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Life Rewards Plan™

Šiame lankstinuke rasite informaciją apie tai, kaip „Life Rewards 
Plan“ jums padeda užsidirbti. Be to, sužinosite apie gausybę 
pranašumų, kuriais gali mėgautis „4Life“ platintojai. Pasirūpinkite 
finansine ateitimi jau dabar!

• Uždirbkite parduodami mokslu 
pagrįstus produktus.

• Mokykitės iš žmonių, visada 
pasirengusių jums padėti.

• Gaukite vienas didžiausių 
išmokų šiame

versle – iš viso iki 64 % komisinių.
• Per „4Life“ programą „Loyalty 

Program“ gaukite nemokamų 
produktų.

MĖGAUKITĖS 
PRIVALUMAIS
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Svarbias „4Life“ sąvokas 
rasite žodynėlyje šio 
leidinio pabaigoje.

SĄVOKOS, 
KURIAS VERTA 

ŽINOTI
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Mažmeninis pelnas
Įsigykite „4Life®“ produktų už didmeninę kainą, tada perparduokite 
juos už mažmeninę ir jums liks pelnas.

Kiekvienam „4Life®“ produktui  
yra priskirtas tam tikras 
kiekis taškų „Life Points“ 
(LP), naudojamas platintojų 
komisiniams apskaičiuoti

LIFE POINTS (LP)

Perkate 
už

50€

Parduodate 
už

€75
Uždirbate=  

€25

Pavyzdys

Momentinė nuolaida
Ir svarbūs klientai, ir platintojai atsiskaitymo momentu gauna 25 % 
momentinę nuolaidą. Ji taikoma visai asmeninei apimčiai, viršijančiai 100 LP.

50 LP x 4=  

200 LP
Nuolaida =  
€19,22

Pavyzdys

4Life®  
Transfer Factor 
Plus™ Tri-Factor™ 

Formula x 4

50 LP 50 LP 50 LP 50 LP
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4Life® Loyalty Program Rapid Rewards
Uždirbkite 25 % komisinių už visus „My4Life“ klientų 
užsakymus ir už pirmuosius LP užsakymus, kuriuos pateikia 
kiekvienas asmeniškai jūsų įregistruotas svarbus klientas.* 
Skiriama kitą dieną, vos tik atitinkate „Associate“ arba 
aukštesnio rango reikalavimus.

Dalyvaudami „4Life“ programoje „Loyalty Program“ galite 
gauti nemokamų produktų! Jei pageidaujate daugiau 
informacijos arba norite užsiregistruoti, apsilankykite 
www.4life.com/loyalty. Štai keli privalumai, kuriuos gausite: 

• Patogus produktų siuntimas kiekvieną mėnesį
• 15 % sumos grąžinama produktų kreditais
• Kai užsakymas pagal „Loyalty Program“ siekia 125 LP ar 

daugiau, nemokamai gaunate mėnesio premijos produktą
Pavyzdys: „My4Life“ kliento užsakymas

PRO-TF™ 

50 LP

Transfer 
Factor  
Plus™  

 50 LP
Komisiniai = 
€19,22

Pavyzdys: svarbaus kliento pirmasis užsakymas

400 LP 
užsakymas

25% of 
400 LP= 

€79,90

+ =

*Pirmojo ir antrojo lygio išmokos už pirmuosius LP užsakymus ir „My4life“ klientų užsakymus yra 
sukeičiamos. Užregistravęs asmuo gauna 25 %, o platintojas, struktūroje esantis tiesiogiai virš jo, gauna 
2 %. Kitas aukščiau struktūroje esantis platintojas gauna 5 %. Tolesnės išmokos skiriamos pagal „Life 
Rewards Plan™“, kol išmokama per visus lygius.
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Associate Builder Diamond

I Lygis

II Lygis

III Lygis

IV Karta

2%

25%

2%

25%

5%

2%

25%

5%

 6%^

Begalybė

Uždirbkite komisinių
Pirmasis jūsų kelionės žingsnis – tai į „4Life“ užregistruoti pirmąjį 
žmogų ir atitikti „Associate“ lygio reikalavimus!



Builder Bonus: 40€
40 EUR uždirbate, kai:
• turite 3 asmeniškai įregistruotus svarbius klientus arba 

platintojus, kurie yra jūsų tiesioginiai kontaktai, iš kurių 
kiekvienas turi pateikti bent 100 LP „Loyalty Program“ 
užsakymų;

• esate sukaupę 600 LP komandos apimties;
• atitinkate „Builder“ kvalifikacinius reikalavimus.

Puikus stimulas jūsų „4Life“ organizacijos kūrimą pradėti kurti 
tinkamai – tai „Builder Bonus“. Tam, kad uždirbtumėte „Builder 
Bonus“, pirmiausiai turite atitikti rango „Builder“ reikalavimus, 
tada – gauti 100 LP apimties užsakymą pagal „Loyalty Program“ ir 
sukaupti reikiamą komandos apimtį.

*Komandos apimtis – tai jūsų asmeniniai užsakymai ir užsakymai iš jūsų svarbių klientų arba platintojų, kurie yra 
tiesioginiai kontaktai („frontline“)

100 LP

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

40€
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Associate Builder Diamond

I Lygis

II Lygis

III Lygis

IV Karta

2%

25%

2%

25%

5%

2%

25%

5%

 6%^

Begalybė
=Užsakymas pagal „Loyalty Program“
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Builder Bonus: 160€
160 EUR uždirbate, kai:
• turite 3 platintojus, kurie yra tiesioginiai kontaktai, 

iš kurių kiekvienas turi po 3 reikalavimus (100 LP 
užsakymas pagal „Loyalty Program“) atitikusius, 
asmeniškai įregistruotus svarbius klientus arba 
platintojus, kurie yra tiesioginiai kontaktai, ir ne 
mažiau kaip 600 LP komandos apimties; 

• atitinkate „Builder“ arba „Diamond“ 
kvalifikacinius reikalavimus.

100 LP

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP

100 LP

100 LP100 LP100 LP100 LP 100 LP

100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP
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KOMANDOS 
NARYS

KOMANDOS 
NARYS

KOMANDOS 
NARYS



Builder Bonus: 640€
640 EUR uždirbate, kai:
• turite 9 reikalavimus atitikusius platintojus antrajame 

jūsų lygyje, iš kurių kiekvienas turi po 3 reikalavimus 
(100 LP užsakymas pagal „Loyalty Program“) atitikusius, 
asmeniškai įregistruotus svarbius klientus arba 
platintojus žemiau jų, ir ne mažiau kaip 600 LP komandos 
apimties;

• atitinkate „Builder“, „Diamond“ arba „Presidential 
Diamond“ kvalifikacinius reikalavimus.

100 LP

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP

100 LP

100 LP100 LP100 LP100 LP 100 LP

100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP
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KOMANDOS 
NARYS

KOMANDOS 
NARYS

KOMANDOS 
NARYS
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Kvalifikaciniai reikalavimai
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*Esminė apimtis (PV): visi LP už produktus, kuriuos įsigijote sau arba perparduoti ir gauti mažmenos pelną, ir už produktus, kuriuos klientai įsigijo per jūsų „My4Life“ paskyrą.
**Spinduliai turi būti atskiri, juose turi būti bent vienas nurodyto arba aukštesnio rango platintojas. Reikalavimus atitinkantys platintojai spinduliuose neprivalo būti tiesioginiai kontaktai.
***Norint atitikti kvalifikacinius reikalavimus, reikia ne mažiau kaip trijų „International Diamond“ spindulių ir ne mažiau kaip 50 000 OV.
†Prieš pirmąsyk pasiekdami rangą „Gold International Diamond“ platintojai turi ne mažiau kaip vieną kartą pasiekti ID 150 K lygį (150 000 OV ir trys spinduliai su 15 000 LP kiekviename iš jų).
††Ne mažiau kaip pusė turi būti tiesioginiai kontaktai. Rangų „Associate“ ir „Builder“ atvejais visi turi būti tiesioginiai kontaktai.

Mėnesio PV* 100 100 100

1 3 6 8 10 12 12

0 0 3 000 10  000 20 000 20 000 20 000

0

Netaikoma Netaikoma Netaikoma Netaikoma Netaikoma 250 000 1 000 000

0 0
2 

Diamonds

2
Presidential
Diamonds

3
International
Diamonds***

3 Gold
International

Diamonds

PAsmeniškai įregistruoti svarbūs klientai arba
platintojai, pasiekę 100 PV/mėn.††

Mėnesio LP per pirmuosius
3 lygius be kompresijos

Spinduliai**

Mėnesio organizacijos apimtis (OV)

*Esminė apimtis (PV): visi LP už produktus, kuriuos įsigijote sau arba perparduoti ir gauti mažmenos pelną, ir už produktus, kuriuos klientai įsigijo per jūsų „My4Life“ paskyrą.
**Spinduliai turi būti atskiri, juose turi būti bent vienas nurodyto arba aukštesnio rango platintojas. Reikalavimus atitinkantys platintojai spinduliuose neprivalo būti tiesioginiai kontaktai.
***Norint atitikti kvalifikacinius reikalavimus, reikia ne mažiau kaip trijų „International Diamond“ spindulių ir ne mažiau kaip 50 000 OV.
+Prieš pirmąsyk pasiekdami rangą „Gold International Diamond“ platintojai turi ne mažiau kaip vieną kartą pasiekti ID 150 K lygį (150 000 OV ir trys spinduliai su 15 000 LP kiekviename iš jų).
††††Ne mažiau kaip pusė turi būti tiesioginiai kontaktai. Rangų „Associate“ ir „Builder“ atvejais visi turi būti tiesioginiai kontaktai.

DiamondBuilder Gold
International

Diamond

Platinum
International

Diamond

Presidential
Diamond†

International
Diamond

Associate



„Infinity Payout“
Dauguma tinklinės rinkodaros kompanijų 
nebemoka komisinių už lygius, esančius 
toliau ketvirtojo. „4Life“ nėra viena iš 
daugumos! Pagal sistemą „Infinity Payout“ 
gali būti išmokama per kelis kiekvienos 
kartos („Generation“) lygius, pradedant 
rangu „Diamond“. Kiekvienos kartos išmoka 
apskaičiuojama per neribotą lygių skaičių, 
kol pasiekiamas tokio pat arba aukštesnio 
rango platintojas. Tada skiriama išmoka už 
kitą įgytą kartą.
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Premier Pool“ premija
(2 % kompanijos LP*)

„Platinum Pool“
premija

(1 % kompanijos LP*)

„Builder Bonus“, „Great Escape“ kelionė,
„Platinum Pinnacle“ / „Gold Getaway“ ir „President's Club“ privalumai 

Associate Builder Diamond Presidential
Diamond

International
Diamond

Gold
International

Diamond

Platinum
International

Diamond

I lygis

II lygis

III lygis

IV karta^

V karta

VI karta

VII karta

VIII karta

IX karta

X karta

2%

25%

2%

25%

5%

2%

25%

5%

 6%^

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

* LP: parduotų „4Life“ produktų vertė, už kurią skaičiuojami komisiniai
^ Kai 6 % išmokami rango „Diamond“ platintojui, dar 6 % išmokami paskesniam „Presidential Diamond“ arba aukštesnio rango platintojui, esančiam struktūroje aukščiau. Tai vadinamasis „Infinity Pass Through“ principas.



Skatinamosios kelionės
Į „4Life“ pripažinimo ir atlygio programą įeina ne tik galimybės 
solidžiai užsidirbti, bet ir prabangios skatinamosios kelionės į 
egzotiškas vietoves.*

*Teisę į skatinamąsias keliones įgyja mažiau kaip 1 % „4Life“ platintojų.
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Kaip pradėti
„4Life“ platintojai verslą gali plėtoti taip, kad jis derėtų su 
asmeniniais bei finansiniais tikslais. Jei tai jus domina, 
perskaitykite penkis toliau pateiktus patarimus ir su „4Life“ ženkite 
į kelią link sėkmės!

1. Sudarykite planą su virš struktūroje virš jūsų esančiu 
(„Upline“) lyderiu.

 Jau dabar susisiekite su lyderiu, kuris struktūroje yra tiesiai 
virš jūsų. Būtent šis žmogus jums taps didžiausiu pagalbininku 
užsidirbant pirmąją išmoką ir užsitikrinant sėkmę su „4Life“.

2. Atsisiųskite programėlę „4Life Connect“.
 Iš „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvės atsisiųskite 

programėlę „4Life Connect“, kuria galėsite bendrinti vaizdo 
įrašus, paveikslėlius, PDF failus ir ne tik. Tiesiai iš savo mobiliojo 
įrenginio!

3. Su „4Life University“ pradėkite mokytis internetu.
 „4Life University“ – tai pasitvirtinusi, pažingsninė sistema, 

padedanti konstruoti jūsų verslą, susikurti asmeninę „My4Life“ 
paskyrą, sužinoti apie produktus ir ne tik! Prisijunkite prie savo 
4life.com paskyros ir spustelėkite „4Life University“.

4. Susikurkite nemokamą „My4Life“ paskyrą.
 Kai „4Life“ užregistruosite pirmąjį žmogų, galėsite pradėti 

naudotis nemokamos „My4Life“ paskyros privalumais. „My4Life“ 
suteikia galimybes kaip niekad lengvai įsigyti produktų ir 
registruoti naujus komandos narius. Kai kas nors užsiregistruoja 
arba perka per jūsų „My4Life“ paskyrą, atlygį už tai gaunate jūs!

5. Palaikykite ryšį.
 Kai esate „4Life“ šeimos nariai, gauti naujausias žinias – 

nepaprastai svarbu! Tapkite mūsų sekėjais socialiniuose 
tinkluose ir gausite šviežiausius pranešimus, sužinosite apie 
akcijas, pamatysite naujienas apie produktus ir ne tik. 
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JŪS

Struktūra aukščiau 
(„Upline“)
Tinklo struktūroje tiesiai virš jūsų 
esantys platintojai

Įregistravęs asmuo 
Asmuo, kuris jus supažindino 
su „4Life®“ (jis gali būti ir jūsų 
sponsorius)

Sponsorius 
Asmuo, kuris struktūroje aukščiau 
yra tiesiai virš jūsų (jis gali būti ir 
jus įregistravęs asmuo)

Tiesioginiai kontaktai 
(„Frontline“) 
Pirmasis svarbių klientų ir 
platintojų, kurių sponsorius (-ė) 
esate, lygis

Komandos apimtis
Jūsų esminė apimtis ir užsakymai 
iš jūsų svarbių klientų arba 
platintojų, kurie yra tiesioginiai 
kontaktai („Frontline“)

Spindulys („Leg“)
Žemiau jūsų esančios 
struktūros dalis, 
prasidedanti nuo platintojo, 
kuriam esate sponsorius 
(-ė), einanti nuo šio 
platintojo žemyn

Klientai
Verslo galimybe nesidomintys, 
tačiau noriai perkantys „4Life“ 
produktus žmonės

Trijų lygių apimtis
Ją sudaro bendroji esminė 
apimtis (PV) ir jungtinė PV, 
apskaičiuota sudėjus trijų 
pirmųjų jūsų lygių žmones

Struktūra žemiau 
(„Downline“) 
Tinklo struktūroje tiesiai po 
jumis esantys platintojai

Žodynėlis
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*Pirmojo ir antrojo lygio išmokos už pirmąjį LP užsakymą yra sukeičiamos. Užregistravęs asmuo gauna 25 %, o platintojas, struktūroje esantis tiesiogiai virš jo, gauna 2 %. Kitas aukščiau struktūroje 
esantis platintojas gauna 5 %. Tolesnės išmokos skiriamos pagal planą, kol išmokama per visus lygius. (Tai taikoma tik pirmiesiems užsakymams).

†Programa „Builder Bonus“ gali pasinaudoti tik rangų „Builder“, „Diamond“ ir „Presidential Diamond“ platintojai. Rinkose, kuriose „4Life“ biuro nėra, ši programa yra šiek tiek kitokia. Sąlygas skaitykite 
savo rinkos interneto svetainėje.

Kompresija 
Nepateikę užsakymo struktūroje žemiau esantys platintojai 
apskaičiuojant komisinius tą mėnesį neįtraukiami.

„Builder Bonus“
Tai piniginė premija, skatinanti platintojus atlikti svarbiausius 
veiksmus: registruoti, atkartoti ir išlaikyti.†

Svarbus klientas
Taip vadinami žmonės, susidomėję produktais. Jie produktus 
perka už didmeninę kainą, gauna momentinę 25 % nuolaidą už 
100 LP viršijusią pirkinio sumą ir gali mėgautis išskirtiniais „4Life 
Loyalty Program“ privalumais.

 
Platintojas 
Tai – žmonės, kuriuos domina „4Life“ suteikiama verslo galimybė. 
Kai svarbus klientas tampa sponsoriumi kitiems svarbiems 
klientams (ir pateikia platintojo paraišką su visais reikalingais 
dokumentais), jam suteikiamas platintojo titulas. Pirmasis 
platintojo rangas yra „Associate“.

Taškai „Life Points“ (LP)
Kiekvienam „4Life®“ produktui yra priskirtas tam tikras kiekis taškų 
„Life Points“ (LP), naudojamas platintojų komisiniams apskaičiuoti.

Esminė apimtis (PV)
PV – tai bendras LP kiekis, apskaičiuojamas pagal produktus, įsigytus:
• jūsų – tiek sau, tiek siekiant gauti mažmenos pelną;
• klientų – per jūsų „My4life“ paskyrą

Organizacijos apimtis (OV)
LP, apskaičiuoti sudėjus visus jūsų asmeninius pirkinius, klientų 
paskyras ir platintojus bei klientus, esančius struktūroje žemiau Ši 
apimtis svarbi nustatant atitikimą aukštesnių rangų reikalavimams.

„Rapid Rewards“
25 % nuolaida (grąžinama suma), suteikiama už visus „My4Life“ 
klientų užsakymus ir už pirmuosius LP užsakymus, kuriuos pateikia 
kiekvienas asmeniškai jūsų įregistruotas svarbus klientas.* Skiriama 
kitą dieną, vos tik atitinkate „Builder“ arba aukštesnio rango 
reikalavimus.

„4Life Loyalty Program“ 
Ši programa platintojams ir svarbiems klientams atlygina už jų lojalumą ir 
„4Life“ produktų užsakymą kiekvieną mėnesį.



101518_EU_li©2018 4Life Trademarks, LLC. Visos teisės saugomos. Skirta naudoti tik Europoje..

*Platintojų pajamos gali būti įvairios ir priklauso nuo daugelio veiksnių. Šiame leidinyje pateikti teiginiai apie pajamas jokių konkrečių rezultatų negarantuoja. Jie tiesiog parodo, kas yra įmanoma, atsižvelgiant į įvairius „4Life“ platintojų iki šiol 
pasiektus rezultatus, jų motyvaciją ir įgūdžius. Bet kokios tiesioginės ar netiesioginės nuorodos į pajamas pagal „Life Rewards Plan™“ tėra iliustruojamojo pobūdžio.


