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Od naszych najlepszych mieszanek açai do 
długotrwałej energii, produkty MonaVie są 
korzystnym dodatkiem do zróżnicowanej i 
zbilansowanej diety, która stanowi ważną 
część zdrowego stylu życia.
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NAJLEPSZE NAPOJE 
OWOCOWE
Będąca kompozycją synergicznie ze sobą 
połączonych 19 owoców z całego świata,  
MonaVie™ to pyszna, odżywcza mieszanka cen-
nych owoców, stworzona po to, by dostarczyć 
twojemu organizmowi silnych przeciwutleniaczy.  
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MONAVIE™

Wykorzystując filozofię Zbilansowania – 
Zróżnicowania – Umiaru, ta chroniona  
patentem formuła oferuje cały szereg  
naturalnie występujących przeciwutle- 
niaczy, takich jak polifenole i witamina C,  
która pomaga chronić komórki przed  
uszkodzeniami oksydacyjnymi.

KORZYŚCI
•   Zawiera wiele składników odżywczych  

niezbędnych dla zdrowego stylu życia
•  Zaledwie 120 ml MonaVie stanowi ekwiwalent  

przeciwutleniaczy zawartych w 13 porcjach  
owoców i warzyw

•   Dostarcza wartości odżywczych odpowiednich  
dla każdej grupy wiekowej  
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MONAVIE ACTIVE™

Ta naładowana przeciwutleniaczami  
i zawierająca glukozaminę mieszanka,  
dostarcza naturalnie występujących  
polifenoli i witaminę C, która wspomaga 
prawidłowe tworzenie się kolagenu  
oraz funkcję chrząstki.

KORZYŚCI
•  Wspomaga funkcję chrząstki i tworzenie  

się kolagenu
•  Zaledwie 120 ml MonaVie Active stanowi  

ekwiwalent przeciwutleniaczy zawartych  
w 13 porcjach owoców i warzyw

•  Pomaga utrzymać zdrowy i aktywny styl życia



Po prostu czysta energia. W tym cała moc MonaVie 
EMV. Ta mieszanka energetyczna zawiera aktywne 
składniki, które dostarczają energii na dłużej.

Ten pyszny, rewitalizujący napój zawiera sok owocowy, 
naturalną kofeinę oraz Palatinose® (Izomalutoloza), 
dzięki czemu stały strumień energii dostarczany jest 
przez dłuższy czas. 

KORZYŚCI
• Dostarcza energii, która trwa
• Zwiększa wydajność
• Wzmacnia czujność
• Wzmaga wytrzymałość

MONAVIE EMV®
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NAUKA I NATURA
Zaangażowana w odkrywanie, dzielenie się  
i ochronę wyjątkowych, niosących zdrowie 
bogactw natury, MonaVie łączy naukę  
i naturę, by tworzyć dla ciebie najlepszej  
jakości produkty.
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RADA NAUKOWA
Grupa wybitnych i niezależnych naukowców oraz specjalistów 
w dziedzinie medycyny, zapewnia profesjonalną opinię i dba  
o rozwój naszych produktów.
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W 2005 roku MonaVie przedstawiła światu  
jagodę acai i szybko stała się jedną  
z największych firm w branży sprzedaży 
bezpośredniej.  To najlepszy czas na to, 
by stać się dystrybutorem MonaVie.
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DOWODY UZNANIA
•    Inc. 500 z 2009 roku: nr 18 w zestawieniu  

ogólnym, nr 1 w kategorii Żywność i Napoje
•  Direct Selling News $100 Million Club 2009 
•  Direct Selling News $100 Million Club 2010
•  Nr 1 według Utah Business magazine,  

wydanie Fast 50

MEDIA I PUBLIKACJE
•  MTV Cribs
•  CBS’ The Doctors
•  Rachael Ray
•  Today Show
•  Fortune
•  Inc. 500
•  Vogue
•  People.com
•  Businessweek
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Połączenie ponad stu lat doświadczenia w zarządzaniu w branży 
sprzedaży bezpośredniej, innowacyjność oraz dynamika wyróżnia 
ludzi stojących na czele MonaVie.™ Zespół ten tworzy zarząd firmy 
oraz liderzy na poziomie dystrybutorskim, których celem jest  
dokonywanie pozytywnych  
zmian w życiu ludzi na  
całym świecie. 
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WYRÓŻNIENIA
•  Inc. 500 z 2009 roku: nr 18 w zestawieniu  

ogólnym, nr 1 w kategorii Żywność i Napoje
•  Ernst & Young LLP: Dallin Larsen Przedsiębiorcą 

Roku® 2009
•  Utah Business magazine: CEO Roku 2010
•  Mountain West Capital Network: MonaVie uznana 

za najszybciej rozwijającą się firmę w Utah
•  Nr 1 według Utah Business magazine,  

wydanie Fast 50
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KORPORACYJNE 
NARZĘDZIA WSPARCIA
•  Broszury 
•  Płyty DVD
•  Płyty CD
• Czasopisma 
•  Spotkania Miejskie
•  Międzynarodowy Kongres 
•  Spersonalizowana Strona Internetowa
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MonaVie™ oferuje wyjątkowo szczodry plan wynagrodzeń  
w branży sprzedaży bezpośredniej, dający szansę uzyskania  
wolności finansowej, osobistego rozwoju oraz dokonywania  
pozytywnych zmian w życiu innych ludzi.

*  MonaVie™ NIE gwarantuje żadnego poziomu dochodów żadnemu  
dystrybutorowi. Dochody z Planu Wynagrodzeń MonaVie™ zależą 
wyłącznie od sprzedaży oraz umiejętności, możliwości i osobistego 
zaangażowania.

 WŁAŚCIWE
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10 SPOSOBÓW NA ZARABIANIE PIENIĘDZY
01 SPRZEDAŻ DETALICZNA – Za każdym 
razem, gdy sprzedajesz produkt MonaVie,™ 
zarabiasz różnicę pomiędzy ceną hurtową,  
a ceną detaliczną. 

02 PREMIA DLA NAJLEPSZYCH SPRZE-
DAWCÓW – Zarabiasz premię, gdy osiągasz 
wysokie wyniki ze sprzedaży detalicznej.

03 PREMIA OD ZAMÓWIENIA HURTO-
WEGO (BOB) – Zarabiasz premię 20 GBU  
lub 50 GBU w zależności od wartości sprze-
daży osobiście zasponsorowanych przez 
ciebie dystrybutorów, którzy składają  
hurtowe zamówienie.

04 PREMIA OD PIERWSZEGO ZAMÓ-
WIENIA (FOB) – Zarabiasz FOB (do 40 GBU) 
ze sprzedaży, kiedy osobiście zasponsorowany  
przez ciebie dystrybutor, składa pierwsze 
zamówienie.

05 PREMIA ZA STWORZENIE GWIAZDY – 
Zarabiasz do 40 GBU za każdym razem, gdy 
osobiście zasponsorowany przez ciebie dys-
trybutor osiągnie rangę Star, w zależności od 
wartości jego sprzedaży.

06 PREMIA ZESPOŁOWA – Zarabiasz 
do 10% ze sprzedaży wygenerowanej na 
słabszej nodze swojej organizacji, do 10,000 
GBU premii tygodniowo, na każde centrum 
biznesowe. 

07 PREMIA OD ROZWOJU – Zarabiasz 
premię w zależności od rozwoju twojego  
biznesu, mierzonego według twojej rangi 
oraz rang dystrybutorów o najwyższych  
rangach na każdej nodze twojego osobi-
stego drzewka sponsorowania.

08 KIEROWNICZA PREMIA WYRÓW-
NAWCZA – Możesz zarobić Kierowniczą 
Premię Wyrównawczą w zależności od 
wartości sprzedaży wygenerowanej przez 
osobiście zasponsorowanych przez ciebie 
dystrybutorów – aż do siódmej generacji.

09 FUNDUSZ KIEROWNICZY – Dystrybu-
torzy w randze Blue, Hawaiian Blue i Black 
Diamond, dzielą między siebie wartość 
sprzedaży w całej firmie.

10 WIELOKROTNE CENTRA BIZNESOWE– 
Gdy osiągasz rangę Black Diamond, otrzy-
mujesz w nagrodę centrum biznesowe. 
Możesz zdobyć trzy dodatkowe centra  
biznesowe, z których każde może zarobić  
do 10,000 GBU premii tygodniowo.

*  Zapoznaj się proszę ze szczegółami Planu Wyna-
grodzeń MonaVie dotyczącymi warunków uzyskania 
każdej premii. MonaVie™ NIE gwarantuje żadnego  
poziomu dochodów żadnemu dystrybutorowi.  
Dochody z Planu Wynagrodzeń MonaVie zależą 
wyłącznie od sprzedaży oraz umiejętności, możliwo- 
ści i osobistego zaangażowania danego dystrybutora.
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NAGRODY I UZNANIE
Bez żadnych ograniczeń. Program Nagród  
i Uznania MonaVie zabiera cię w cudowną 
podróż po całym świecie.

Jako dystrybutor MonaVie masz szansę  
zdobyć:

•  Mercedes Sedan
•  Niezwykłe samochody
•  Podróże dookoła świata
•  Premie gotówkowe
•  Dostęp do prywatnego samolotu
• Podróż w przestrzeń kosmiczną

* Więcej szczegółów znajdziesz w Planie Wynagrodzeń MonaVie.™
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GLOBALNY RAPORT WYNAGRODZEŃ DYSTRYBUTORÓW 
miesięcy liczone do połowy 2009 roku

ranga Aktywnego Dystrybutora

Średnia tygodniowa liczba 
dystrybutorów 

opłacanych w danej 
randze

% Średniej 
tygodnio-
wej liczby 
Dystrybu-

torów

tygodniowy Dochód 
(Dolary Amerykańskie)

roczny 
Średni 

Dochód

Średnia 
tygodniowa 

liczba 
przepraco-

wanych 
godzin*Wysoki Niski Średni

Dystrybutor 46,766 50% $699 $0 $23 $1,214 4

Star 32,172 35% $880 $0 $35 $1,817 6

Star 500 7,933 8% $815 $50 $76 $3,947 6

Star 1000 3,267 4% $1,000 $100 $172 $8,963 6

Bronze executive 1,168 1% $1,000 $200 $357 $18,572 7

Silver executive 639 1% $1,500 $300 $564 $29,310 8

Gold executive 386 <1% $2,500 $500 $1,027 $53,413 9

ruby executive 145 <1% $5,000 $1,000 $2,015 $104,759 12

emerald executive 66 <1% $7,500 $1,500 $3,090 $160,656 13

Diamond executive 32 <1% $10,000 $2,000 $3,884 $201,987 16

Blue Diamond executive 76 <1% $20,000 $2,500 $7,481 $388,986 20

hawaiian Blue Diamond executive 24 <1% $25,000 $4,544 $12,711 $660,995 20

Black Diamond executive 27 <1% $101,761 $6,505 $28,584 $1,486,366 27

royal Black Diamond  
executive y superior

7 <1% $134,517 $28,483 $65,548 $3,408,500 >40

Powyższe statystyki dochodów są dla wszystkich Dystrybutorów firmy MonaVie, którzy mieli wypłacone prowizje w okresie od 4 czerwca 2008 do 26 czerwca 2009 roku na wyżej wymienionych rangach, wyłączając premie za awans na wyższą rangę. 
„Dystrybutor” jest definiowany jako osoba, która: (1) wypełniła aplikację na dystrybutora MonaVie i podpisała umowę; (2) zasponsorowała przynajmniej jedną osobę; (3) otrzymała przynajmniej jedną prowizję nie związaną ze sprzedażą detaliczną; i 
(4) była aktywna w jakimkolwiek z ośmiu tygodni poprzedzających okres prowizyjny (aby poznać wymagania dotyczące bycia “aktywnym” dystrybutorem na swoim rynku, przeczytaj proszę plan kompensacyjny MonaVie obowiązujący w twoim kraju). 
Proszę zauważyć, że to wyłącza klientów detalicznych, klientów preferencyjnych, sprzedawców detalicznych (ci co otrzymali tylko prowizję ze sprzedaży detalicznej), pre-enrollees, dystrybutorów, którzy nie odnowili umowy i klientów, sprzedawców 
albo dystrybutorów, których relacja z firmą MonaVie została unieważniona. Osoba, która wypełniła aplikację na niezależnego dystrybutora MonaVie i podpisała umowę o współpracy, ale nie spełniła czterech wyżej wyliczonych kryteriów, nie jest 
Dystrybutorem. Osoba taka jest po prostu klientem hurtowym. Jeżeli i tylko kiedy  wszystkie cztery kryteria będą spełnione, osoba zostaje Dystrybutorem. Zgodnie z tym, status osoby może się zmienić i czasami się zmienia w ciągu całego roku. Na 
przykład, Mary rejestruje się jako klient w lutym. W kwietniu kwalifikuje się, by zostać Dystrybutorem i utrzymuje swoją kwalifikację do maja. W czerwcu pozostaje nieaktywna i dlatego jej status zmienia się na klienta. W lipcu zaczyna sprzedawać 
produkty do kilku klientów, w skutek czego, zostaje sprzedawcą detalicznym (ale nie Dystrybutorem). W sierpniu, ponownie kwalifikuje się na Dystrybutora, ale  przestaje się kwalifikować przez resztę roku. Na użytek tego Raportu Dochodów, Mary 
będzie brana pod uwagę jako dystrybutor w miesiącach: kwiecień, maj i sierpień. Średni roczny dochód dla wszystkich Dystrybutorów w tym okresie wynosił $2,918.22. Od lipca 2008 do czerwca 2009, w przybliżeniu 87% osób, które wypełniły aplikację 
oraz podpisały umowę dystrybutorską z firmą MonaVie jest branych pod uwagę jako klienci hurtowi. 

Zarobki Dystrybutorów w powyższym rejestrze niekoniecznie reprezentują wysokość dochodów, które będą albo mogą być zarobione przez dystrybutorów MonaVie w wyniku partycypacji w Planie Kompensacyjnym MonaVie. Twój sukces zależy jedynie 
od twoich umiejętności, wkładu pracy oraz warunków rynkowych.  MonaVie nie gwarantuje Tobie żadnego poziomu dochodów ani  osiągnięcia sukcesu.  

*Powyższe dane pochodzą z przeprowadzonego przez firmę MonaVie sondażu przez nasz internetowy system zamówień, w którym wzięło udział około 5000 dystrybutorów. 



Ustanowiony w 2005 roku, Projekt 
MORE™ nadal zmienia życie ludzi 
na całym świecie. Od zapewnienia 
żywności, schronienia, ubrań, aż po 
edukację, Projekt MORE przynosi 
nadzieję najuboższym rodzinom  
w Brazylii. To nasz sposób na to,  
by oddać światu to, co przyniósł 
wszystkim nam.
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RAZEM Z SUKCESEM 
PRZYCHODZI  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
MonaVie™ przekazała miliony dolarów i poświęciła 
tysiące godzin, aby pomóc zmienić życie dzieci  
i rodzin, żyjących w brazylijskich slamsach.

• Programy edukacyjne
• Codzienne posiłki
• Szkolenia zawodowe
• Opieka dentystyczna
• Wsparcie emocjonalne
• Dach nad głową
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GDZIE WIDZISZ SIEBIE?

Nieważne jak bardzo postanowisz się zaangażować,  
MonaVie zawsze ma coś do zaoferowania.

• KlIeNCI PreFerOWANI
    Jestem zainteresowany wyłącznie konsumpcją  

produktów MonaVie

• DyStryButOr 
    Chciałbym zarobić dodatkowe pieniądze każdego  

miesiąca, pracując w niepełnym wymiarze godzin

•  CZłOWIeK BIZNeSu
    Widzę siebie tworzącego lukratywny  

biznes MonaVie.

©2011 MonaVie Inc.
MonaVie to znak towarowy firmy MonaVie Inc., zarejestrowany w uSA i innych krajach.

MonaVie europe BV, Damsterdiep 299, 9713 eg Groningen, Netherlands.
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