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Marketinkový plán 

 

 

Pojmy 

1. Marketinkový plán = plán odměn 

2. ZUJ – zaplacená účetní jednotka 
3. VUJ – výpočtová účetní jednotka 
4. Odměna - připsání VUJ  za osobní zprostředkování vkladů přímých investorů nebo za 

připsání vkladů za práci partnerské struktury 
5. OK– osobní kancelář uživatele. 

6. Kurz úhrady – interní kurz výpočtu úhrady v kterékoli měně. 
7. Kurz odměny – interní kurz pro přepočet do libovolné měny 
8. Junit – VUJ (výpočtová účetní jednotka, mezi společností a partnery SWIG, SS Eurasia) 

9. Cílový program– program, který se nachází v sekci "Vklady" v osobní kanceláři. 
10. Podíl – vklad, který je součástí v libovolném Cílovém programu. 

11. Vklad - vklad do libovolného Cílového programu nebo do Podílu. 
12. PZV – získané vklady přímo od získaných vkladatelů. 
13. ZVP – získané vklady partnerů z vaší struktury. 

14. Linie – linie, ze kterých se počítá objem vkladů. 
15. Pozice – pozice partnera. Pozice závisí na množství a druhu činnosti. 

16. Kandidát na podílníka (účastník) – registrovaný uživatel v osobní kanceláři s následujícími 
daty – Jméno a Příjmení, telefon a email. 

17. Podílník (klient) – registrovaný uživatel, který uhradil libovolný Cílový program nebo Podíl, 

s ověřeným účtem. 

  

Affiliate program – je možnost získání doplňkového příjmu, který časem může převýšit váš 
základní příjem. Jsme otevřeni pro transparentní a vzájemně výhodné partnerství a těšíme se na Vás 

v řadách našich partnerů. V affiliate programu je 10 pozic: 
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«Klient» 

Propagační články 

 Nemá právo získávat příjem, pro tuto možnost musí přijmout a odsouhlasit podmínky 
affiliate programu. 

Podmínky pro získání kvalifikace 

 Je nutná registrace do osobní kanceláře. 

Výběr prostředků 

 Nemá právo vybírat prostředky. 

«Investor» 

Propagační články 

 Nemá právo získávat příjem, pro tuto možnost musí přijmout a odsouhlasit podmínky 
affiliate programu. 

Podmínky pro získání kvalifikace 

 Registrovaný uživatel, který investuje min. 5 junitů a více. 

Výběr prostředků 

 Nemá právo vybírat prostředky. 

 

«Partner» 

Propagační články 

  8 % z prodeje za 1. linii v junitech 

  7 % z prodeje za 2. linii v junitech 
 3 % z prodeje za 3. linii v junitech 
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Odměna se vyplácí na Bonusový účet(BÚ). 

Podmínky pro získání kvalifikace 

 Zaregistrovat se v osobní kanceláři a přijmout podmínky Affiliate programu. 

Výběr prostředků 

 Prostředky se mohou vybírat za podmínky vlastní investice v minimální výši 50 u.j. (junitů) 

a více. 

 

«Agent» 

Propagační články 

  8% z prodeje za 1. linii v junitech 
  7% z prodeje za 2. linii v junitech 

  5% z prodeje za 3. linii v junitech 
  4% z prodeje za 4. linii v junitech 

Odměna se vyplácí na Bonusový účet(BÚ). 

Podmínky získání kvalifikace 

 Pozice: Partner. 

 Vlastní investice min 200 u.j. (junitů). 
 Získání min. 2 partnerů, kteří také investují min. 200 u.j. (junitů). 

Výběr prostředků 

 Minimální suma vybíraných prostředků musí být větší než 50 u.j. (junitů). 
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«Konzultant» 

Propagační články 

  8% z prodeje za 1. linii v junitech 
  7% z prodeje za 2. linii v junitech 

  5% z prodeje za 3. linii v junitech 
  4% z prodeje za 4. linii v junitech 

  3% z prodeje za 5. linii v junitech 
 od 1,5% do 3% z prodeje z 6. linie a do nekonečné hloubky v junitech.*** 

Odměna se vyplácí na Bonusový účet(BÚ). 

Podmínky získání kvalifikace 

 Pozice: Agent. 

 Vlastní investice min 500 u.j. (junitů). 
 Získat 4 Agenty ze 4 noh, z toho min. 2 Agenti musí být z 1.linie a 2 Agenti mohou být v 

hloubce. 

Jakmile získáte pozici Konzultant, váš příjem z 6. linie a z nekonečné hloubky bude 1,5%  v 
junitech. Abyste si navýšili svou odměnu, musíte: 

o abyste získali 2%    v junitech, musíte získat do 1.větve vlastního 1. konzultanta 
o abyste získali 2,2% v junitech, musíte získat do 2.větve vlastního 2. konzultanta 

o abyste získali 2,6% v junitech, musíte získat do 3.větve vlastního 3. konzultanta 
o abyste získali 3 %   v junitech, musíte získat do 4.větve vlastního 4. konzultanta 

 

*** procenta od 1,5 -3% od 6.linie do nekonečné hloubky se rozdělují v závislosti od množství 
kvalifikovaných partnerů z vaší první linie tyto podmínky se mohou dozvědět kvalifikované pozice 
od Konzultanta výše 

  

Výběr prostředků 

 Minimální suma vybíraných prostředků musí být větší než 50 u.j. (junitů). 
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«Manažer» 

Propagační články 

  8% z prodeje za 1. linii v junitech 
  7% z prodeje za 2. linii v junitech 

  5% z prodeje za 3. linii v junitech 
  4% z prodeje za 4. linii v junitech 

  3% z prodeje za 5. linii v junitech 
 od 3% do 4% z prodeje z 6. linie a do nekonečné hloubky v junitech. 

Odměna se vyplácí na Bonusový účet(BÚ). 

 

Podmínky pro získání kvalifikace 

 Pozice: Konzultant 
 Vlastní investice min 1000 u.j. (junitů). 
 Získat 4 Konzultanty ze 4 noh, z toho min. 2 Konzultanti musí být z 1. linie. 

 Jakmile získáte pozici Manažer, váš příjem z 6. linie a z nekonečné hloubky bude 3 % v 
junitech. Abyste si navýšili odměnu, musíte: 

o abyste získali 3,2% v junitech, musíte získat do 1.větve vlastního 1. manažera 
o abyste získali 3,5% v junitech, musíte získat do 2.větve vlastního 2. manažera 
o abyste získali 3,8% v junitech, musíte získat do 3.větve vlastního 3. manažera 

o abyste získali 4%    v junitech, musíte získat do 4.větve vlastního 4. manažera 

*** procenta od 3-4% od 6.linie do nekonečné hloubky se rozdělují v závislosti od množství 
kvalifikovaných partnerů z vaší první linie tyto podmínky se mohou dozvědět kvalifikované pozice 

od Konzultanta výše 

Výběr prostředků 

 Minimální suma vybíraných prostředků musí být větší než 50 u.j. (junitů). 
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«Lídr – Manažer» 

Propagační články 

  8% z prodeje za 1. linii v junitech 
  7% z prodeje za 2. linii v junitech 

  5% z prodeje za 3. linii v junitech 
  4% z prodeje za 4. linii v junitech 

  3% z prodeje za 5. linii v junitech 
 od 4% do 5% z prodeje z 6. linie a do nekonečné hloubky v junitech. 

Odměna se vyplácí na Bonusový účet(BÚ).  

Podmínky pro získání kvalifikace 

 Pozice: Manažer 

 Vlastní investice min 2 000 u.j. (junitů). 
 Získat 4 Manažery ze 4 noh, z toho min. 2 Manažeři musí být z 1. linie. 
 Jakmile získáte pozici Manažer, váš příjem z 6. linie a z nekonečné hloubky bude 4 % v 

junitech. Abyste si navýšili odměnu, musíte: 
o abyste získali 4,2% v junitech, musíte získat do 1.větve vlastního 1. lídr-manažera 

o abyste získali 4,5% v junitech, musíte získat do 2.větve vlastního 2. lídr-manažera 
o abyste získali 4,8% v junitech, musíte získat do 3.větve vlastního 3. lídr-manažera 
o abyste získali 5,0% v junitech, musíte získat do 4.větve vlastního 4. lídr-manažera  

*** procenta od 4-5% od 6.linie do nekonečné hloubky se rozdělují v závislosti od množství 

kvalifikovaných partnerů z vaší první linie tyto podmínky se mohou dozvědět kvalifikované pozice 
od Konzultanta výše 

Výběr prostředků 

 Minimální suma vybíraných prostředků musí být větší než 50 u.j. (junitů). 
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«Top – Manažer» 

Propagační články 

  8% z prodeje za 1. linii v junitech 
  7% z prodeje za 2. linii v junitech  

  5% z prodeje za 3. linii v junitech 
  4% z prodeje za 4. linii v junitech 

  3% z prodeje za 5. linii v junitech 
 od 5% do 6% z prodeje z 6. linie a do nekonečné hloubky v junitech. 

Odměna se vyplácí na Bonusový účet(BÚ).  

Podmínky pro získání kvalifikace 

 Pozice: Lídr - Manažer 

 Vlastní investice min 3 500 u.j. (junitů). 
 Získat 4 Lídr - Manažery ze 4 noh, z toho min. 2 Lídr -Manažeři musí být z 1. linie. 
 Jakmile získáte pozici Top-Manažer, váš příjem z 6. linie a z nekonečné hloubky bude 5 % v 

junitech. Abyste si navýšili odměnu, musíte: 
o abyste získali 5,2% v junitech, musíte získat do 1.větve vlastního 1. top-manažera 

o abyste získali 5,5% v junitech, musíte získat do 2.větve vlastního 2. top-manažera 
o abyste získali 5,8% v junitech, musíte získat do 3.větve vlastního 3. top-manažera 
o abyste získali 6%    v junitech, musíte získat do 4.větve vlastního 4. top-manažera 

*** procenta od 5-6% od 6.linie do nekonečné hloubky se rozdělují v závislosti od množství 

kvalifikovaných partnerů z vaší první linie tyto podmínky se mohou dozvědět kvalifikované pozice 
od Konzultanta výše 

  

Výběr prostředků 

 Minimální suma vybíraných prostředků musí být větší než 50 u.j. (junitů). 
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«Poradce prezidenta» 

Propagační články 

  8% z prodeje za 1. linii v junitech 
  7% z prodeje za 2. linii v junitech 

  5% z prodeje za 3. linii v junitech 
  4% z prodeje za 4. linii v junitech  

  3% z prodeje za 5. linii v junitech 
 od 6% do 7% z prodeje z 6. linie a do nekonečné hloubky v junitech. 

Odměna se vyplácí na Bonusový účet(BÚ). 

Podmínky pro získání kvalifikace 

 Pozice: Top - Manažer 

 Vlastní investice min 8 000 u.j. (junitů). 
 Získat 2 přímé Top - manažery. 
 Jakmile získáte pozici Poradce Prezidenta, váš příjem z 5. linie a z nekonečné hloubky bude 

6 % v junitech. 
 Abyste si navýšili odměnu, musíte: 

o abyste získali 6,2% v junitech, musíte získat do 1.větve vlastního 1. poradce-
prezidenta 

o abyste získali 6,5% v junitech, musíte získat do 2.větve vlastního 2. poradce-

prezidenta 
o abyste získali 6,8% v junitech, musíte získat do 3.větve vlastního 3. poradce-

prezidenta 
o abyste získali 7%    v junitech, musíte získat do 4.větve vlastního 4. poradce-

prezidenta 

*** procenta od 6-7% od 6.linie do nekonečné hloubky se rozdělují v závislosti od množství 

kvalifikovaných partnerů z vaší první linie tyto podmínky se mohou dozvědět kvalifikované pozice 
od Konzultanta výše 

Výběr prostředků 

 Minimální suma vybíraných prostředků musí být větší než 50 u.j. (junitů). 

  



Marketingový plán je platný od 20.května 2017   

Ředitel RSW Investment Group Ltd__________________ Andrej Fjodorovič Chovratov  

 

 
 
 
 
 

SWIG je obchodní značka RSW Investment Group Ltd 

 

«Prezident» 

Propagační články 

  8% z prodeje za 1. linii v junitech  
  7% z prodeje za 2. linii v junitech 

  5% z prodeje za 3. linii v junitech 
  4% z prodeje za 4. linii v junitech  

  3% z prodeje za 5. linii v junitech 
 od 7% do 8% z prodeje z 6. linie a do nekonečné hloubky v junitech. 

Odměna se vyplácí na Bonusový účet(BÚ). 

Podmínky pro získání kvalifikace 

 Pozice: Poradce Prezidenta 

 Vlastní investice min  26 000 u.j. (junitů). 
 Získat 4 Poradce Prezidenta ze 4 noh, z toho min. 2 Poradci Prezidenta musí být z 1. linie. 
 Jakmile získáte pozici Prezident, váš příjem z 5. linie a z nekonečné hloubky bude 7 % v 

junitech. Abyste si navýšili odměnu, musíte: 
o abyste získali 7,2% v junitech, musíte získat do 1.větve vlastního 1. prezidenta 

o abyste získali 7,5% v junitech, musíte získat do 2.větve vlastního 2. prezidenta 
o abyste získali 7,8% v junitech, musíte získat do 3.větve vlastního 3. prezidenta 
o abyste získali 8%    v junitech, musíte získat do 4.větve vlastního 4. prezidenta 

*** procenta od 7-8% od 6.linie do nekonečné hloubky se rozdělují v závislosti od množství 

kvalifikovaných partnerů z vaší první linie tyto podmínky se mohou dozvědět kvalifikované pozice 
od Konzultanta výše 

  

Výběr prostředků 

 Minimální suma vybíraných prostředků musí být větší než 50 u.j. (junitů). 
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Linie/ Pozice Partner Agent Konzultant Manažer Lídr-
Manažer 

Top - 
Manažer 

Poradce 
prezidenta 

Prezident 

Vlastní prodej 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

       2. 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

       3. 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

       4   4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

       5     3% 3% 3% 3% 3% 3% 

6  a další   0,00% 1,5-3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% 7% - 8% 

 

 

 

Rozdělení bonusů mezi kvalifikované partnery od 6. Linie a dále 

Popis generační odměny 

Ранг 
Бонус с 

поколений 
Počet získaných kvalif ikovaných partnerů v 1.linii, mající vliv na % změnu z generací(  ale mohou 

se změnit kdykoli na počet v různých linií v libovolné hloubce)  

Partner 

0,00% Agent 

Konzultant 1,5% - 3% 

1 Konzultant nebo 
více  

2 Konzultanti nebo 
více  

3 Konzultanti nebo 
více  

4 Konzultanti nebo 
více  

2,00% 2,20% 2,60% 3,00% 

Manažer 3% - 4% 

1 Manažer nebo více  2 Manažeři nebo více  3 Manažeři nebo více  4 Manažeři nebo více  

3,20% 3,50% 3,80% 4% 

Lídr-Manažer 4% - 5% 

1 LM nebo více  2 LM nebo více  3 LM nebo více  4 LM nebo více  

4,20% 4,50% 4,80% 5,00% 

Top-Manažer 5% - 6% 

1 TM  nebo více  2 ТМ nebo více  3 ТМ nebo více  4 ТМ nebo více  

5,20% 5,50% 5,80% 6% 

Poradce prezidenta 6% -7% 

1 Poradce prezidenta 

nebo více  

2 Poradci prezidenta 

nebo více  

3 Poradci prezidenta 

nebo více  

4 Poradci prezidenta 

nebo více  

6,20% 6,50% 6,80% 7,00% 

Prezident 7% - 8% 

1 Prezident 2 Prezident 3 Prezident 4 Prezident 

7,20% 7,50% 7,80% 8% 
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*Společnost si vyhrazuje právo na změny a dodatky, které se předběžně rozebírají v Oddělení 

vývoje více úrovňového Kraudinvestingu (OVK) 

**úrok od 1,5% do 8% se od 6. Linie do nekonečna rozděluje v závislosti na počtu kvalifikovaných 

partnerů ve vaší první linii. Tyto podmínky mohou mít  jen kvalifikované pozice od Konzultanta a 

výše 

***Do partnerské sítě společnost rozděluje 35% z tržeb. 35%, je maximální částka finančních 

prostředků z prodejů, které se pře rozdělují mezi všechny partnery marketinkového plánu. 


