activ şi să ai pe primul
tău nivel, într-o lună calendaristică, un număr
de 10 parteneri care să achiziţioneze, fiecare,
produse sau servicii bonificabile de pe site-ul
www.selfcoach.ro de minimum 10 Puncte bo -
nus în contul lor, adică să îndeplinească şi ei
statutul de Activ.

Atingerea acestei trepte este recompen-
sată cu o insignă cu un design deosebit, de cu-
loarea bronzului, inscripţionată cu însemnele
SELF COACH şi BP, precum şi cu un bonus de
performanţă de 5% din rulajul de puncte bonifi-
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cabile realizate de toţi clienţii şi partenerii în-
scrişi pe primul tău nivel. Practic, bonusul de la
membrii situați pe primul tău nivel va crește de
la 37,5% la 42,5%.

Treapta 2 – Silver Partner (SP)
Pentru a atinge această treaptă e nevoie

să îţi menţii statutul de Activ şi să ai pe primul
tău nivel, într-o lună calendaristică, un număr
de 25 de parteneri care să achiziţioneze, fie -
care, produse sau servicii bonificabile de pe
site-ul www.selfcoach.ro de minimum 10 Punc -
te bonus în contul lor, adică să îndeplinească
şi ei statutul de Activ.

Atingerea acestei trepte este recompen-
sată cu o insignă argintie, inscripţionată cu în -
semnele SELF COACH şi SP, precum şi cu un
bonus de performanţă de 10% din rulajul de
puncte realizate de toţi clienţii şi partenerii în-
scrişi pe primul tău nivel. Practic, bonusul de la
membrii situați pe primul tău nivel va crește de
la 37,5% la 47,5%.

Treapta 3 – Gold Partner (GP)
Pentru a atinge această treaptă e nevoie

să îţi menţii statutul de Activ şi să ai pe primul
tău nivel, într-o lună calendaristică, un număr
de 50 de parteneri care să achiziţioneze, fie -
care, produse sau servicii bonificabile de pe
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site-ul www.selfcoach.ro de minimum 10 Punc -
te bonus în contul lor, adică să îndeplinească
şi ei statutul de Activ.

Atingerea acestei trepte este recompen-
sată cu o insignă cu un design deosebit, aurie,
inscripţionată cu însemnele SELF COACH şi
GP, precum şi cu un bonus de performanţă de
12,5% din rulajul de puncte bonificabile reali -
zate de toţi clienţii şi partenerii înscrişi pe pri -
mul tău nivel. Practic, bonusul de la membrii
situați pe primul tău nivel va crește substanțial,
de la 37,5% la 50%.

Bonusul de Performanţă va fi cumulat
de-a lungul unui an calendaristic în contul vir-
tual al Membrului/Distribuitorului şi va fi acor-
dat în sumă totală, în cadru festiv, în timpul
primului Seminar Național SELF COACH din
anul următor. 

Construirea unei structuri de Bronze,
Silver sau Gold Partner îţi oferă stabilitate în
rulajele lunare şi îţi transformă echipa într-un
activ financiar, o sursă constantă de venit, din
ce în ce mai importantă pe măsura creşterii
structurii.

Partenerii stabili şi dedicaţi construirii
propriei lor afaceri pot accede mai sus, la nive -
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luri impresionante, în care eforturile le sunt răs-
plătite cu bonusuri spectaculoase,   automobile,
excursii în zone deosebite din ţară şi străină-
tate, precum şi recunoaşteri fastuoase în cadrul
evenimentelor naţionale şi internaţionale SELF
COACH.

Nivelurile de Lider care pot fi atinse,
precum şi condiţiile de calificare pentru fiecare
nivel în parte, sunt următoarele:

Partener SAFIR – este acel partener
Activ care se menţine la nivel de Gold Partner
şi ajută doi parteneri direcţi să atingă nivel de
Silver Partner, în decurs de o lună calendaris-
tică.

Partener SMARALD – este acel parte -
ner Activ care se menţine la nivel de Gold
Partner şi ajută un partener direct să atingă
nivel de Gold Partner şi alţi doi par teneri di-
recţi să atingă nivel de Silver Partner, în de-
curs de o lună calendaristică.

Partener DIAMANT – este acel parte -
ner Activ care se menţine la nivel de Gold
Partner şi ajută trei parteneri direcţi să atingă,
la rândul lor, nivel de Gold Partner, în decurs
de o lună calendaristică.
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Partener DUBLU DIAMANT – este acel
partener Activ care se menţine la nivel de Gold
Partner şi ajută şase parteneri direcţi să atin -
gă, la rândul lor, nivel de Gold Partner, în de-
curs de o lună calendaristică.

Partener TRIPLU DIAMANT – este
acel partener Activ care se menţine la nivel de
Gold Partner şi ajută nouă parteneri direcţi să
atingă, la rândul lor, nivel de Gold Partner, în
decurs de o lună calendaristică.

Partener DIAMANT DE COROANĂ –
este acel partener Activ care se menţine la ni -
velul de Gold Partner şi ajută doisprezece
parteneri direcţi să atingă, la rândul lor, nivel de
Gold Partner.

Pentru a ajunge şi tu acolo, creează în
inima şi sufletul tău o viziune măreaţă a afa cerii
tale de marketing relaţional şi împărtă şeşte-o
cu toţi clienţii şi partenerii tăi!

Menţine-ţi în fiecare lună statutul Activ
şi nu uita niciodată să pui în practică tot ce în-
veţi din materialele de dezvoltare personală pe
care SELF COACH ţi le pune la dispoziţie cu
atâta dărnicie. Aplică în relaţia cu tine, în relaţia
cu familia şi prietenii, în relaţia cu partenerii din

36



echipa ta – şi viaţa ţi se va schimba cu totul în
bine!

Ai încredere în tine şi caută permanent
pe cei dornici să înveţe, pe cei care au vise, pe
cei care au voinţă, pe cei care sunt dispuşi să
investească în ei pentru o viaţă din ce în ce mai
bună! 

SELF COACH SYSTEMS este aici pentru
tine şi partenerii tăi! Îmbină creşterea perso -
nală cu creşterea echipei, fă astfel încât în jurul
tău să aduni persoane dornice de creştere şi vei
constata cum întreaga ta existenţă va creşte la
niveluri incredibile.

Iubeşte-te pe tine însuţi, iubeşte-ţi se-
menii, iubeşte cărţile şi întreaga lume te va iubi
pe tine!

Felicitări pentru decizia de a face parte
din extraordinarul Club de Dezvoltare Personală
SELF COACH SYSTEMS!

Cu prietenie,

Echipa SELF COACH SYSTEMS
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