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PLAN 
DE MARKETING

Better Life!



Bine ai venit! 
În acest loc majoritatea companiilor vorbesc despre ELE însele, adică despre 

cum prosperă, cât de fantastic se dezvoltă, ce produse fenomenale au și 

bineînțeles cât de extraordinar este Planul de Marketing  (Planul de Carieră 

și Bonusurile). Da, totul este important, însă pentru noi Tu ești cel mai impor-

tant, așteptările, visele, obiectivele Tale.  

Dacă citești acest material înseamnă că te interesează noile posibilități... 

Poate că dorești să câștigi mai mulți bani și totodată să ai mai mult timp 

pentru familie sau poate vrei să-ți construiești propria afacere profitabilă și 

să asiguri viitorul financiar, atât al tău cât și al copiilor tăi sau poate, că pur și 

simplu cauți o modalitate de a crea noi surse de venit pasiv, pentru a putea 

să-ți îndeplinești visele cu pasiune. 

Permite-mi așadar să te întreb de la început „DE CE?”, mai exact: care este cel 

mai important motiv datorită căruia vrei să te alături unei firme ca a noastră. 

Răspunsul tău la „de ce” este extrem de important pentru toate acțiunile 

tale viitoare, întrucât el indică direcția carierei tale, te va face să iei hotărârea 

de a te alătura unor oameni care au același sistem de valori ca și tine și să 

colaborezi cu o firmă a cărei cultură organizațională te va susține la fiecare 

pas în drumul spre succesul tău. 

Propriul tău răspunsul la „de ce” va fi „combustibilul emoțional”, care te va 

propulsa și te va întări la fiecare etapă a dezvoltării afacerii tale. Așadar, 

răspunde-ți singur la întrebarea: Care este acest motiv atât de important 

pentru tine? 

Poate îți dorești: 
 9 Să preiei controlul asupra propriei tale vieți. 

 9 Să devii propriul tău șef, pentru a avea grijă de libertatea și indepen-

dența financiară. 

 9 Să ai mai mult timp liber pentru familie, prieteni. 

 9 Să ai timp și condiții pentru a te dedica hobby-ului tău. 

 9 Să consolidezi financiar bugetul casei. 

 9 Să câștigi pentru a-ți trimite copiii la studii prestigioase. 

 9 Să călătorești în țări exotice în orice moment al anului. 

 9 Să ai o casă mare, frumoasă sau un apartament mare și frumos. 

 9 Să ai un cont de pensii consistent și stabil. 

 9 Să desfășori activități caritabile. 

Cu siguranță fiecare dintre aceste motive, pentru a fi realizat, necesită bani, 

iar cultura organizațională BetterStyle și Planul de Marketing sunt în așa fel 

construite,  pentru a putea să îți îndeplinești acel „de ce” propriu. Însă înainte 

de a începe, trebuie să afli CUM funcționează Planul de Marketing Better-

Style și să înțelegi DE UNDE PROVIN BANII. Cauza cea mai frecventă datorită 

căreia oamenii nu au succes este faptul că nu au înțeles niciodată cum să-și 

construiască succesul financiar, dar Tu cu siguranță nu ești printre ei!  

EȘTI PREGĂTIT/-Ă? ATUNCI SĂ ÎNCEPEM. 

Succes! 
Renata Frączkiewicz-Krzal

Director de Vânzări pentru Europa Centrală BetterStyle
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CE NE DIFERENȚIAZĂ 
și cum te putem ajuta în realizarea VISURILOR TALE? 

1. ÎMBINAREA STABILITĂȚII ȘI A DEZVOLTĂRII.
BetterStyle este marca inființată în baza a aproape 100 de ani de experiență în domeniul creării de 
produse ingenioase, care ușurează responsabilitățile casnice de zi cu zi.

PREZENȚA PE PLAN INTERNAȚIONALĂ.  În 1928, în Marea Britanie a fost fondată compania Bet-
terware. Din anul 2007 firma există și în Polonia. În anul 2012, sediul central și centrul logistic al compa-
niei au fost mutate în Polonia. Din acest moment a început dezvoltarea dinamică a companiei pe mai 
multe piețe europene.  În anul 2021 am modernizat denumirea mărcii, schimbând-o în BetterStyle.

PREMII ÎN DOMENIUL DE AFACERI. Am obținut numeroase distincții și premii, ce confirmă 
poziția BetterStyle, drept firmă cu o dezvoltare dinamică. 

Filozofia noastră de afaceri este de a îmbunătăți calitatea vieții de zi cu zi prin:

1. Ușurarea  responsabilităților casnice

2. Grija de sănătate, de o viață bună și de bunăstare

3. Oferirea unei șanse fiecărei persoane doritoare să se dezvolte personal și să își dezvolte 
abilitățile.

Dorim ca produsele BetterStyle să fie o modalitate 
de exprimare de sine și totodată să asigure o sursă sigură de venit Reprezentanților noștri. 

Convinge-te, că BetterStyle se potrivește perfect stilului tău personal de viață, iar apoi inspiră-i 
și pe cei din jurul tău! 

POLAND

CZECH REPUBLIC

SLOVAKIA

HUNGARY

UKRAINE

ROMANIA
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 9 Planul de Marketing este avantajos din punct de vedere financiar și oferă POSIBILITĂȚI NELIMITATE 

DE A CÂȘTIGA

a. Profit Imediat 23%  

b. Reduceri Individuale de până la 15% 

c. Reduceri de Grup de până la 15% 

d. Bonusuri de Manageri și Directori achitate din cifra de afaceri a Grupurilor de Lideri din toate nivelurile 

structurii tale: 10%, 1%, 0,5% 0,25% 

e. Premii în numerar în valoare de câteva zeci de mii de lei 

f. Program auto începând deja cu funcția de Director Senior! 

 9 ECONOMISEȘTI DEJA DE LA PRIMUL LEU CHELTUIT – În calitate de Membru al Clubului întotde-

auna cumperi la Prețurile de Club, adică mai ieftin cu minimum 23% față de prețurile din catalog 

(indiferent de valoarea propriei comenzi)! Achiziționezi mai ieftin inclusiv acele produse, care deja 

în catalog au preț promoțional. 

 9 LIBERTATEA EFECTUĂRII COMENZILOR – Reducerile și bonusurile sunt calculate după încheie-

rea lunii. Pe parcursul unei luni poți efectua câte comenzi dorești și la valoarea care îți convine.

 9 BANII ODATĂ CALCULAȚI NU SE PIERD NICIODATĂ! – Banii care au fost calculați pentru tine vor fi 

plătiți sub formă de reduceri sau în contul tău, dacă ești agent economic. Bonusurile și reducerile cal-

culate NU SE PIERD, vor aștepta în contul tău activ, până în momentul când te vei hotărî să le utilizezi.

 9 CUMULAREA CIFRELOR DE AFACERI  – La calcularea anumitor praguri de reduceri se iau în 

considerare atât comenzile tale proprii, cât și comenzile întregului Tău Grup Personal (vezi: 

Capitolul: Plan de Marketing part.1, pag. 11)  

 9 AVANS DINAMIC LA URMĂTOARELE TITLURI  – În Planul nostru există doar cinci  praguri 

de reduceri care te califică pentru obținerea următoarelor titluri și împreună cu ele alte 

premii și bonusuri financiare. Datorită acestui fapt parcurgi mult mai repede decât în 

alte firme următoarele trepte ale carierei, ceea ce face să câștigi mai repede.

 9 STABILITATEA STRUCTURII CONSTRUITE  – Structura de vânzări pe care o construiești îți 

aparține, iar contul tău poate fi moștenit.

2. PRINCIPII TRANSPARENTE DE REMUNERARE
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3. O GAMĂ LARGĂ DE CONSUMATORI 
În oferta noastră se găsesc 3 categorii principale de produse, fapt datorită căruia, fiecare găsește 

ceva pentru propria persoană – atât Clienții tăi, cât și tu însuți:

1. Articole de uz casnic sub marca BetterStyle. 

2. Produse de curățare moderne și de înaltă calitate sub marca BetterStyle. 

3.  Produse cosmetice inovatoare de îngrijire și suplimente alimentare care promovează un stil 

de viață sănătos sub marca Blue Nature. 

Anual firma BetterStyle introduce pe piață câteva sute de noi produse, iar 

Membrii Clubului nostru primesc lunar noi cataloage cu noile oferte și sute de 

promoții. 

 9 Produsele noastre NU SUNT testate pe animale. 

 9 Promovăm materii prime ECO și fără BPA (dăunătorul bisfenol). 

 9 Nu utilizăm GMO (organisme modificate genetic). 

 9 Toate produsele destinate contactului cu alimentele au certificatele necesare. 

 9 Din grija pentru mediul înconjurător utilizăm ambalaje simple și hârtie din 

materiale reciclabile. 

 9 Avem grijă ca prețurile să fie accesibile, întrucât considerăm că toți merităm 

produse de cea mai bună calitate la prețuri accesibile. 

NATURAL

IN G R E D I E N TS

NO ANIMAL
T E S T I N G

ECO

F R I E N D LY G M O F R EEFO O D S AFES AVI N G S



4. PRINCIPII SIMPLE DE COLABORARE 

 9 CATALOG LUNAR 

Lunar primești un catalog nou, cu produsele noi și cu cele permanente, promoții speciale și oferte fantastice. 

În fiecare catalog găsești aproximativ 400 de produse grupate în cele trei categorii principale (BetterStyle, 

BetterStyle, Blue Nature). Datorită acestui fapt poți arăta lunar catalogul Clienților tăi fideli și de fiecare dată vor 

găsi ceva nou pentru ei!

 9 LIPSA INVESTIȚIEI PROPRII În BetterStyle nu există taxă de înregistrare și nici taxe de manipulare ascunse. 

 9 FĂRĂ  REGIONALIZARE 
Nu există limite teritoriale, acționezi acolo unde îți convine mai bine – în întreaga țară, în afara granițelor, în țările 

unde BetterStyle își desfășoară activitatea în cadrul sistemului MLM ( așa-numita sponsorizare internațională). 

 9 LIPSA CONDITIONARII UNEI  
ACTIVITATI LUNARE SAU NU ESTI 
CONDITIONAT SA AI ACTIVITATE 
LUNARA  

În calitate de Membrul al Clubului nu trebuie să efectuezi comenzi în fiecare lună, cumperi atunci când dorești. 

 9 FLEXIBILITATE ÎN ALEGEREA  
TIMPULUI, LOCULUI ȘI A MODULUI 
DE ACTIVITATE 

Tu alegi modul de activitate – poți lucra online stând acasă sau din orice alt loc unde există internet sau offline, adică 

întâlnindu-te cu potențialii parteneri de afaceri și cu clienții. Tu hotărăști cât timp dedici, cât vei câștiga, cât de des vei fi 

premiat și vei avansa. Ești propriul tău șef.  

 9 CONFORTUL ȘI LIPSA RISCULUI  
Curierul îți livrează produsele comandate direct acasă. Garanția calității – în 30 de zile poți returna produsul la 

BetterStyle, dacă acesta nu corespunde cerințelor Clienților Tăi. 

 9 UN START RAPID ȘI UȘOR! 

BetterStyle te ajută să începi și îți răsplătește activitatea. În calitate de Membru al Clubului nou înregistrat: 

• poți participa la programul  Start Ușor și timp de trei luni să primești premii speciale pentru activitatea ta, iar dacă de 

la început dorești să-ți construiești propria afacere, atunci ai la dispoziție  un pachet special, Pachetul Profesional, 

care conține produse selectate dintre cele mai vândute la prețuri special reduse pentru tine! Verifică detaliile în scriptul 

„Primele Tale 90 de zile în BetterStyle” sau în Zona Reprezentantului pe site-ul www.Betterstyle.ro. 

 9 TRANSPARENȚA ACTIVITĂȚII 

Suntem un partener de afaceri solid. Încă de la început firma BetterStyle face parte din Asociația Poloneză de 

Vânzări Directe (PSSB) – o organizație de prestigiu care supraveghează aspectul etic al activității membrilor săi, 

în conformitate cu reglementările și prevederile legale în vigoare.
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De unde provin BANII?
Îți oferim TREI MODURI DIFERITE  
pentru a profita de calitatea de membru  
în Clubul BetterStyle:

 ÆECONOMISIREA 

 Æ CÂȘTIGUL ÎN PLUS 

 Æ CÂȘTIGUL

Fiecare dintre ele este „făcut pe măsură”, ceea ce 

înseamnă, că răspunde cerințelor și preferințelor 

tale individuale. Numai de tine depinde ce cale 

alegi. Cu toate acestea, indiferent de decizia ta, 

nu uita că în orice moment, fără nici o problemă și 

fără investiții, îți poți schimba părerea și poți deci-

de să folosești celelalte posibilități. 



EXEMPLU

Prețul de Catalog al suplimentului Mineral Balance = 69,90 lei
Prețul pentru tine = 53,77 lei

Tocmai ai economisit: 16,13 lei la acest produs.

În această etapă spunem, că ai devenit  
primul tău Client. 

1. ECONOMISIREA 
Achiziționezi produsele mai ieftin în calitate de Client Fidel, beneficiind de reducerea instan-

tanee de 23% din Prețurile de Catalog. Ai deplina libertate de a alege ceea ce cumperi, la ce 

valoare și unde cumperi, iar reducerea o primești deja de la primul produs din catalog. Toate 

prețurile pentru Membrii Clubului le găsești în LISTA DE PREȚURI specială, aflată în sub pagina 

„Noutăți” din Zona Reprezentantului. 

 9 Nu ai obligația să faci comenzi regulate. 

 9 Comanzi  când vrei și numai ceea ce vrei. 

 9 Curierul îți furnizează comanda la adresa indicată. 

 9 Pur și simplu te bucuri de produse bune la prețuri speciale pentru tine!



9

2. CÂȘTIGUL ÎN PLUS
Aceasta este calea pentru cei care doresc să-și îmbunătățească bugetul ca-

sei cât mai rapid precum și pentru cei care adoră să facă vânzări. În afara 

faptului că ECONOMISEȘTI, cumpărând pentru tine însuți, recomanzi altora 

produsele și câștigi în două moduri: 

1. PROFIT IMEDIAT 23% (aceasta este diferența între prețul la care cumpe-

ri produsele de la BetterStyle și Prețul de Catalog la care le vinzi ulterior) 

sau

2. REDUCERI SUPLIMENTARE (DE LA 3%  PÂNĂ LA 15%) rezultate din va-

loarea comenzii tale.  

Fiecare produs are un  anumit număr de Puncte (vezi: LISTA DE PREȚURI în 

Zona Reprezentantului). Fiecare dintre comenzile tale generează Puncte, pe 

care sistemul nostru le va însuma din toate comenzile tale din luna respectivă 

și le va calcula la sfârșitul lunii. 

Tabelul de mai jos indică la ce reducere suplimentară ai dreptul, în funcție de 

numărul de Puncte acumulat. Cu cât comanda ta va fi mai mare, cu atât va 

crește și reducerea suplimentară.  

TABELUL DE REDUCERI: 
PUNCTE (P) REDUCERE (%) TITLU

de la 200 3%

500 6%

1200 9%

2000 12% REPREZENTANT SENIOR 

4000 15% LIDER

CUM FUNCȚIONEAZĂ? E SIMPLU! 

Prezintă catalogul unui număr cât mai mare de persoane. Poți să o faci furnizând 

catalogul pe suport de hârtie sau online, prin intermediului unui link la catalog. 

Colectează comenzile de la Clienți și fă o singură comandă la magazinul tău de 

firmă BetterStyle – poți să o faci online, logându-te în Zona Reprezentantului 

prin intermediul site-ului www.Betterstyle.ro sau prin e-mail, trimițând un mail 

la adresa: contact@Betterstyle.ro. 

EXEMPLU
Să presupunem, că Clienții Tăi au efectuat comenzi de suplimente prin 
Tine în valoare de 1 887 lei. Tu cumperi aceste produse la Prețurile de 
Club cu aproximativ 1451,54 lei (reducerea pentru suplimente este de 
aprox. 23%, adică 23% mai ieftin față de Prețurile de Catalog). În acest 
caz, comanda ta are valoarea de  500P. Conform tabelului de reduceri se 
califică pentru reducerea de  6%. 

CÂȘTIGUL TĂU ESTE: 

1. PROFIT IMEDIAT aprox. 436 lei întrucât: 

• ai achiziționat în valoare de aprox. 1451 lei 

• ai vândut la Prețurile de Catalog pentru suma de  1 887 lei

  Profit Imediat: 1887-1451 = 436 lei, atât îți rămâne, vânzând produ-

sele Clienților Tăi 

2. REDUCERE SUPLIMENTARĂ 6% 85,68 lei întrucât: 

 500P x 2,4 lei x 6% + TVA = 85,68 lei 

PROFITUL TĂU ESTE DE:  521,68 lei  
1P = cca. 2,4 lei net 



3. CÂȘTIGUL
Îți construiești propria afacere, fără investiții financiare, invitând în echipa proprie alte persoane 

și arătându-le cum trebuie să acționeze în BetterStyle. În afară de aceasta, beneficiezi de toate 

posibilitățile pe care le oferă economisirea și recomandarea produselor (așa ca la punctele 1 și 2), 

beneficiind de și mai multe avantaje. Obții reduceri, bonusuri suplimentare legate de cifra de afa-

ceri a echipei tale, premii financiare, cursuri de formare și conferințe în străinătate, Program Auto 

și ceea ce este mai important: câștigurile tale sunt nelimitate. 

Construind o afacere stabilă, ai șansa de a 
obține libertatea financiară, creând în acest 
mod un viitor sigur pentru tine și familia ta.

VREI MAI MULT? Citește în continuare...
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După cum știi deja, produsele din catalog au un anumit număr de puncte și cu cât ai mai multe punc-

te, cu atât mai multe avantaje financiare ai. Și acum partea cea mai bună: punctele le poți colecta 

împreună cu persoanele pe care le inviți în Clubul BetterStyle! 

Există un proverb: 

 „Lucrează înțelept, dar nu din greu” 

CE ÎNSEAMNĂ ACEASTA ÎN MOD  
CONCRET? 
Înseamnă că nu trebuie să efectuezi singur/ă multe comenzi. Un efect mult mai bun și mai 

rapid obții lucrând în echipă. Invitând persoane în Clubul BetterStyle, îți construiești propria 

structură de vânzări pe care o numim GRUP PERSONAL (GP), care cu timpul se va transforma 

într-o mare rețea de distribuție, adică în afacerea ta profitabilă. Toate punctele generate de 

comenzile persoanelor din Grupul tău Personal se însumează și determină nivelul reducerilor 

conform Tabelului de Reduceri. Condiția de calculare a reducerii este efectuarea unei co-

menzi personale în valoare de minimum 100 P.  

PLAN DE MARKETING
devino propriul tău șef…  CONSTRUIEȘTE-ȚI PROPRIA  

REȚEA DE VÂNZĂRI 
PARTEA

1



200P150P
150P

150P

Să presupunem, că inviți în echipa ta 3 persoane și fiecare dintre ele face 

comenzi în valoare de 150P, iar tu achiziționezi suplimente în valoare 

de 200P. Întregul tău grup (inclusiv cu comanda ta) a generat o cifră de 

afaceri de: 650P, prin aceasta te-ai calificat pentru reducerea de 6% 

(verifică în Tabelul de Reduceri), chiar dacă tu ai comandat doar de 

200P. 

PROFITUL TĂU: 

PROFIT IMEDIAT   (diferența dintre prețul cu care ai achiziționat și Prețul 

de Catalog la care ai vândut) aprox. 172 lei

REDUCERE SUPLIMENTARĂ 6%: (650P x 2,4 lei x 6% + TVA) = 111,38 lei

PROFITUL TĂU TOTAL ESTE:  283,38 lei

Ține minte că toate punctele echipei tale se însumează și determină 

nivelul reducerii tale individuale și de grup. 

Cu timpul Grupul tău se va extinde incluzând persoane noi. Le vei învăța 

cum să invite alte persoane în echipă (mai multe pe această tema în 

scriptul de instruire: „Primele Tale 90 de zile în BetterStyle”). 

Fiecare persoană are aceleași șanse și posibilități de dezvoltare ca și tine, 

în Planul de Marketing  BetterStyle nu contează în ce moment te-ai alătu-

rat echipei.  

EXEMPLUL 1
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Grupa Ta Personală are deja 13 persoane. Persoanele A, B, C au deja 

propriile Grupuri Personale. 

Așa ca la exemplu 1, comanda ta este în valoare de 200P, așadar Profitul tău 

potențial Imediat este de aproximativ 172 lei. 

Întregul Grup a generat o cifra de afaceri de 2 010P, atingând astfel nive-

lul de reduceri de 12%, iar tu ai obținut titlul de Reprezentant Senior! 

Reducerea ta personală este de 12% (chiar dacă ai făcut comenzi doar de 

200P) iar reducerea de grup este de 12% minus reducerile cuvenite altor per-

soane din Grupul tău Personal. Trebuie remarcat că în Grupul tă Personală (GP) 

ai 3 persoane, care la rândul lor au GP și au obținut în acest exemplu nivelul 

de reduceri de 3%. Având în vedere acestea și ele au obținut banii lor. În acest 

mod, reducerea generată de către toate persoanele din echipa ta se împarte 

echitabil între fiecare, care s-a calificat pentru reducerea corespunzătoare.

CALCULUL SE PREZINTĂ ÎN FELUL URMĂTOR : 
 9 REDUCEREA TA PERSONALĂ ESTE DE 12%:  

(200P x 2,4 lei x 12% + TVA) = 68,54 lei 

 9 REDUCEREA TA DE GRUP ESTE: 

Persoanele  A, B și C au generat împreună cu grupele lor o reduce-

re de 3% – Tu obții din cifra lor de afaceri 9% (12% – 3%) adică: 

• de la A: 125,94 lei brut (490P x 2,4 lei x 9% + TVA) 

• de la  B: 115,66 lei brut (450P x 2,4 lei x 9% + TVA)

• de la C: 125,94 lei brut (490P x 2,4 lei x 9% + TVA) 

Persoanele D și E nu s-au calificat pentru 

nicio reducere, întrucât cifra lor de afaceri 

a fost sub 200P, așadar Tu obții reduce-

rea întreagă de 12%: 

•  De la D:  66,83 lei brut  

(195P x 2,4 lei x 12% + TVA) 

•  De la E: 63,40 lei brut  

(185P x 2,4 lei x 12% + TVA) 

Întreaga Ta structură a generat o cifră de 

afaceri de aproximativ 4824 lei, iar Tu pri-

mești din aceasta 68,54 lei + 497,80 lei + 172 lei în total câștigi 

738,34 lei.

Ține cont, că valoarea comenzii Tale personale este de doar 200P, însă nu 

există limite pentru câte puncte efectuezi comanda, ai la dispoziție între-

aga lună! Toate comenzile tale se însumează la sfârșitul lunii. 

PROFITUL TĂU  PERSONALîn acest caz este:
 9 Reducere (suma reducerilor  de mai sus): 566,34 lei  9 Profit Imediat 172 lei

CÂȘTIGI ÎN TOTAL 738,34 lei 

BA

D

E
C

450P490P

200P
185P

195P
490P

EXEMPLUL 2



Structura Ta crește în permanență, în fiecare săptămână se alătură noi per-

soane – nu există limite. Singura limită este doar imaginația Ta  … 

Într-o zi, Grupul Tău Personal generează o cifră de afaceri de 4 000P, ceea 

ce înseamnă că ai atins nivelul cel mai înalt de reduceri, de 15% și 

titlul de Lider. Prin aceasta ai încheiat prima parte a Planului de Marketing 

și ți s-au deschis noi posibilități financiare, deosebit de mari.  

A B

C

D

E
1600P (9%)

1000P (6%)

800P (6%)

400P (3%)

150P (0%)

200P

LIDER

CÂȘTIGURILE TALE ÎN ACEST EXEMPLU:
 9 PROFIT IMEDIAT: cca. 172 lei 

 9 REDUCERE INDIVIDUALĂ 15%: 72 lei net (85,68 lei brut) 

 9 REDUCERE DE GRUPĂ: 

• De la A: 15% (15%-0%) = 54 lei net (64,26 lei brut) 

• De la B: 9% (15%-6%) = 216 lei net (257,04 lei brut)  

• De la C: 6% (15%-9%) =  230,40 lei net (274,17 lei brut) 

• De la D : 12% (15%-3%) = 115,20 lei net (137,09 lei brut) 

• De la E: 9% (15%-6%) = 172,80 lei net (205,63 lei brut) 

PROFITUL TĂU TOTAL 
în acest caz este: 

 9 Reducere (suma reducerilor  de mai sus): 1023,88 lei  9 Profit imediat: cca. 172 leiCÂȘTIGI ÎN TOTAL1195,88 lei 

Felicitări!  
Tocmai ai devenit Lider

EXEMPLUL 3
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PRIVEȘTE CÂT DE REPEDE ÎȚI POȚI DEZVOLTA AFACEREA 
Dacă țelul tău este obținerea unor venituri pasive și îi înveți pe partenerii tăi duplicarea (adică repetarea acțiunilor tale), atunci Grupul tău Personal va crește 

rapid. De exemplu, dacă lunar inviți cinci persoane în echipa ta, îi înveți să facă același lucru, iar apoi îi înveți pe aceștia cum să învețe alte persoane pe care le 

invită în echipă ș.a.m.d., organizația ta va crește foarte rapid. 

Privește mai jos, cum arată în practică. Poți să recrutezi, de exemplu, numai două persoane pe lună și să le înveți pe acestea (fiecare recrutează câte două per-

soane), dar de asemenea poți recruta lunar 5 persoane și să-i înveți același lucru. Această mică diferență îți mărește de câteva ori câștigurile. Privește: 

numărul de persoane  

în Structura Ta 

numărul de persoane 

în Structura Ta 

Tu și echipa Ta recrutați  

câte 5 persoane  

Tu și echipa Ta recrutați doar 

câte 2 persoane 

“Persoana care afirmă că ceva este imposibil nu ar trebuie să o deranjeze  
pe cea care tocmai face acest lucru.” Proverb chinezesc 

Vezi diferența?  
BUM!



PLAN DE MARKETING

Ești Lider. A venit vremea să începi o altă etapă fascinantă a dezvoltării 

organizației tale de afaceri și să-ți multiplici substanțial veniturile. La ace-

astă etapă te vei concentra să creezi noi Lideri în structura ta. Cunoști deja  

această cale, știi ce trebuie făcut, transmite aceste cunoștințe și oamenilor 

care la fel ca tine își doresc independență financiară.  Ajută-i pe alții să aibă 

succes. În branșa noastră succesul tău va fi direct proporțional cu succese-

le Reprezentanților din structura ta. 

A doua parte a Planului de Marketing (PM) BetterStyle îți oferă multe be-

neficii suplimentare. În afara profiturilor rezultate din prima parte a PM, 

primești: 

 9 PREMII ÎN NUMERAR în valoare de la 500 lei net până la zeci de mii de 

lei  pentru promovarea la titlul următor din Planul de Marketing. 

 9 BONUS DE MANAGER în valoare de 10% din cifra de afaceri a tuturor 

Grupurilor tale directe de Lideri. 

 9 BONUS DE DIRECTOR  în valoare de 1%, 0,5% și 0,25% din cifra de afa-

ceri globală a Grupurilor de Lideri ale nivelurilor II, III, IV ale Structurii Tale. 

 9 PARTICIPAREA LA CONFERINȚE VIP ÎN STRĂINĂTATE  – te așteaptă 

hoteluri de lux în opțiunea All Inclusive.  

 9 PROGRAMUL AUTO – dacă întotdeauna ai visat la o mașină a unei 

mărci de lux, dar nu ți-o puteai permite, atunci acum poți să-ți îndepli-

nești acest vis! Programul auto BetterStyle nu te limitează și nu mențio-

nează ce marcă este cea mai bună – numai Tu hotărăști.

Și iată ce câștigi, obținând următoare titluri, tot mai înalte în BetterStyle.  

Citește mai departe... 

Poți avea în viață tot ceea ce-ți dorești, dacă ajuți suficient 
de mulți oameni să obțină ceea ce vor ei – Zig Ziglar

PARTEA A

2-A
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MANAGER LIDER 

Tu – 100P personale  
2 000P ale grupului

Adam
4 000P 

10% Bonus de Manager

Dacă ajuți un Reprezentant din Primul tău Nivel (direct sub Tine în structură) să atingă nivelul 

de reduceri de 15%, adică să obțină titlul de Lider (adică 4000P) și Grupa Ta Personală va 

avea o cifră de afaceri de 2000 P – obții titlul de MANAGER. 

Grupul de Lideri se desprinde de Grupul tău Personal, însă rămâne în continuare în struc-

tura ta, iar tu primești de la acest grup bonusuri.  

Din acest moment, pentru acesta și pentru fiecare Lider următor la primul tău nivel pri-

mești 10% din cifra de afaceri a acestor Grupuri de Lideri, indiferent de numărul lor.

Profitul tău este de aproximativ 1700 lei - 2700 lei, plus premiul unic de 500 lei net

MANAGER: 
AVANTAJELE TALE SUPLIMENTARE: 

1. Bonus de Manager 10% 

2. Reducere Individuală 15% 

3. Reducere de Grup până la 15% 

4. Premiu unic în numerar 500 lei net

Atenție!!! 
De la nivel de Manager și în sus 
trebuie să aveți un nou Repre-
zentant în Grupul Personal, care 
achiziționează de 100P (nu trebuie 
să fie sponsorizat personal) pentru 
a beneficia de BONUS !

Felicitări!  
Obții dreptul la Bonusul  
de Manager de 10% de la toate 
Grupurile de Lideri proprii



Banii pe care îi vei câștiga în BetterStyle sunt proporționali cu efortul pe care îl depui 

în marketing și în dezvoltarea structurii proprii. 

Banii tăi vor fi calculați în funcție de numărul de Grupuri de Lideri deschise și de 

mărimea achizițiilor făcute de către Grupul tău Personal. Titlul de Manager Senior îl 

obții dacă ai promovat două Grupuri de Lideri direct. 

AVANTAJELE TALE SUPLIMENTARE: 

1. Bonus de Manager 10% 

2. Reducere Individuală 15% 

3. Reducere de Grup până la 15% 

4. Premiu unic în numerar 1000 lei net

5. Calificarea la Conferința VIP în străinătate 

MANAGER

LIDERLIDER

Tu – 100P personale 
2 000P ale grupului

Adam 
4 000P 

Kasia 
4 000P 

10% Bonus de Manager 10% Bonus de Manager 

MANAGER SENIOR: 

Atenție!!! 
De la nivel de Manager și 
în sus trebuie să aveți un 
nou Reprezentant în Grupul 
Personal, care achiziționează 
de 100P (nu trebuie să fie 
sponsorizat personal) pentru 
a beneficia de BONUS !

Felicitări! 
Ai posibilitatea de  
a participa la conferința  
VIP în străinătate
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* Titlul de Director îl obții atunci când promovezi patru Grupuri de 

Lideri direct. În calitate de Director primești dreptul de a participa  

la cifra de afaceri globală a firmei (BONUS de DIRECTORI) 1%, care 

se plătește din valoarea cifrei de afaceri a tuturor Grupurilor de Lideri 

ale structurii tale de la nivelul al doilea în jos până la titlul următor de 

director.   

** De la nivelul de Director, bonusul de director se plătește din prima 

lună a obținerii titlului, în schimb PREMIUL UNIC se plătește după în-

deplinirea calificării de director care constă în păstrarea statutului unui 

anume titlu de director timp de 6 din 12 luni.

Tu – 100P personale
2 000P de Grup

10%

1%

1%

1%

NIVELUL I

NIVELUL II

NIVELUL III

NIVELUL IV

NIVELUL V

NIVELUL VI

1%

1%

AVANTAJELE TALE SUPLIMENTARE:

1. Bonus de Manager 10% 

2. Reducere Individuală 15% 

3. Reducere de Grup până la 15% 

4.  *BONUS DE DIRECTOR 1% din toate  
Grupurile de Lideri ale structurii Tale,  
de la nivelul al doilea în jos 

5.**Premiu unic în numerar 4000 lei net

6. Calificarea la Conferința VIP în străinătate

DIRECTOR:



Titlul de Director Senior îl obții dacă promovezi șase Grupuri de Lide-

ri direct. În calitate de Director Senior primești dreptul de a participa  

la cifra de afaceri globală a firmei, în afara Bonusului de Director de 

1%   un Bonus suplimentar de Director Senior de 0,5%, care se plătește 

din valoarea cifrei de afaceri a tuturor Grupurilor de Lideri ale structurii 

tale de la nivelul al treilea în jos până la următorul titlu de Director Senior. 

10%

1%

1%  0,5% 

1%  0,5% 

1%  0,5% 

NIVELUL I

NIVELUL II

NIVELUL III

NIVELUL IV

1%  0,5% NIVELUL V

NIVELUL VI

Tu – 100P personale
2 000P ale GP

AVANTAJELE TALE SUPLIMENTARE: 

1. Bonus de Manager 10% 

2. Reducere Individuală 15% 

3. Reducere de Grup până la 15% 

4.  BONUS de DIRECTOR 1% din toate  
Grupurile de Lideri din structura ta,  
de la nivelul al doilea în jos. 

5.  BONUS de DIRECTOR SENIOR 0,5% din toate  
Grupurile de Lideri din structura ta, de la nivelul 
al treilea în jos.  

6. Premiu unic în numerar 6000 lei net

7. Calificarea la Conferința VIP în străinătate  

8.  Calificarea la PROGRAMUL AUTO  
gradul I 2000 lei brut lunar  

DIRECTOR SENIOR:

Felicitări!Tocmai ai început calificarea  
pentru Programul Auto!
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10%

1%

1%  0,5%  0,25% 

1%  0,5%  0,25% 

1%  0,5% 

NIVELUL I

NIVELUL II

NIVELUL III

NIVELUL IV

1%  0,5%  0,25% NIVELUL V

NIVELUL VI

9 
Grupuri 
de Lideri

Titlul de Director îl obții dacă promovezi 

nouă Grupuri de Lideri direct. În calitate de 

Director General primește toate Bonusurile 

de Director și în plus dreptul de a participa la 

cifra de afaceri globală a firmei (Bonusul de 

Director General 0,25%, care se plătește din 

valoarea cifrei de afaceri a tuturor Grupurilor 

de Lideri ale structurii tale 

de la nivelul al patrulea 

în jos până la următorul 

titlu de Director General.   

AVANTAJELE TALE SUPLIMENTARE: 

1. Bonus de Manager 10% 

2. Reducere Individuală 15% 

3. Reducere de Grup  până la 15% 

4.  BONUS DE DIRECTOR  1% din Grupele  
de Lideri de la nivelul al doilea în jos 

5.  BONUS DE DIRECTOR SENIOR 0,5 % 
din Grupurile de Lideri de la nivelul al treilea în jos 

6.  BONUS GENERAL 0,25 % din toate  
Grupurile de Lideri ale Structurii Tale  
de la nivelul al patrulea în jos 

7. Premiul unic în numerar 8000 lei net 

8. Calificarea la Conferința VIP în străinătate 

9.  Calificarea la PROGRAMUL AUTO  
gradul al II-lea 3000 lei lunar   

DIRECTOR GENERAL:



TABELUL DE TITLURI ȘI BONUSURI 

Titlul Numărul de 
Lideri direcți 

Reducere
Bonus 

de Manager 
(I Nivel ) 

Bonus 
de Director (de 

la al II-lea nivel în 
josul structurii) 

Bonus Director 
Senior (de la al 
III-lea nivel în 

josul structurii) 

Bonus General 
(de la al IV-lea 
nivel în josul 

structurii) 

Banii tăi* (în 
medie) net

FĂRĂ PREMIILE 
ÎN NUMERAR 

Bonus Auto. Plăți 
lunare brute 

Premii Unice net

LIDER 0 15% - - - - 1100 -

MANAGER 1 15% 10% - - - 1900 - 500

MANAGER SENIOR 2 – 3 15% 10% - - - 2900 - 1 000

DIRECTOR 4 – 5 15% 10% 1% - - 8 000 - 4 000

DIRECTOR SENIOR 6 – 8 15% 10% 1% 0,5% - 13 000 2 000 6 000

DIRECTOR GENERAL 9 – 11 15% 10% 1% 0,5% 0,25% 18 500 3 000 8 000

DIRECTOR GENERAL 
SENIOR  12 – 15 15% 10% 1% 0,5% 0,25% 23 100 3 000 12 000

DIRECTOR GENERAL  
DE AUR 16 – 19 15% 10% 1% 0,5% 0,25% 27 700 3 000 16 000

DIRECTOR GENERAL  
DE SAFIR 20 – 25 15% 10% 1% 0,5% 0,25% 32 300 3 000 20 000

DIRECTOR GENERAL  
DE DIAMANT 26 + 15% 10% 1% 0,5% 0,25% 40 000 3 000 25 000

Bonusurile se plătesc lunar. Condiția de calculare a Bonusului este: 

1. Achiziții proprii de min. 100 P. 

2. Minimum 2.000 P în Grupul Personal (de la titlul de Manager). Atenție, de la titlul de Director General de Diamant nu mai există condiția celor 2000P în Grupul Personal. 

3. Un nou Reprezentant în Grupul Personal, care în luna respectivă începe programul Start Ușor (adică face cumpărături de 100P). 

 Nu trebuie să fie sponsorizat personal.
* Valorile indicate în coloana „Banii Tăi” sunt valori medii brute. Profitul tău depinde de construcția structurii tale.



23

visurilor tale! 
ALEGE MAȘINA

 
De tine depinde cu ce autoturism de lux și sigur te vei deplasa

ȘTIAI CĂ SINGUR ÎȚI ALEGI MARCA  
ȘI MODELUL DE MAȘINĂ?  

1.  De la titlul de DIRECTOR SENIOR  –  

2 000 lei lunar (brut) 

2.   De la titlul de DIRECTOR GENERAL –  

3 000 lei lunar (brut) 

Detalii referitoare la Programul Auto le găsești în Zona Reprezentantului. 

PARTICIPĂ  
LA CONFERINȚA 

Îmbină afacerile cu distracția, deoarece în calitate de Membru al Clubului  ai 

șansa de a participa la conferințe naționale și în străinătate. 

Calificările sunt anunțate în fiecare an. Găsești detalii în Zona Reprezentantului. 

VIP în străinătate 



Deja știi de unde provin banii în BetterStyle. Dacă do-

rești să știi CUM să-i câștigi, contactează-ți Sponsorul/

Liderul sau citește scriptul de instruire „Primele Tale  90 

de zile în BetterStyle”. 

DĂ LIKE PROFILULUI FIRMEI NOASTRE PE FB – astfel 

vei fi mereu la curent cu noutățile firmei, vei participa la 

toate instruirile live și online pe care le organizăm.

Ne bucurăm de succesul fiecărei persoane care și-a legat 

viitorul de BetterStyle. Suntem mândri de realizările lor și 

de cât de fantastic se schimbă viața lor, aproape în fața 

ochilor noștri. 

De asemenea primim cu bucurie fiecare gest de simpatie și 

recunoaștere pentru propriile noastre acțiuni…

Succes! 
Echipa BetterStyle
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CUM SĂ FACI O COMANDĂ? ESTE FOARTE SIMPLU ȘI COMOD!
1. COMANDA POATE FI FĂCUTĂ:

9Pe site-ul www.betterstyle.ro (dă clic în colțul din dreapta sus „Loghează-te”)

9Prin e-mail la adresa: contact@Betterstyle.ro

2. TAXE DE LIVRARE  – depinde de numărul de puncte – vezi lista de prețuri

9 Comanda de 100 de puncte sau mai mult = GRATIS!

9 Comanda de la 50 până la 99 de puncte = taxa 9 lei

9 Comanda până la 49 de puncte = taxa 17 lei (Schimbă taxa de expediere cu un

PRODUS-LIVRARE. Verifică detalii în documentele din Zona Reprezentantului)

3. LIVRAREA

9 Produsele comandate vor fi livrate prin curier la adresa de corespondență

9 Plata pentru comandă se face prin ramburs

9 Curierul încasează doar suma de pe factură

9  Curierul nu are dreptul să încaseze nicio taxă suplimentară pentru livrarea coletului 

– taxele eventuale sunt calculate la factură 

9Termenul de realizare a comenzii – de la 1 până la 5 zile lucrătoare

4. ACTIVITATE ECONOMICĂ

 9 Condiția este furnizarea setului complet de documente de înregistrare:

• În cazul înregistrării firmei trebuie trimis prin e-mail:

 – Certificat (copia) de înscriere în registrul de evidență a activităților economice 

 – Numărul de evidență a activității economice

 – Numărul CIF

 – Numărul de cont

 – Declarație privind alegerea scutirii de TVA sau a cererii de înregistrare ca plătitor de  TVA 

pentru persoanele care sunt contribuabil activ la TVA 

 – Împuternicire (original) pentru BetterStyle pentru a emite facturi în numele Reprezentan-

tului (pentru descărcare pe www.Betterstyle.ro în Zona Reprezentantului) 



 – Obligația de a informa în scris despre suspendarea, încetarea activității  

sau depășirea pragului de scutire de TVA și a oricăror alte modificări cu 

o lună înainte. În caz contrar, toate corecțiile și explicațiile în fața Oficiu-

lui Fiscal îi revin Reprezentantului. 

5. RECLAMAȚIE

 9 Reclamația trebuie să fie însoțită de un formular de reclamație cu numărul de 

factură corect, pe care se află produsul reclamat.

 9 Garanția calității

• Clientul are dreptul de a returna mărfurile cumpărate în termen de 14 zile 

de la data cumpărării, cu condiția ca acest produs să nu fie deteriorat, iar 

în cazul produselor de curățare sau produse cosmetice, să nu fie utilizat 

mai mult de o treime din conținutul său.

• Reprezentantul este obligat să returneze suma plătită de client și să trimită 

produsul prin poștă sub formă de colet economic la sediul BetterStyle din 

Polonia, în termen de 30 de zile de la livrarea produsului către reprezen-

tant, împreună cu formularul de reclamație completat și o copie a facturii.

 9 Reclamații rezultate din defectele produsului 

• Reclamațiile datorate defectelor produselor vor fi luat în considerare de fir-

mă în termen de 12 luni de la data achiziționării lor de către Membrii Clu-

bului BetterStyle. 

• Membrii Clubului sunt obligați să trimită produsul defect la sediul BetterSty-

le din Polonia împreună cu formularul de reclamație completat.

• În cazul în care reclamația este acceptată, firma va trimite un nou produs cu 

următoarea comandă sau echivalentul acesteia va fi returnat în contul de 

reduceri al Membrului Clubului. 

 9 Reclamații privind cantitatea

• Vă rugăm să verificați pachetul în prezența curierului și, dacă lipsește un pro-

dus, vă rugăm să informați imediat BetterStyle Polonia despre acest lucru. 

• Reclamațiile privind cantitatea vor fi luate în considerare numai în termen de 

3 zile de la primirea coletului de către Reprezentant. 

• Dacă reclamația este acceptată, compania va trimite un nou produs cu ur-

mătoarea comandă sau se va emite o factură de corecție.

ATENȚIE! Nu primim reclamații trimise prin ramburs! Produsele reclamate trebuie tri-

mise prin colet economic la adresa: GLS Romania, Bulevardul Lucian Blaga 461, vizavi 

de CBA 440300 Satu Mare. Contactul pentru Departamentul de Reclamații BetterStyle: 

reclamatii@Betterstyle.ro.

UTILIZEAZĂ SITE-UL NOSTRU WWW.BETTERSTYLE.RO

Aci poți răsfoi catalogul online și accesa sub pagina: Zona Reprezentantului, unde:

1. efectuezi o comandă și verifici comenzile anterioare,

2. îi înregistrezi pe noii tăi Reprezentanți,

3. verifici activitatea structurii proprii,

4. descarci documente importante, precum: lista de prețuri actuală, formularul de 

reclamație, informații despre acțiunile și promoțiile curente. 

5. informații detaliate găsești pe www.Betterstyle.ro (Zona Reprezentantului) 

LIVRAREA ȘI RECEPȚIONAREA MĂRFII

Imediat după primirea mărfurilor comandate livrează-le Clienților la termenul stabilit. 

Împachetează produsele pentru Clienți în sacoșele firmei. Corectitudinea ta,  punctu-

alitatea și livrarea eficientă a produselor creează o bază solidă pentru relațiile cu Clienții. 

Încrederea îi determină pe Clienți să efectueze comenzile următoare. Cu cât atragi mai 

mulți Clienți fideli, care vor comanda regulat de la tine, cu atât mai stabile vor fi bazele 

afacerii Tale. 
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TERMENI IMPORTANȚI
PROFIT IMEDIAT (REDUCERE 23%) – suma rezultată din diferența dintre prețul 

la care cumperi produsele de la BetterStyle (prețul Reprezentantului – vezi lista de 

prețuri) și prețul de catalog pe care îl plătesc Clienții Tăi. Profitul Imediat îți rămâne 

ție, la BetterStyle plătești suma indicată pe factură.

SPONSORIZARE – invitarea persoanelor să colaboreze cu Tine în structura ta de 

vânzări (Grupul Personal) în condițiile indicate în Planul de Marketing BetterStyle 

România (altfel spus: recrutarea de noi persoane).

PUNCTE – fiecare produs are o anume valoare în puncte, care constituie baza pen-

tru calcularea reducerilor și a premiilor. 1 punct = 2,4 lei net

GRUPUL PERSONAL – Reprezentanții pe care i-ai invitat să colaboreze cu tine, 

cei pe care i-au invitat Reprezentanții tăi, reprezentanții invitați de Reprezentanții 

Reprezentanților tăi s.a.m.d. 

GRUPUL DE LIDERI – Grupul  Personal cu o cifră de afaceri de 4 000 de puncte a 

Reprezentantului care a obținut titlul de Lider.

PRIMUL NIVEL – Reprezentanții pe care i-ai introdus în structura proprie direct „sub 

tine” (altfel spus: primul nivel).

BANII TĂI – din Banii tăi fac parte reducerile pentru rezultate, bonusuri, premii unice 

în numerar.

REDUCERI – Reducerile sunt sumele calculate de la cifra ta netă de afaceri și de la 

cifra de afaceri netă a Grupului tău Personal. Apoi acestea sunt împărțite individual 

la persoanele din grupă în proporții rezultate din nivelul de reduceri la care persoana 

respectivă are dreptul  (de la 3% până la 15%).

a)  Dacă ești Reprezentant BetterStyle le primești ca remunerație pentru serviciile de 

dezvoltare a rețelei efectuate ca parte a activității tale economice, iar baza de plată 

este factura corect emisă.

b)  Dacă ești Client Fidel BetterStyle vei primi reducere la achizițiile următoare, adică 

vei putea face cumpărături la un preț semnificativ redus. Vei avea un preț mai mic, 

deoarece va fi micșorat cu valoarea reducerilor la care ai dreptul.

BONUSURI – element de calcul a remunerației tale pentru serviciile de marketing 

prestate și dezvoltare a rețelei. Bonusul se calculează de la valoarea cifrei de afaceri 

neta a Grupurilor tale de Lideri (Primul tău Nivel) și de la Grupurile de Lideri de la 

nivelul al doilea, al treilea, al patrulea și al următoarelor niveluri. Există 5 tipuri de 

Bonusuri: 10%, 1%, 0,5%, 0,25% calculate de la titlul de Manager.

PREMII UNICE ÎN NUMERAR – element de calcul al remunerației tale pentru pre-

starea serviciilor de marketing și dezvoltare a rețelei. Această remunerație se acordă 

pe parcursul drumului către succes a Reprezentanților BetterStyle.

LISTA DE PREȚURI A REPREZENTANTULUI – lista produselor aflate în oferta 

curentă de vânzare (catalog/pliant), care conține: coduri pentru fiecare produs, va-

loarea în puncte, prețurile pentru reprezentant (brut cu TVA) și prețurile de catalog 

pentru clienți. Lista de prețuri se modifică de fiecare dată când se schimbă catalo-

gul/pliantul.
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Fiecare SUCCES  
începe cu decizia  

de a încerca! 
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