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Premýšľali ste niekedy, čo je pre
váš život naozaj dôležité?
Vyrovnanosť, láska, zdravie…
To všetko môžeme považovať za prejav energie, ktorá
cez nás prestupuje, vytvárame ju, prijímame a už
ju vieme využiť alebo dokonca odovzdať.
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Čo je Energy?
Inšpirácia, príležitosť, poslanie
Naša energia môže byť vaším sprievodcom a pomocníkom na to, aby
ste dokázali pozitívne zmeniť veci, ktoré sú vo vašom živote dôležité.
Obnoviť fyzické sily, nastoliť duševnú rovnováhu, zdieľať a pomáhať
alebo rozšíriť obzory svojich profesionálnych zručností. Rozhodnutie
stať sa súčasťou Klubu Energy znamená váš prvý a najdôležitejší krok.
Energy je spojené s radosťou. S dobrým pocitom, zdieľanou skúsenosťou,
so širokou platformou názorov a úsilím robiť veci lepšie a poctivejšie.
Energy nesie v sebe chuť objavovať a odvahu prekonávať zažité
stereotypy, zvedavosť a odhodlanie hľadať cestu k sebe a ostatným.
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O nás
Ako pôvodná česká spoločnosť sme dokázali
nielen efektívne prepojiť vlastný vývoj a výrobu,
ale aj nájsť jedinečný spôsob, akým sa naše
prípravky dostávajú do rúk zákazníkov.

KTO SME A KAM KRÁČAME
Inovatívne nutraceutiká, terapeutická kozmetika
a kozmetika zameraná na starostlivosť o pleť, veterinárne
prípravky – všetky naše produkty sú v maximálnej miere
prírodné, šetrné a mimoriadne účinné. Pri ich vývoji
dbáme na širokú myšlienkovú platformu a synergické
spojenie medzi odbornou verejnosťou, lekárskymi
kruhmi a terapeutmi. Rešpektujeme najnovšie poznatky
vedy a zároveň čerpáme zo znalostí a skúseností
tradičných, medicínsko-filozofických učení.
Prípravky a komplexnú, citlivo nastavenú starostlivosť
o zákazníka chápeme ako neoddeliteľný celok. Kvalitná
a hĺbková diagnostika, prednášky, kurzy, vlastný magazín
a odborné vzdelávanie sú len časťou širokej ponuky,
ktorú pravidelne poskytujeme a rozširujeme pre všetkých
našich klientov.
Cítime a pevne veríme, že ľudský kontakt je
nenahraditeľný. Preto neustále rozširujeme nielen
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zoznam autorizovaných miest, kde sa dajú získať naše
prípravky a neoddeliteľná starostlivosť, ale aj krajiny,
v ktorých tieto služby poskytujeme. A pretože energia
nepozná hranice, rovnako aj my vytvárame priestor,
v ktorom sa dá pohybovať bez akéhokoľvek obmedzenia.

NAŠE HODNOTY
Každý krok, ktorý činíme, sa opiera o skutočné,
zmysluplné hodnoty. Rešpektujeme vyváženosť
výsledku, v prípravkoch aj obchodných vzťahoch.
Nemáme prípravky, ktoré by sme sami neužívali alebo
nedávali svojim deťom. Tím dobrých ľudí je základným
predpokladom akéhokoľvek úspechu. Máme vášeň pre
prírodu, zmysel pre detail a radosť z dobre odvedenej
práce.

sa dôkladne spoznať hodnotu všetkých miest a osôb,
ktoré stoja za jednotlivými liečivými bylinami,
vzácnymi olejmi, esenciami a ďalšími látkami, ktoré
vstupujú do výroby našich prípravkov. Zodpovedne
používame iba najvyberanejšie, najčistejšie
a najúčinnejšie dostupné účinné látky, aby sme udržali
ich absolútnu výnimočnosť. Vývoj a forma je vždy
podriadená iba výslednej hodnote prípravkov tak,
aby sme sa mohli našim zákazníkom pozrieť priamo
do očí. Prijímame zodpovednosť za všetky nedostatky,
otvorene sa učíme z vlastných chýb a usilujeme sa, aby
nás posúvali vpred.

NÁŠ ZÁVÄZOK
Nikdy nezľavujeme z našich hodnôt a kvality. Dobrý pocit
zákazníkov je pre nás základnou prioritou a podmienkou.
Ak je z akéhokoľvek dôvodu narušený, sme zaviazaní
vrátiť im všetky prostriedky, ktoré na tento účel vydali.

NAŠA KVALITA
Všetky naše prípravky sú v maximálnej miere prírodné.
Účinné látky pochádzajú vo veľkej miere z voľného
zberu alebo ekologického poľnohospodárstva.
Nepoužívame anonymných dodávateľov. Usilujeme
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Kde získať prípravky Energy?
Sme presvedčení, že výnimočnosť našich
prípravkov si zaslúži aj výnimočný spôsob,
ktorým sa dostávajú do rúk našich zákazníkov.
Prostredníctvom Klubov Energy vytvárame
priestor, ktorý umožňuje dokonale využiť
a rozvinúť ich potenciál.

Zoznam všetkých Klubov Energy so stálou ponukou
poradní, konzultácií a služieb nájdete vždy nielen na
našom webe, ale aj v prílohách magazínu VITAE a ďalších
materiáloch, ktoré pre vás vydávame.

KONZULTAČNÉ CENTRÁ
KLUBY ENERGY
Predaj prípravkov vnímame iba ako polovicu cesty,
ako dôležitú časť celkovej hodnoty. Ďalšou nemenej
významnou oblasťou je hlboké poznanie všetkých
individuálnych potrieb klienta a nastavenie citlivej
a komplexnej starostlivosti.
Rešpektujeme čas a načúvame. Hľadáme príčiny, aby
sme mohli ponúkať dlhodobé a efektívne riešenia.
Zameriavame sa na kvalitnú diagnostiku, správne určenie
terapie a následnú starostlivosť. Vytvárame prirodzený
priestor, miesto a čas pre harmóniu tela a mysle.
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Ak ste nenašli vo svojom okolí niektorý z Klubov
Energy, sú vám k dispozícii desiatky Konzultačných
centier, ktoré v rámci svojej činnosti ponúkajú predaj
našich prípravkov a zaisťujú najžiadanejšie služby.

E-SHOP
Ak vám čas alebo momentálne okolnosti nedovoľujú
navštíviť niektorý z Klubov alebo Konzultačných centier,
môžete využiť aj zasielanie prípravkov priamo domov.
Na objednanie slúži e-shop na stránkach www.energy.sk.
Takisto časť Klubov a Konzultačných centier Energy má
k dispozícii vlastný e-shop.
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Staňte sa členom Klubu
Členstvom v Klube Energy získavate za
symbolický poplatok množstvo prémiových
výhod. Nemáme žiadne podmienky pod čiarou
a ste zaviazaní iba našej starostlivosti. Akékoľvek
vaše rozhodnutie je iba otázkou vašej vôle.
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VÝHODY

ZAUJAL VÁS ZDIEĽANÝ BONUS?

» Ročné členstvo umožňujúce nákupy za klubové ceny
s cenovým zvýhodnením.
» Ročné predplatné magazínu VITAE
s doručením na vašu adresu.
» Základné materiály so všetkými
potrebnými informáciami.
» Prednostný prístup ku klubovým akciám,
poradniam, prednáškam a konzultáciám.
» Možnosť využitia vernostného programu SALUS.
» A v neposlednom rade aj:

» Všetky podrobnosti vrátane spôsobu výpočtu bonusu
vám radi vysvetlia v ktoromkoľvek Klube Energy alebo
Konzultačnom centre.
» Hodnota zľavy sa dá uplatniť maximálne do výšky 50%
z celkovej hodnoty nákupu.
» Zľava sa dá uplatniť aj po častiach.
» Zľava je platná jeden mesiac, vždy od prvého do
posledného dňa v mesiaci.
» Oznámenie o výške vášho zdieľaného bonusu získate
prostredníctvom mesačného vyrovnania, ktoré vám
pošleme, v Pracovni Energy na internetových stránkach
www.energy.sk, alebo telefonicky na riaditeľstve
spoločnosti.

ZDIEĽANÝ BONUS
Ak radi zdieľate svoje pozitívne skúsenosti s ostatnými, je
zdieľaný bonus formou odmeny za „sociálnu sieť“ v Energy,
ktorú tvoríte. Aktivita vašich priateľov tvorí pomocou
daného algoritmu základ pre vašu odmenu – tzv. zdieľaný
bonus. Ten si môžete kedykoľvek uplatniť formou zľavy
na vaše nákupy. Vaše členstvo tak bude ešte výhodnejšie.
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Staňte sa poradcom Klubu
Oslovili vás naše prípravky a radi by ste postúpili
na profesionálnu úroveň? Pozícia poradcu
je vhodná pre každého, kto chce na základe
vlastných úspechov s prípravkami rozvíjať nové
obzory a možnosti aktívnej spolupráce. Ak ste
lekár/ka, terapeut/ka, kozmetička alebo chcete
budovať svoju vlastnú sieť aktívnych partnerov,
je náš obchodný plán tou správnou motiváciou
a odpoveďou. Samozrejmosťou tejto pozície sú
všetky prémiové služby člena, výsadou potom
plný prístup k obchodným benefitom, vrátane
finančných bonusov.

OBCHODNÝ MODEL V KOCKE
Efektívne prvky priameho predaja, inšpiratívny
franšízing, sieťový marketing a mnoho ďalších nástrojov
nám umožnili stvoriť jedinečný klubový koncept. Jeho
obchodný model je založený na vzájomnej synergii
našich autorizovaných partnerov tvoriacich sieť Klubov,
poradcov a našich zákazníkov. Spoločne s našimi
odborníkmi tvoria dokonale zohratý systém, ktorý rastie
a organicky sa vyvíja viac ako 20 rokov.
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PRÍJEM
V zásade platí, že celkový príjem sa skladá z dvoch
samostatných častí.
Okamžitým zárobkom je obchodná marža vo výške
približne 30%, pevne daná stanoveným cenníkom.
Je okamžitým príjmom poradcu. K tomu sa pripočíta
bonus, ak mesačný odber prípravkov dosiahne
cca 79,60 € a narastá úmerne s veľkosťou dosiahnutého
osobného obratu (viď provízia z vlastného obratu).
Dlhodobo perspektívnym príjmom je druhá zložka,
tzv. zdieľaná provízia. Tá sa generuje nielen vlastným
výkonom, ale najmä obratom skupiny partnerov, ktorí
sa stali členom Klubu vďaka vášmu odporúčaniu.
Tento spôsob je odvodený od skupinového obratu
v danom mesiaci, keď sú všetci partneri spravodlivo
odmenení podľa objemu svojho nákupu a výkonu
svojich skupín.
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ZDIEĽANÁ PROVÍZIA

PROVÍZIA Z VLASTNÉHO OBRATU

Každý poradca má nárok na províziu vo výške 3–21%
zo skupinového obratu celého predajného tímu, ktorý
vzniká pod jeho registračným číslom.
Základom na stanovenie provízie je obrat v bodoch.

Províziu získa poradca spätne z výšky vlastného obratu
podľa toho, na ktorej úrovni bonusovej tabuľky sa
v danom kalendárnom mesiaci nachádza. Na stanovenie
konkrétnej úrovne je rozhodujúce dosiahnuté množstvo
bodov poradcu a celej jeho skupiny.

% provízia

body

cca obratv €
(nákupné ceny bez DPH)

0%

0–99

0–66,99

3%

100–399

67–267,99

6%

400–799

268–535,99

9%

800–1 599

536–1 071,99

12 %

1 600–3 199

1 072–2 143,99

15 %

3 200–5 999

2 144–4 019,99

18 %

6 000–11 999

4 020–8 039,99

21 %

12 000 a viac

8 040 a viac

Bod má hodnotu 0,67 €. Dosiahnutý obrat poradcu
v nákupných cenách bez DPH sa vypočíta vynásobením
počtu dosiahnutých bodov hodnotou bodu.
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Príklad:
Poradca, ktorý nemá žiadnu štruktúru, nakúpil tovar za
84 € (bez DPH), čo zodpovedá hodnote 125 bodov, a teda
má nárok na 3% províziu. 3% zo 125 bodov = 3,75 bodov,
t.j. 2,51 € (pri hodnote bodu 0,67 €).

PRÍJEM ZO
SKUPINOVÉHO OBRATU
Ak má poradca v skupine ďalších poradcov alebo členov
Klubu, ktorí nakupujú alebo tvoria svoje skupiny, získava
ďalšiu províziu. Tá sa vypočíta ako rozdiel percentuálnych
úrovní daného poradcu a jeho registrovaných
spolupracovníkov v prvej línii.
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Príklad:
» Osobný nákup za 100 bodov
» Priami poradcovia v prvej línii (poradcovia A až C)
predali v bodoch spolu s ich sieťami:
A: 1 700 bodov – (12% úroveň)
B: 1 000 bodov – (9% úroveň)
C: 500 bodov – (6% úroveň)
Celkom: 3 200 bodov
Výpočet odmeny:
Vy a vaša sieť ste predali spolu za 100 + 3 200 bodov. Tým
ste spolu s vašou sieťou dosiahli obrat v bodoch, ktorý
zodpovedá 15% úrovni. Vaša odmena sa bude skladať z:
a) okamžitého zisku pri predaji:
cca 30% zo 67 € = 20,10 €
b) provízie z vlastného predaja:
15% zo 100 bodov, t.j. 15 bodov, 15 x 0,67 = 10,05 €
c) provízie zo siete
Celková výška vašej provízie sa skladá zo súčtu rozdielov
medzi vašou celkovou províziou a jednotlivými províziami
priamych poradcov registrovaných v prvej línii.
» Vy – A, t.j. 15% – 12% = 3% z bodového obratu A,
t.j. 3% z 1 700 bodov = 51 bodov
» Vy – B, t.j. 15% – 9% = 6% z bodového obratu B,
t.j. 6% z 1 000 bodov = 60 bodov
» Vy – C, t.j. 15% – 6% = 9% z bodového obratu C,
t.j. 9% z 500 bodov = 45 bodov
Celkom: 156 bodov
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Pri hodnote bodu 0,67 € bude vaša finančná provízia činiť
156 x 0,67 = 104,52 €. Celkom: 134,67 €

VY – 15 %

A – 12 %

D

E

B–9%

C–6%

F

PRÉMIA – DYNAMICKÝ BONUS
Prémia nazvaná Dynamický bonus je určená pre
poradcu, ktorý pri budovaní svojho pracovného tímu
splní vopred určené podmienky. Tie sú nastavené tak,
aby poradcovi pomáhali vytvárať dlhodobo stabilnú
štruktúru, ktorá mu bude prinášať vyrovnaný príjem.
Všeobecné pravidlá na dosiahnutie
Dynamického bonusu (DB):
» DB môže dosiahnuť iba klient, ktorý je zaregistrovaný
na úrovni poradcu.
» Na DB na každej úrovni má každý poradca nárok len raz.
» Poradca, ktorý chce získať DB, musí dosiahnuť
požadovanú úroveň prvýkrát.
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» O DB sa môže usilovať aj poradca, ktorý bol dlhšie
než 12 mesiacov v bonusovej tabuľke bodov na nižšej
úrovni, než o ktorú bojuje. (Toto pravidlo je zavedené
pre poradcov, ktorí boli počas svojej obchodnej kariéry
jednorazovo „vytlačení“ bez svojho pričinenia na vyššiu
pozíciu a neskôr z nej klesli.)
»N
 a získanie DB je nevyhnutné splniť vopred stanovené
podmienky, medzi ktoré patrí povinné rozloženie štruktúry.
» Povinné rozloženie štruktúry je možné splniť najneskôr
v treťom mesiaci od prvého dosiahnutia danej úrovne,
poradca však nesmie z tejto úrovne klesnúť.
» Všetky podmienky musí poradca dodržať počas doby
nominačnej lehoty.
» Nominačná lehota sa počíta až od mesiaca (vrátane
toho mesiaca), keď poradca dosiahne povinné
rozloženie štruktúry.
Nominačná lehota na jednotlivých úrovniach je rozdielna,
ale počíta sa v rádoch mesiacov. Tieto mesiace musia na
seba nadväzovať. Poradca získa DB aj v prípade, že počas
nominačnej lehoty stúpne v bonusovej tabuľke o úroveň
vyššie.
Dynamický bonus 9 %
Na začiatku spolupráce sú náklady vyššie než zisky. Na
kompenzáciu nákladov a väčšiu motiváciu je pripravený
jednorazový bonus 300 €. Získa ho ten klient, ktorý splní
tieto podmienky:
» prvé dosiahnutie 9% úrovne
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»u
 držanie si pozície a podmienok po dobu 4 za sebou
idúcich nominačných mesiacov
» š truktúra poradcu musí mať v prvej línii
min. 6 registrovaných klientov (člen alebo poradca)
» z toho min. 3 na 3% úrovni
Dynamický bonus 12 %
Klient, ktorý dosiahne v províznej tabuľke bodov min.
12% úroveň a dostane finančný bonus 400 €, získa túto
prémiu v prípade, že splní nasledujúce podmienky:
» prvé dosiahnutie 12% úrovne
»u
 držanie si pozície a podmienok po dobu 3 za sebou
idúcich nominačných mesiacov
» š truktúra klienta musí mať v prvej línii min. jednu
3% vetvu a dve 6% vetvy
Dynamický bonus 15 %
Klient, ktorý dosiahne v províznej tabuľke bodov min.
15% úroveň a dostane finančný bonus 500 €, získa túto
prémiu v prípade, že splní nasledujúce podmienky:
» prvé dosiahnutie 15% úrovne
»u
 držanie si pozície a podmienok po dobu 3 za sebou
idúcich nominačných mesiacov
» š truktúra klienta musí mať v prvej línii min. jednu
9% vetvu a dve 6% vetvy
Dynamický bonus 18 %
Klient, ktorý dosiahne v províznej tabuľke bodov
min. 18% úroveň a dostane finančný bonus 600 €, získa
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túto prémiu v prípade, že splní nasledujúce podmienky:
» prvé dosiahnutie 18% úrovne
» udržanie si pozície a podmienok po dobu 3 za sebou
idúcich nominačných mesiacov
» štruktúra klienta musí mať v prvej línii min. jednu 12%
vetvu a dve 9% vetvy
Dynamický bonus 21 %
Klient, ktorý dosiahne v províznej tabuľke bodov min.
21% úroveň a dostane finančný bonus 700 €, získa túto
prémiu v prípade, že splní nasledujúce podmienky:
»p
 rvé dosiahnutie 21% úrovne
»u
 držanie si pozície a podmienok po dobu 3 za sebou
idúcich nominačných mesiacov
» š truktúra klienta musí mať v prvej línii min. jednu
15% vetvu, jednu 12% vetvu a jednu 9% vetvu

MANAŽÉRSKE PROVÍZIE
Pre poradcov, ktorí dosiahli v províznej tabuľke
manažérsku úroveň 21%, je vypracovaný systém
špeciálnych prémií, ktoré získajú, ak splnia presne
stanovené podmienky.
Manažérska provízia I
Z priamo sponzorovanej 21% skupiny (t.j. 1. línie) bude
poradcovi vyplatená nasledujúca manažérska provízia:
1. v o výške 2% pri zvyškovom obrate 4 000 bodov
2. v o výške 5% pri zvyškovom obrate 8 000 bodov
alebo pri vytvorení minimálne dvoch 21% skupín.
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Manažérska provízia II
Z nepriamo sponzorovanej 21% skupiny (t.j. 2. línie) patrí
poradcovi 2% manažérska provízia za predpokladu, že
splní podmienky na vyplatenie Manažérskej provízie I.
Manažérska provízia III
Z nepriamo sponzorovanej 21% skupiny vo vašej 3. línii
patrí poradcovi 1% manažérska provízia, ak splní jednu
z nasledujúcich podmienok:
1. v ytvorenie dvoch priamo sponzorovaných 21% skupín
v 1. línii a zároveň dosiahnutie zvyškového obratu
12 000 bodov
2. v ytvorenie troch priamo sponzorovaných 21% skupín
v 1. línii.

VYSVETLENIE POJMOV
21% skupinu tvorí poradca (sponzor) spolu so všetkými
svojimi poradcami, ktorých skupinový obrat presiahol
12 000 bodov.
Priamo sponzorovaná 21% skupina je tá, ktorú vytvoril
poradca, ktorého ste privedli do spoločnosti osobne vy
(1. línia), a tento poradca vďaka obratu svojej skupiny
dosiahol úroveň provízie 21%.
Nepriamo sponzorovaná 21% skupina je skupina,
ktorá sa vytvorila pod vami priamo sponzorovanou
21% skupinou, t.j. vo vašej sieti sa zvislo vytvorili dve
alebo viac 21% skupín pod sebou.
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Zvyškový obrat je taký, ktorý zostane po odpočítaní
obratu, ktorý dosiahli vami priamo sponzorované 21%
skupiny.

ZÍSKANIE NÁROKU
NA NEVYPLATENÉ
MANAŽÉRSKE PROVÍZIE
V prípade, že je sponzorovaný poradca, ktorý dosiahol
úroveň 21% a nemá nárok na výplatu Manažérskej
provízie I, dostane manažérsku províziu (provízie) prvý
21% poradca v priamej línii nahor, ktorý spĺňa vyššie
uvedené podmienky.

NIEKOĽKO DÔLEŽITÝCH
VECÍ NA ZÁVER

PRACOVŇA ENERGY
Každý člen a poradca Energy má možnosť využívať
internetové služby nazvané Pracovňa Energy, ktorá
ponúka nasledujúce prehľady:
» aktuálne informácie o dosiahnutej úrovni v bonusovej
tabuľke bodov,
» vývoj obchodnej štruktúry vrátane stavu bodov
a provízií aj s archivovanými dátami,
» detailné informácie o poslednom mesačnom vyrovnaní,
» prehľad za uplynulé obdobia vrátane grafických
náhľadov.
Prístupové heslo do pracovne Energy získate
prostredníctvom uvítacieho listu. Dodatočne oň
môžete požiadať telefonicky na čísle 035 7731 041
alebo vám ho pošleme e-mailom po vyplnení formulára
na www.energy.sk. Týmto heslom sú v súlade s GDPR
chránené vaše dôverné informácie a osobné údaje.

Obchodné podmienky sú záväzné pre každého
poradcu a člena Klubu Energy. Venujte im patričnú
pozornosť. Obchodné podmienky sú súčasťou
Zmluvy o obchodnej spolupráci alebo ich nájdete na
webe www.energy.sk.
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Dôležité veci okolo nás
WEB

MAGAZÍN VITAE

Na našich internetových stránkach www.energy.sk
nájdete všetko! Vždy aktuálne informácie, novinky,
zoznam akcií, vyhľadáte svoj najbližší Klub Energy alebo
Konzultačné centrum či akúkoľvek ďalšiu, pre vás dôležitú
informáciu.

S členstvom získavate zdarma predplatné nášho
neobyčajného časopisu na vaše obyčajné dni. Už viac ako
20 rokov, 200 vydaní a viac než 2 000 článkov, rozhovorov,
rád, názorov a inšpirácie. Dbáme na odbornosť
a objektívnosť, ponúkame pestrosť a rôzne uhly pohľadu.

ODBORNÁ RADA

INŠTITÚT VZDELÁVANIA

Spoločnosť Energy spolupracuje od začiatku svojho
pôsobenia s lekármi, špecialistami a terapeutmi
z rôznych odborov. Najužší spolupracovníci z ich
radov sa stali členmi Odbornej rady Energy, ktorá je
garantom vysokého štandardu ponúkaných prípravkov
a služieb, a zodpovedá za zvyšovanie odborného
kreditu firmy.

Vzdelávanie považujeme za nesmierne dôležitú
integrálnu súčasť našej činnosti. Tí najlepší z nás sú
pripravení odovzdávať a ďalej šíriť znalosti a vedomosti
nadobudnuté dlhoročnou úspešnou praxou
a starostlivým štúdiom. Jednotlivé súčasti komplexného
vzdelávania sú rozdelené tak, aby pokrývali všetky
dôležité témy a svojou postupnou úrovňou pomáhali
a viedli každého k informáciám, ktoré potrebuje a hľadá.

BEAUTY TEAM
Nielen prírodná forma, šetrnosť a vysoká kvalita, ale
aj odborné vzdelávanie a odovzdávanie skúseností je
výsadou najužšieho tímu zameraného na rad kozmetiky
Beauty Energy.
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INŠTITÚT ENERGYVET
Cyklus seminárov umožňuje rozvíjať poznatky z oblasti
regenerácie zvierat. Na základný kurz voľne nadväzujú
odborné semináre, zamerané vždy na daný okruh ťažkostí.
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Váš poradca:

www.energy.sk
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