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LAB ONE to bezpieczne i skuteczne rozwiązania
realizujące Twój potencjał w drodze do lepszego życia

i wolności, dziś i jutro.

Dla nas liczą się ludzie. To właśnie dla nich powstała nasza firma. To na ludziach 
nam zależy, to oni współtworzą LAB ONE. To dzięki nim stale się rozwijamy 
i zdobywamy nowe doświadczenia, które później wykorzystujemy pomagając 
rozwijać się naszym Partnerom, oferując wsparcie na każdym etapie ich drogi 
do sukcesu.

Naszym Priorytetem jest jakość – zarówno w sferze relacji z klientami, jak 
i oferowanych produktów. Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby nasze 
kosmetyki i suplementy spełniły potrzeby nawet najbardziej wymagających 
klientów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów udaje nam się to 
osiągnąć!
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NASZE WARTOŚCI

Wartości, którymi kierujemy się w LAB ONE:

Zdrowie – wartość N°1, bez której 
wszystko inne nie ma znaczenia

Wspólnota - w której 
każdy jest ważny

Niezależność – która daje
wolność wyboru

Piękno – jako wartość w życiu człowieka 
i otaczającego go świata

Bezpieczeństwo – pewność
i spokój każdego dnia

Zaufanie – jako podstawa
budowania relacji

Rozwój osobisty – dający możliwość 
samospełnienia i samorealizacji

Wolność – która pozwala
cieszyć się życiem

Pieniądze – potrzebne do
zabezpieczenia przyszłości Twojej

i Twoich bliskich

Ludzie - którzy cieszą się z Tobą
w chwilach szczęścia i dają wsparcie

w trudnych momentach
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UWIERZ W SWOJE MARZENIA
I ZACZNIJ JE SPEŁNIAĆ JUŻ DZIŚ!

TWOJA DROGA DO SUKCESU

Marzysz o własnym biznesie, niezależności finansowej i pracy, która oprócz 
dużych zysków, da Ci również ogromne szanse rozwoju i wielką satysfakcję? 
Pragniesz wziąć sprawy w swoje ręce i pokierować własną ścieżką kariery tak, 
aby osiągnąć swoje cele, a nie cele Twojego szefa? A może po prostu chcesz
w łatwy sposób zarobić dodatkowe pieniądze bez konieczności inwestowa-
nia dużych środków. Bez względu na to, jakie są Twoje cele, pomożemy Ci 
je zrealizować. Dołączając do LAB ONE stajesz się częścią naszego zespołu 
i możesz liczyć na nasze wsparcie i pomoc od samego początku budowania 
swojego biznesu.

Jeżeli Twoimi priorytetami są ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, ROZWÓJ 
OSOBISTY, RELACJE Z LUDŹMI, NIEZALEŻNOŚĆ I WOLNOŚĆ zapraszamy do 
LAB ONE, mamy wspólne wartości i wspólnie osiągniemy to co nieosiągalne!

Życzymy Ci wielu sukcesów i obiecujemy być dla Ciebie wsparciem, kiedy 
będziesz realizował kolejne cele!

Zespół LAB ONE
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Jak to działa?

LAB ONE to marka ekskluzywnych kosmetyków i produktów wellness, 
dostępnych jedynie w sprzedaży internetowej w modelu rekomendacyjnym. 
Oznacza to, że aby uzyskać możliwość ich zakupu, musisz znać osobę, która 
już jest częścią zespołu LAB ONE i wprowadzi Cię do ekskluzywnego świata 
naszych produktów.

Stając się częścią naszego zespołu, masz możliwość 
zakupu produktów LAB ONE po atrakcyjnych cenach. Dzięki 
temu możesz przekonać się o ich wysokiej jakości i poszerzyć 
wiedzę na ich temat. To pierwszy krok do sukcesu, który łatwiej 
jest odnieść wtedy, gdy dobrze znasz polecane przez Ciebie 
produkty i wierzysz w to, co robisz – dostarczasz skuteczne 
rozwiązania, które pomagają zadbać o zdrowie i urodę.

Ile razy zdarzyło Ci się polecić produkt lub usługę, ponieważ 
byłeś tak zadowolony z jej jakości, że musiałeś się tym 
podzielić? A jaki byłby teraz stan Twojego konta, gdybyś 
zarabiał na każdej rekomendacji? 

W LAB ONE masz taką możliwość  - czerpiesz zyski za każdym 
razem, gdy Twój znajomy kupi produkt z Twojego polecenia. 

Używaj produktów LAB ONE

Poleć je swoim przyjaciołom

3 KROKI DO SUKCESU

1
2

Krok 1

Krok 2
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Chcesz zarabiać więcej, rozwijać się, realizować ambitne 
cele, zyskać finansową niezależność, odnieść sukces? Zbuduj 
własną firmę! Jak? Dołącz do LAB ONE, polecaj produkty, 
zaproś znajome osoby, aby zrobiły to co Ty. Dzięki temu 
otrzymasz dodatkowe bonusy i prowizje powiększające Twoje 
zyski.

Rabaty na innowacyjne produkty LAB ONE

Wysokie bonusy i prowizje

Nieograniczone możliwości finansowe 
i rozwoju osobistego

Niezależność finansową

Szansę budowania własnego biznesu bez 
konieczności inwestowania dużych środków

Wsparcie w realizacji celów biznesowych

Wspólnotę osób, która wzajemnie się 
wspiera i pomaga, która dąży do realizacji 
podobnych marzeń

Możliwość bycia własnym szefem

Zostań Partnerem LAB ONE

3
Krok 3

1

2

4

6

3

5

7

8

Co gwarantuje Ci 
współpraca z LAB ONE?
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Na początku, zanim sprawdzisz jakie 
możliwości oferuje LAB ONE, poznaj

kilka podstawowych informacji i zwrotów, 
które pomogą Ci lepiej rozumieć Plan 

Marketingowy

REJESTRACJA KONTA
Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie 
oferuje LAB ONE, należy zarejestrować konto 
na stronie www.lab1.com. W tym celu pod-
czas rejestracji, powinieneś podać dane oso-
by, która zaprosiła Cię do naszej wspólnoty. 
Jeżeli nie posiadasz nikogo takiego, skon-
taktuj się z nami. Pomożemy Ci przejść 
przez proces rejestracji i przydzielimy 
Partnera biznesowego, który pomoże Ci
w budowaniu biznesu.

Rejestracja konta polega na wypełnieniu 
formularza oraz zakupie jednego z dwóch 
pakietów startowych.
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DOSTAWA ZAMÓWIONYCH
PRODUKTÓW

PAKIETY STARTOWE

Każdy zamówiony przez Ciebie pakiet 
startowy czy produkt zostanie dostarczony na 
wskazany przez Ciebie adres. Każdy produkt 
zamówiony w Twoim sklepie internetowym 
przez Twojego klienta, wyślemy na wskazany 
przez niego adres. Za wysyłkę naliczana 
jest opłata, której wartość będzie widoczna 
podczas składnia zamówienia, a jej wartość 
zależy od kraju dostawy. Dzięki współpracy
z najlepszymi firmami kurierskimi masz 
możliwość monitorowania jej statusu. Na 
terenie Polski wysyłka zamówienia to min. 1 
– max. 4 dni robocze.

Pakiet startowy to zestaw produktów 
LAB ONE oraz materiałów marketingo-
wych, którego zakup gwarantuje Ci status 
Partnera biznesowego LAB ONE.

Zakup pakietu startowego jest jednym 
z kroków podczas procesu rejestracji. Po 
wypełnieniu w formularzu swoich danych, 
system przekieruje Cię do sklepu w celu 
wyboru jednego z dwóch dostępnych pakietów.

Pakiety startowe mają swoje wartości 
punktowe, podobnie jak każdy inny produkt 
znajdujący się w ofercie LAB ONE.

STANDARD PAKIET BIZNES PAKIET
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KONTO BIZNESOWE

KLIENT DETALICZNY

KLIENT PREMIUM

PARTNER LAB ONE

LIDER

Jako pełnoprawny Partner LAB ONE otrzymu-
jesz dostęp do własnego konta biznesowego, 
w którym widzisz każdą aktywność osób
z Twojej struktury.

Osoba dokonująca zakupu w sklepie interne-
towym osoby zarejestrowanej jako Partner 
lub Klient Premium. Klient Detaliczny kupuje 
produkty po cenie katalogowej.

Klient, który zarejestrował konto i dokonał 
jednorazowego zakupu za min. 250 PV. Zakup 
za 250 PV uprawnia do zakupu produktów 
w niższych cenach, a regularne zakupy 
pozwalają na zbieranie na koncie punktów 
lojalnościowych.

Osoba, która zarejestrowała konto i dokonała 
zakupu jednego z dwóch pakietów starto-
wych. Jako Partner kupujesz po najniższych 
możliwych cenach oraz masz prawo do 
wymiany zgromadzonych na koncie punktów 
na pieniądze.

Osoba, która w planie marketingowym osią-
gnęła rangę Partnera lub wyżej.
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OKRES ROZLICZENIOWY

CENA KATALOGOWA

CENA PARTNERSKA

AKTYWNOŚĆ ZAKUPOWA
AKTYWNOŚĆ WŁASNA
ZAKUP WŁASNY

To okres czasu, według którego rozliczane 
są wszystkie bonusy i prowizje za zakupy 
zrobione w tym okresie. 

Okres rozliczeniowy zaczyna się pierwszego 
dnia miesiąca o godzinie 00:00 i kończy ostat-
niego dnia miesiąca o godzinie 23:59, np. od 
1.08.2016 godz. 00:00:01 do 31.08.2016 godz. 
23:59:59

Cena produktu, po której zakupu dokonuje 
Klient Detaliczny.

Cena produktu, po której zakupu dokonuje 
Klient Premium oraz Partner. Cena Partner-
ska jest obniżona od 30 do 40% w stosunku 
do ceny katalogowej.

Dowolne produkty LAB ONE możesz kupować 
w dowolnym czasie, jednak warunkiem do 
wypłaty prowizji Partnera w danym okresie 
rozliczeniowym, jest spełnienie Aktywności 
Własnej, czyli zrobienie zakupu o min. 
wartości 250 PV.

Aktywność Własna to jeden zakup w jednym 
okresie rozliczeniowym za min. 250 PV. Jeżeli 
nie dokonasz w danym okresie rozliczenio-
wym Aktywności Własnej, nie uzyskasz pra-
wa do wypłaty prowizji za ten okres.
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GENERACJA 0

GENERACJA I

GENERACJA II

GENERACJA III

GENERACJA IV

GENERACJA V

Znajdują się w niej wszyscy Klienci Detaliczni 
kupujący w Twoim sklepie internetowym oraz 
wszystkie osoby zarejestrowane jako Klient 
Premium, zapisane z Twojego bezpośredniego 
polecenia oraz Klienci Detaliczni i Klienci 
Premium kupujący z ich polecenia, aż do 
momentu spotkania Partnera. Partner usy-
tuowany w dół linii poleceń klienckich odcina 
Twoją Generację 0.

Każdy Partner zarejestrowany z Twojego 
bezpośredniego polecenia.

Każdy Partner zarejestrowany przez Partne-
rów z Twojego bezpośredniego polecenia.

Każdy Partner zarejestrowany przez Partne-
rów z Twojej II Generacji.

Każdy Partner zarejestrowany przez Partne-
rów z Twojej III Generacji.

Każdy Partner zarejestrowany przez Partne-
rów z Twojej IV Generacji.
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PIERWSZA LINIA REKOMENDACJI

OPŁATA ROCZNA

PARTNERSKI SKLEP 
INTERNETOWY

Osoby (Partnerzy, Klienci Premium i Klienci 
Detaliczni), które zarejestrowały konto 
z Twojego bezpośredniego polecenia, czyli 
w procesie rejestracji podały Twój login lub ID 
jako osobę polecającą oraz Klienci Detaliczni, 
którzy nie zarejestrowali konta, a dokonują 
zakupu poprzez Twój sklep internetowy.

Opłata roczna, to 129 zł brutto, jaką płaci 
każdy Partner w zamian za dostęp do systemu 
informatycznego LAB ONE i narzędzi do 
prowadzenia biznesu. Po raz pierwszy opłaty 
dokonujesz w 13 miesiącu od momentu 
rejestracji.

Sklep w domenie TWOJANAZWA.lab1.com, 
gdzie możesz sprzedawać produkty LAB ONE. 
Za każdy zakup dokonany w tym sklepie 
otrzymujesz punkty lub prowizję.

AUTOSHIP
AUTOWYSYŁKA
SUBSKRYPCJA PRODUKTOWA
Specjalny zdefiniowany koszyk zakupowy, 
który wysyłany jest 5, 11 lub 19 dnia każdego
miesiąca na adres subskrybenta.
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STRUKTURA LIDERSKA

RANGI

KARENCJA

KWALIFIKACJA

Struktura Partnerów budowana przez 
Ciebie, osoby które zaprosisz i kolejne osoby
w matrycy dwójkowej i trójkowej (w zależności 
od pozycji). Według Struktury Liderskiej 
wypłacane są bonusy: Management Bonus, 
Compensatory Bonus, Dynamic Bonus, Men-
toring Bonus, Global Bonus, Autoprogram 
Bonus.

Ranga płatna - ranga, według której w danym 
miesiącu rozliczana jest prowizja.
 

Ranga posiadana – najwyższa historycznie 
osiągnięta ranga.

Okres, w którym nie zrealizowałeś kwalifikacji 
na rangę płatną, a prowizja zostanie rozliczona 
zgodnie z jej planem marketingowym.

Zespół warunków, których spełnienie gwarantuje 
Ci awans lub wypłatę danego bonusu.
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Jak dołączyć do LAB ONE
Częścią LAB ONE możesz stać się na jeden z 2 sposobów. Tylko od Ciebie 
zależy, którą pójdziesz drogą i jak pokierujesz swoją ścieżką kariery. Poznaj 
dwa modele współpracy i wybierz najlepszy dla siebie!

Modele współpracy z LAB ONE:
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PROGRAM KLIENT PREMIUM
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Dla naszych stałych klientów przygotowaliśmy program „Klient Premium”. 
Daje on możliwość uzyskania wysokich rabatów oraz zbierania punktów, które
możesz następnie wymienić na rabat na produkty przy dokonywaniu zakupów.

Aby stać się Klientem Premium należy:

Aby utrzymać przywileje, jakie posiada Klient Premium, powienieneś:

Zakupu możesz dokonać na dwa sposoby:

Pamiętaj!

Zarejestrować konto na stronie www.lab1.com 
jako Klient Premium

Dokonać zakupu o wartości 250 PV (punktów).

Raz na 3 miesiące dokonać zakupu o minimalnej wartości 250 PV.

Przykład: Jeżeli w miesiącu X dokonałeś zakupu za min. 250 PV i tym 
samym spełniłeś warunek swojej aktywności, kolejnego zakupu utrzymu-
jącego aktywność powinieneś dokonać w miesiącu X+3, czyli 3 miesiące od 
ostatniego zakupu.

Zwykły zakup - zamawiasz produkty i płacisz za nie (przelew, płatność za 
pobraniem).

Wymiana punktów – wymieniasz zgromadzone na koncie punkty na rabat 
(możesz otrzymać maksymalnie 90% rabatu, różnicę możesz dopłacić 
przelewem lub kartą).

Każdy z produktów LAB ONE, oprócz swojej ceny zakupu, ma także przypi-
saną wartość punktową. Może ona wynieść od 70% do 100% ceny partner-
skiej netto. Aby dołączyć do programu jako Klient Premium, należy zakupić 
produkty, których wartość punktowa w sumie wynosi co najmniej 250 PV.

Jak zacząć?
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KLIENT PREMIUM – Twoje korzyści:

Przystępując do LAB ONE jako Klient Premium, 
zyskujesz następujące korzyści:

Dostajesz zniżkę na zakupy - nawet do 40%

Od czego zależy wielkość Twojego rabatu?
Jako Klient Premium masz możliwość skorzystania z najniższych możliwych 
cen zakupowych, jakie oferujemy. Aby korzystać ze zniżek, zarejestruj 
konto jako Klient Premium. Utrzymując swoją kwartalną aktywność, 
otrzymujesz przywilej robienia każdych zakupów z rabatem. Jego wielkość 
jest określona przez firmę LAB ONE dla każdego z produktów. Najniższy 
rabat to 30%, najwyższy 40%.

Przykład: Cena kremu dla Klienta Detalicznego to 300 zł. Ty, korzystasz ze 
zniżki, która w przypadku tego produktu wynosi 40%. Dzięki temu za krem 
płacisz tylko 180 zł zamiast 300 zł.

Korzystasz z Retail Bonus oraz Cash Back

Co to jest Retail Bonus i Cash Back?
Retail Bonus i Cash Back to bonusy, do jakich upoważniony jest Klient 
Premium.

Cash Back otrzymujesz za każdy zakup własny lub za rekomendacje, czyli 
za zakupy Twoich znajomych (Klientów Detalicznych i Klientów Premium), 
którzy kupili produkty LAB ONE dzięki Twojemu bezpośredniemu poleceniu 
i poprzez Twój sklep internetowy. Bonus dostajesz w formie punktów 
lojalnościowych, które możesz wykorzystać przy kolejnym zakupie, aby 
obniżyć cenę produktu nawet o 90%.

Cash Back to 10% wartości punktowej zakupionych produktów. Wartość 
punktowa została ustalona indywidualnie dla każdego produktu i jest 
widoczna w sklepie LAB ONE po zalogowaniu się na konto.

Retail Bonus dostajesz w formie punktów lojalnościowych za każdy zakup 
Twojego Klienta Detalicznego, czyli zakup w cenie katalogowej.

Retail Bonus to od 30% do 40% wartości netto produktu.
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Używasz produktów LAB ONE za jedyne 10% ich wartości, dzięki zbiera-
niu punktów lojalnościowych.

Kiedy zapłacisz 10 % wartości produktu?
Przy każdym zakupie produktów dostajesz punkty lojalnościowe, które 
możesz wymienić na rabat przy kolejnych zakupach, obniżając cenę 
produktu nawet o 90%!

Przykład: Załóżmy, że na Twoim koncie zgromadziło się już 500 PV.
Chcesz zamówić kolejne produkty, które w sumie kosztują 450 zł.
Maksymalny rabat to 90%, czyli wartość rabatu to 405 zł.
Każdy zgromadzony na Twoim koncie 1 PV = 1 zł.

Jako że na Twoim koncie jest już 500 PV, możesz skorzystać z najwyższego 
rabatu, więc za produkty płacisz 405 PV, które zostają rozliczone z Twojego 
konta, i 45 zł, co stanowi 10% wartości zamówienia.

Zamówienie 450 zł = 405 PV + 45 zł

Na Twoim koncie zostaje jeszcze 95 PV (500 PV – 405 PV = 95 PV).

Nie pokrywasz kosztów transport

Co zrobić, aby nie ponieść kosztów dostawy?

Jeśli dokonasz zakupu o wartości min. 300 PV, zamówione produkty 
wyślemy Ci na nasz koszt!

Przykład: Twój znajomy kupuje dzięki Twojemu poleceniu produkt LAB ONE, 
którego cena to 300 zł brutto (243,90 zł netto), wartość punktowa zakupu 
wynosi 250 PV, a rabat (Retail Bonus) 40%.

Za zakup dostajesz Cash Back w wysokości 25 PV (250 PV x 10% = 25 PV) 
oraz Retail Bonus w wysokości 97,56 PV (243,90 zł x 40% = 97,56 zł = 97,56 
PV).

Razem otrzymujesz 122,56 punktów, które możesz użyć, aby następnym 
razem obniżyć cenę Twojego ulubionego produktu LAB ONE.
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Co to jest i jak działa?

Jako Klient Premium masz możliwość skorzystania z Autoship, czyli 
subskrypcji produktowej. Polega ona na zdefiniowaniu koszyka produktowe-
go, który wybranego dnia każdego miesiąca jest do Ciebie wysyłany. Opłata za 
zamówienie jest automatycznie pobierana z Twojej karty.

Co powinieneś wiedzieć?

Do każdej wysyłki 
subskrypcyjnej otrzymasz 
od nas upominek GRATIS!

Możesz określić dowolną kwotę dla zamówień Autoship, która będzie 
wynikała z zamówionych przez Ciebie produktów.

Możesz wybrać jeden z trzech terminów wysyłki Autoship: 5, 11 lub 19 
każdego miesiąca.

Jeżeli chcesz, aby Twoja autowysyłka była nadana zawsze 5 dnia miesiąca 
powinieneś pierwszej rejestracji wysyłki dokonać maksymalnie 4 dnia tego 
miesiąca przed północą.

W dniu nadania przesyłki np.: 5, na podany przez Ciebie adres e-mail 
otrzymasz link do uregulowania płatności za autowysyłkę.

Autoship KLIENTA PREMIUM
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Pamiętaj o tym!

Aby zachować przywileje KLIENTA PREMIUM, raz na 3 miesiące dokonaj 
zakupu o minimalnej wartości 250 PV.

Możesz używać produktów LAB ONE płacąc jedynie 10% ich ceny. Resztę 
dopłacasz punktami zgromadzonymi na Twoim koncie.

Przy zamówieniu za minimum 300 PV otrzymujesz transport GRATIS.

Do zamówienia poniżej 300 PV zostanie doliczony koszt transportu.

Punkty Cash Back to 10% wartości punktowej Twojego zamówienia oraz 
zamówień Twoich Klientów Detalicznych i osób zarejestrowanych jako 
Klient Premium z Twojego bezpośredniego polecenia.

Retail Bonus to bonus w formie punktów lojalnościowych, który otrzymujesz 
za każdy zakup w cenach katalogowych Klienta Detalicznego dokonany 
w Twoim sklepie internetowym, wynoszący od 20% do 40% wartości netto 
produktu. Inaczej mówiąc jest to różnica pomiędzy cenami katalogową,
a partnerską pomniejszona o podatek VAT produktu (23% kosmetyki, 8% 
suplementy diety).

Twoje punkty zgromadzone na koncie mają termin ważności. Należy 
je wykorzystać w ciągu trzech miesięcy od momentu ich naliczenia. 
Niewykorzystane w ciągu 3 miesięcy punkty, przepadną.

Cash Back oraz Retail Bonus otrzymujesz wyłącznie za pierwszą linię 
rekomendacji.

Nie zamienisz punktów na rabat robiąc zamówienie mniejsze niż 250 PV.

Nie możesz wymienić punktów na pieniądze.

Jeżeli z jakiegoś powodu Ty lub Twój klient dokonałeś zwrotu zakupionych 
produktów, punkty za to zamówienie nie zostaną naliczone.

Punkty naliczają się po zamknięciu okresu rozliczeniowego.

Punkty zgromadzone na koncie, możesz wykorzystać dokonując zakupu 
własnego za minimum 250 PV.
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ZOSTAŃ PARTNEREM LAB ONE

W LAB ONE zapewniamy BEZPIECZEŃSTWO i STABILIZACJĘ, 
które dadzą Ci pasywny i stabilny dochód z 5 generacji oraz 
DYNAMIKĘ ROZWOJU, dzięki wysokim premiom i bonusom!
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Współpraca z LAB ONE jako Partner daje Ci szansę zarabiania na sprzedaży 
i polecaniu produktów LAB ONE. To także możliwość czerpania dochodów ze 
sprzedaży zespołów, które tworzysz. Dzięki współpracy z nami budujesz swój 
własny biznes - dostajesz od nas wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść 
swój osobisty sukces.

Aby uzyskać status Partnera LAB ONE:

Jak zacząć?

Kup jeden z dwóch pakietów startowych
aktywujących Twój Biznes:2

Zarejestruj konto jako Partner
na stronie www.lab1.com.1

PAMIĘTAJ!

Jako Klient Detaliczny lub Premium nie masz możliwości zakupu Pakietu 
Startowego, jeśli Twój status nie został jeszcze zmieniony na Partnera LAB ONE. 
Zakup tego zestawu jest możliwy jedynie w momencie przystąpienia do współ-
pracy z nami jako Partner.

Pakiet
STANDARD

Pakiet
BIZNES
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STANDARD PAKIET 599 zł brutto
250 PV

W skład zestawu wchodzą: trzy pełnowar-
tościowe produkty, zestaw próbek, zestaw 
materiałów marketingowo-promocyjnych, 
roczna opłata za konto biznesowe.

Szczegółowe informacje na www.system.lab1.com

BIZNES PAKIET 999 zł brutto
250 PV

W skład zestawu wchodzą: cztery pełnowar-
tościowe produkty, zestaw próbek, zestaw 
materiałów marketingowo-promocyjnych, 
roczna opłata za konto biznesowe.

Szczegółowe informacje na www.system.lab1.com

STANDARD

BIZNES

Pakiety Startowe – czym się różnią?

Który pakiet wybrać?
 

Jako Partner LAB ONE masz przywilej otrzymywania specjalnych bonusów za swój 
własny awans (Dynamic Bonus) lub za awans Twoich Partnerów (Mentoring Bonus). 
Wartość każdego z nich jest uzależniona od zakupionego Pakietu Startowego. 
Biznes Pakiet zapewni Ci dużo większe korzyści, mianowicie Dynamic Bonus 
jest dwukrotnie wyższy, niż przy zakupie Pakietu Standard.

PAMIĘTAJ!
 

Od momentu zakupu pakietu masz 90 dni, aby go zmienić, chyba że wcześniej 
osiągniesz pozycję Team Partnera. Będąc na pozycji minimum Team Partnera 
nie możesz już zmienić pakietu.
Zmiana pakietu = zakup nowego Biznes Pakietu za 999 zł brutto.

Przykład: Załóżmy że w miesiącu X aktywowałeś swoje konto Partnera zaku-
pując Standard Pakiet. W miesiącu X+2 jeszcze nie osiągnąłeś pozycji Team 
Partnera i zdecydowałaś, że chcesz zmienić Pakiet. Aby to zrobić, powinieneś 
kupić w sklepie internetowym Biznes Pakiet. Zakupiony wcześniej Standard 
Pakiet nie może zostać zwrócony/wymieniony.
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Pamiętaj, że realizujemy także przesyłki zagraniczne, dając Ci nieograniczone 
możliwości rozwoju swojego biznesu – możesz sprzedawać na całym świecie!

PARTNER LAB ONE – Twoje korzyści

Jako Partner LAB ONE otrzymasz
od nas wsparcie w postaci:

Szkoleń organizowanych cyklicznie, dzięki którym rozwiniesz swoje 
kompetencje biznesowe, komunikacyjne, sprzedażowe i zarządcze.

Własnego sklepu internetowego, który możesz promować wśród 
znajomych i w ten sposób zarabiać.

Profesjonalnego zaplecza logistycznego – zajmiemy się wysyłką 
wszystkich zamówień złożonych w Twoim sklepie, obsługą klienta, a także 
magazynowaniem produktów.

Narzędzi marketingowych do prostej i skutecznej promocji w internecie, 
np. w mediach społecznościowych.

Osobistego Doradcy – Twoja kariera w LAB ONE jest wspierana przez 
osobę, która poleciła Ci współpracę z nami, lub mentora tej osoby.

Biura wsparcia Partnerów – jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem 
telefonu (22) 188 19 14. Jeżeli tylko masz pytanie, zadzwoń do nas.

Prestiżowego programu samochodowego „Auto z LAB ONE”, dzięki 
któremu masz możliwość zakupu nowego samochodu.
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Rejestrując konto Partnera otrzymujesz od nas wszystko, czego potrzebujesz, 
aby rozwijać swój własny biznes. Aby pomóc Ci dotrzeć do jak największej liczby 
osób, co jest gwarancją wysokich zysków, przygotowaliśmy dla Ciebie Konto 
Biznesowe. Dzięki niemu masz dostęp do platformy internetowej LAB ONE, 
a wraz z nią otrzymujesz narzędzia do budowania, kontrolowania i promowania 
swojego biznesu, m.in.:

Pamiętaj!

Zakup Pakietu Startowego, czyli dokonanie pierwszego zakupu, spełnia 
warunek aktywności zakupowej za pierwszy okres rozliczeniowy.

Aktywność zakupowa to inaczej Twoje własne zamówienia zrobione w Twoim 
sklepie internetowym. Pamiętaj, że aby uzyskać jakiekolwiek bonusy, musisz 
utrzymać aktywność zakupową na poziomie 250 PV raz na miesiąc, czyli złożyć 
zamówienie na kwotę minimum 250 PV.

W LAB ONE 1 miesiąc kalendarzowy = 1 okres rozliczeniowy

Konto biznesowe

Aktywność zakupowa

Własny sklep internetowy w domenie firmowej.

Narzędzia do raportowania i analizowania sprzedaży oraz rekrutacji.

CRM do zarządzania własną strukturą poleceń.

Narzędzia do promocji biznesu LAB ONE w mediach społecznościowych 
oraz innych miejscach w internecie.

Link partnerski do zapraszania nowych potencjalnych 
Partnerów LAB ONE.
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Zakup Pakietu Startowego po 16 dniu danego miesiąca, zapewnia aktywność 
zakupową na kolejny okres rozliczeniowy.

Brak aktywności zakupowej w danym miesiącu powoduje nienaliczanie się 
punktów, które w tymże miesiącu zgromadziły się na Twoim koncie, co oznacza
że nie będziesz uprawniony do wypłacenia prowizji.

Aktywność zakupową możesz zrobić wykorzystując zgromadzone na koncie 
punkty PV, płacąc za swoje zamówienie w 90% punktami i dopłacając jedynie 
10%. 

Brak aktywności przez 3 następujące po sobie okresy rozliczeniowe powoduje 
degradację na Klienta Premium, bez utraty miejsca w matrycy.

Brak aktywności przez 3 następujące po sobie okresy rozliczeniowe, od 
momentu degradacji na Klienta Premium, powoduje wykluczenie z matrycy.

WAŻNE!

Miejsce w matrycy, które zajmowałeś przed degradacją, zostanie zablokowane. 
Ani Ty, ani żadna inna osoba nie wejdzie na to miejsce. Jeśli chcesz odblokować 
swój dostęp do konta, musisz ponownie zakupić jeden z Pakietów Startowych.

W momencie ponownego zakupu startowego przechodzisz proces od nowa, 
tzn. trafiasz do poczekalni, a Twój Sponsor ponownie musi wyszukać Ci nowe 
miejsce w matrycy. Nie masz możliwości powrotu na poprzednią pozycję w ma-
trycy.
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Dołączając do LAB ONE jako Partner masz szansę rozwijać swój biznes 
z każdym miesiącem. Awansując na kolejne pozycje liderskie, zyskujesz moż-
liwość zwiększenia swoich zysków.

Sprawdź, jaki obrót punktowy musisz osiągnąć, aby zakwalifikować się na 
daną rangę:

Gdy awansujesz po raz pierwszy w historii współpracy z LAB ONE na daną rangę, 
staje się ona tzw. Rangą Posiadaną. Twoje bonusy są naliczane według tej właśnie 
rangi, mówimy więc, że jest ona także Twoją Rangą Płatną. Masz określony czas 
aby odnowić kwalifikację na tę rangę (bądź zdobyć rangę wyższą), aby mieć wypłacane 
bonusy zgodnie z zasadami tej rangi. Jeśli tego nie zrobisz, ranga ta zostanie Twoją 
Rangą Posiadaną, jednak Rangą Płatną będzie ta, do której się zakwalifikujesz 
(jedna z niższych rang).

Natomiast jeżeli w ciągu kolejnych 3 miesięcy nie odnowisz kwalifikacji na Rangę 
Posiadaną, Twoja Ranga Posiadana zostanie zdegradowana do poziomu Rangi 
Płatnej.

Wiemy, że możesz być super sprzedawcą, dlatego do osiągnięcia pozycji 
liderskiej (Partnera i wyżej) wymagamy wyłącznie osiągnięcia warunku Obrotu 
Punktowego!

Obrót punktowy

Ranga Płatna vs. Ranga Posiadana

Przykład: Jeśli w miesiącu X awansowałeś na pozycję Regional Director, to 
najpóźniej w miesiącu X + 2 musisz odnowić tę kwalifikację (lub awansować 
wyżej). Jeśli w miesiącu X + 2 Twoje wyniki kwalifikują Cię tylko na rangę 
Director, wtedy Twoja Ranga Posiadana to Regional Director, zaś Ranga Płatna 
(po której będzie przeliczone wynagrodzenie) to Director.

Associate
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PAMIĘTAJ!

Warunki kwalifikacji na rangi sprawdzane są zawsze na koniec okresu 
rozliczeniowego.

Kwalifikacja na wymogi danej rangi powoduje, że Twoje wynagrodzenie 
jest wypłacane według kryteriów dla danej rangi w danym miesiącu
rozliczeniowym.

Masz miesięczny okres karencji. Oznacza to, że w miesiącu następującym 
po osiągnięciu Rangi Płatnej, Twoje wynagrodzenie zostaje wypłacone 
z tego samego poziomu, nawet jeżeli nie spełniłeś warunków obrotowych.

Najpóźniej po okresie miesięcznej karencji musisz odnowić kwalifikację na 
tę rangę (bądź zdobyć rangę wyższą), aby mieć wypłacane bonusy zgodnie 
z zasadami tej rangi.

Aby utrzymać Rangę Płatną, musisz spełnić warunki jej kwalifikacji 
minimum raz na 2 miesiące.

Aby utrzymać Rangę Posiadaną, musisz spełnić warunki jej kwalifikacji 
minimum raz na 4 miesiące. W przeciwnym razie Twoja Ranga Posiadana
zostanie zdegradowana do poziomu Rangi Płatnej.

Warunkiem zdobycia Rangi Płatnej jest osiągnięcie Obrotu Punktowego 
liczonego ze struktur matrycowych zgodnie z zasadą kwalifikacji max. 
60% z silniejszej nogi. Oznacza to, że z silniejszej nogi max. 60% obrotu 
zakwalifikuje Ci się do warunków potrzebnych do awansu
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Co to jest?

Każdy zarejestrowany przez Ciebie Partner w pierwszej kolejności trafia do 
Poczekalni. Masz 90 dni, aby przenieść go z Poczekalni i umieścić w wybranym 
przez siebie miejscu w matrycy.

Dzięki opcji Poczekalni, zyskujesz następujące korzyści:

Co powinieneś jeszcze wiedzieć?

POCZEKALNIA

Masz realny wpływ na budowanie równomiernych obrotów we wszystkich 
2 (później 3) nogach.

Od poziomu Team Partnera musisz zacząć wypełniać matrycę.

Maksymalny okres, przez jaki zarejestrowany Partner może przebywać
w poczekalni to 90 dni od daty rejestracji.

91 dnia system automatycznie przeniesie Partnera z Poczekalni w pierwsze 
wolne miejsce w matrycy (w Twojej Strukturze Liderskiej) wypełniając 
szczelnie matrycę od lewej do prawej. Aby uniknąć przypadkowości, ważne 
abyś sam odpowiednio zarządzał swoim zespołem.

Każdy Partner, który znajduje się w Poczekalni, może budować swoje 
struktury dokładnie w taki sam sposób, jak robisz to Ty, mając prawo do 
bonusów Planu Marketingowego.

Nie możesz cofnąć automatycznego wyboru systemu, który nastąpi 91 dnia.

Możesz opracować własną strategię osiągnięcia najwyższych pozycji 
budując stabilną i silną organizację.

Możesz wspomóc awans swoich Liderów, poprzez wpisanie im do struktury 
kogoś z Poczekalni.

Możesz wyróżniać silnych Liderów i zaangażowanych Partnerów, unikając 
przypadkowości zarządzania Twoim Biznesem.

Możesz organizować motywacyjne konkursy.
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Pamiętaj! Obrót Twojego Partnera, który jest w Poczekalni, nie wlicza się do 
Obrotu Punktowego Twojej Struktury Liderskiej w matrycy.
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MATRYCA

Na pozycjach: Partner, Team Partner oraz Manager budujesz strukturę 
w matrycy dwójkowej, tworząc zespoły, które pomagają Tobie i którym Ty 
pomagasz szybko się rozwijać i awansować.

Od pozycji Director otwiera się trzecia noga bezpośrednia. Do najwyższych 
pozycji liderskich planu marketingowego awansujesz budując strukturę 
opartą na trzech nogach.

Klientów Detalicznych i Klientów Premium nie umieszcza się w matrycy.

Cały obrót Twoich Klientów Detalicznych i Premium, obrót ich Klientów 
oraz Twój własny zakup to punkty zgromadzone w tzw. Generacji 0.

Punkty z Generacji 0 są liczone jako Twój Obrót Osobisty w Obrocie 
Punktowym Twojej struktury (w matrycy).

Obroty Twoich Klientów i ich Klientów wliczają się do Twojego Obrotu 
Osobistego, aż do momentu zlokalizowania Partnera w linii pionowej.

Manager

Matryca dwójkowa
(do poziomu Manager)

Matryca trójkowa
(od poziomu Director)
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BONUSY I PROWIZJE
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10 SPOSOBÓW NA ZARABIANIE Z LAB ONE

RETAIL BONUS1 COMPENSATORY BONUS6

CASH BACK2 DYNAMIC BONUS7

NEW BUSINESS BONUS3 MENTORING BONUS8

GENERATION BONUS4 GLOBAL BONUS9

MANAGEMENT BONUS5 AUTOPROGRAM BONUS10

Jako Partner LAB ONE zarabiasz między innymi na produktach, które kupujesz 
z wysokim rabatem od 30 do 40%. Dzięki temu masz możliwość odsprzedania 
ich swoim znajomym i Klientom po cenach katalogowych, zarabiając na tym 
do 40% marży. Tę samą marżę otrzymujesz za zakupy Klientów Detalicznych, 
którzy dokonali zakupu w Twoim sklepie internetowym.

Dodatkowo zarabiasz na każdym zakupie Klienta Detalicznego, Klienta Premium 
oraz Partnera, znajdującego się w Twojej bezpośredniej linii poleceń. Za
zakupy własne, zakupy Klientów z bezpośredniej rekomendacji oraz za zakupy 
Partnerów z Twojej Generacji I otrzymujesz Cash Back.

RETAIL BONUS oraz CASH BACK

Od zakupu każdego Klienta Detalicznego otrzymujesz do 40% marży tzw. 
Retail Bonus oraz 10% Cash Back.

Od zakupu własnego oraz zakupu każdego bezpośrednio poleconego 
Klienta Premium oraz Partnera otrzymujesz 10% Cash Back.

1

2

UWAGA!

Retail Bonus liczony jest od wartości netto produktu.
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Otrzymujesz do 40% marży z każdego zakupu Klienta Detalicznego, który 
kupuje produkty LAB ONE w cenach katalogowych, tzw. Retail Bonus.

Otrzymujesz 10% Cash Back za zakupy:

     własne,
     Klientów Detalicznych,
     bezpośrednio poleconych Klientów Premium,
     Partnerów z Twojej Generacji I.

Podsumowując:

Przykład: Przykład: Twój znajomy zakupił w Twoim sklepie internetowym krem 
na dzień No1 Hydration za 369 zł.
Twoja cena partnerska za ten sam krem to 222 zł brutto.

Jak liczony jest Retail Bonus od tego zakupu?
Cena katalogowa netto – cena partnerska netto = Retail Bonus
300 zł netto (369 zł brutto) – 180,49 zł netto (222 zł brutto) = 119,51 zł – tyle 
wynosi wartość Retail Bonus za ten zakup, czyli na Twoim koncie przybywa
119, 51 PV.

Jak liczony jest Cash Back od tego zakupu?
Krem na dzień No1 Hydration ma wartość 175 PV.
175 PV *10% = 17,5 PV – tyle wynosi wartość Cash Back za ten zakup.

Za zakup Twojego znajomego, który zakupił produkt w Twoim sklepie 
internetowym otrzymałeś łącznie 137,01 PV.

Zauważ, że wprawdzie od Klienta Premium masz mniejszą prowizję niż od 
Klienta Detalicznego, ale jest to osoba, która dodatkowo znajduje się w Twojej 
Generacji 0, a każdy jego Klient jest w Twojej Generacji 0, czyli wzrastają Twoje 
Obroty Osobiste, które wliczają się do Obrotu Punktowego Twojej Struktury.
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NEW BUSINESS BONUS

Czym jest?

New Business Bonus to specjalna forma dodatkowej gratyfikacji przyznawanej 
Tobie, jako Partnerowi LAB ONE, za zaproszenie do współpracy nowej osoby.

Co powinieneś wiedzieć?

New Business Bonus to jednorazowa prowizja za wprowadzenie nowego 
Partnera.

Aby nowa osoba stała się Partnerem LAB ONE, musi dokonać inicjalnego 
zakupu jednego z dwóch Pakietów Startowych. 

Za każdą nowo wprowadzoną do biznesu osobę, która zakupiła Pakiet 
Startowy, otrzymujesz jednorazowy bonus w wysokości:

100 zł netto za wprowadzenie Partnera, który wybrał STANDARD Pakiet.
200 zł netto za wprowadzenie Partnera, który wybrał BIZNES Pakiet.
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Co powinieneś wiedzieć?

W zależności od pozycji liderskiej, którą osiągnąłeś, otrzymujesz wynagrodzenie 
liczone jako % Obrotu Punktowego danej Generacji. 

Do Obrotu Punktowego wliczają się zakupy Klientów Premium oraz 
Klientów Detalicznych. 

Warunkiem osiągnięcia zysku z Generacji jest posiadanie Rangi Płatnej, 
zależnej od wygenerowanego Obrotu Punktowego. 

Jako Team Partner otrzymujesz prowizję z czterech generacji. Team 
Partner nie otrzymuje wynagrodzenia z Generacji V. 

Przykład: Załóżmy, że w miesiącu X jesteś na pozycji Director, zrealizowałeś 
Obrót Punktowy grupy powyżej 30 000 PV. W miesiącu X+1 Obrót Punktowy Twojej 
grupy to zaledwie 13 000 PV, ponieważ masz okres karencji, w miesiącu X+1, 
mimo braku zrealizowanego Obrotu Punktowego, dalej sięgasz do Generacji V. 
W miesiącu X+2, jeżeli Twój Obrót Punktowy utrzymuje się na poziomie 13 000 PV, 
kończy się Twój okres karencji, dlatego zostajesz wynagrodzony z pozycji Team 
Partnera i sięgasz do Generacji IV.

GENERATION BONUS

Associate
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MANAGEMENT BONUS - DWÓJKOWA
I TRÓJKOWA PREMIA ZESPOŁOWA

Czym jest?

Management Bonus przyznawany jest Partnerom posiadającym odpowiedni 
poziom managerski. W zależności od posiadanego stanowiska, otrzymujesz 
premię z tzw. Linii otwartej swojej struktury.

Management Bonus jest bonusem różnicowym, wypłacanym w nieskończoność 
Twojej struktury. 

Przykład: Jeżeli jesteś na pozycji Regional Director, masz prawo do Management 
Bonus w wysokości 9%. Jako dyrektor budujący i wspierający swój zespół masz 
pod sobą Liderów, którzy także mają prawo do Management Bonus określonego 
w przedstawionej tabeli.  

Załóżmy więc, że Ty, jako Regional Director (9%), masz pod sobą osobę na 
stanowisku Director (7%) oraz Managera (4%). Oznacza to, że od Obrotu 
Punktowego struktury Twojego Director otrzymujesz 2%, natomiast z Obrotu 
Punktowego struktury Twojego Managera otrzymujesz 5%, czyli różnicę między 
Twoim bonusem, a bonusem Twojego Lidera. 

Przykład: 

Przykład: 
Management Bonus

Jeżeli jesteś na pozycji Regional Director, masz prawo do Management 
Bonus w wysokości 9%. Jako dyrektor budujący i wspierający zespół 
masz pod sobą Liderów, którzy także mają prawo do Management Bonus 
określonego w tabeli przedstawionej powyżej.

9-7=2%
Regional Director otrzymuje  
2% z całego Obrotu Punktowego 
struktury swojego Director’a.

9-4=5%
Regional Director otrzymuje  
5% z Obrotu Punktowego 
struktury swojego Managera.

9-0=9%
Regional Director otrzymuje 9% 
z Obrotu Punktowego struktury 
swojego Team Partnera.

7-4=3%
Director otrzymuje  
3% z obrotu swojego 
Managera

Reg
ional

Director

Manager
Team
Partner

Manager

9%TY

4%0%

4%

7%

7% 10% 12% 13% 13% 13%4% 9% 11% 13% 13% 13% 13%
Wartość %
liczona od

Obrotu Punkto-
wego Struktury
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COMPENSATORY BONUS

Compensatory Bonus przysługuje tym Liderom, którzy osiągnęli pozycję 
minimum Managera. 

Compensatory Bonus otrzymujesz w momencie, gdy Twój Partner osiągnie 
tę samą pozycję co Ty lub wyższą. Zgodnie z założeniami Management 
Bonus, tracisz wówczas prawo do odbioru tej premii, gdyż Management 
Bonus jest bonusem różnicowym,  w zamian zaś otrzymujesz nowy bonus 
– Compensatory Bonus. 

Compensatory Bonus otrzymujesz w każdym miesiącu, w którym Ty oraz 
Twój Partner utrzymujecie tę samą pozycję liderską lub Twój Partner 
posiada pozycję wyższą niż Ty. 

Jeżeli Twój Partner nie utrzyma minimum tej samej pozycji co Ty 
(spada niżej), wówczas z Obrotu Punktowego jego Struktury otrzymasz 
Management Bonus, a nie Compensatory Bonus. 

Compensatory Bonus liczony jest jako % Obrotu Punktowego Struktury 
Twojego Partnera do momentu spotkania w linii pionowej kolejnego 
Partnera, który także ma prawo do Compensatory Bonus. 

Associate Partner DirectorManagerTeam
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Ambassador Ambassador 
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**

Global
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Co to jest?

Dynamic Bonus to premia za awans dla tych, którzy budują swój biznes poprzez 
wspieranie i pomoc swoim Partnerom.

DYNAMIC BONUS

Pamiętaj!

Aby otrzymać Dynamic Bonus musisz spełnić warunki dotyczące:

Uwaga!

Poziom Dynamic Bonus jest uzależniony od Pakietu Startowego, który kupiłeś 
podczas rejestracji w LAB ONE. 

Zauważ, że jednorazowo zakupiony Biznes Pakiet na początku Twojej kariery 
w LAB ONE, gwarantuje Ci dwukrotnie wyższy bonus. Można też spojrzeć na to 
z drugiej strony, zakup Standard Pakiet zmniejsza Twoje zyski o połowę. 

Obrotu Punktowego Twojej Struktury (pamiętaj o zasadzie kwalifikacji 
do awansu max. 60% z obrotu najsilniejszej nogi).

Liczby aktywnych bezpośrednio poleconych Klientów Premium oraz 
Partnerów.

Liczby i statusu Partnerów znajdujących się w Twojej Generacji I.

Czasu, w którym powinieneś zrealizować punkty 1,2 i 3.

Powtarzalności osiągniętego wyniku.

1

2

3

4

5
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Mieć 14 aktywnych, bezpośrednio poleconych osób (Partnerów i Klientów 
Premium),

Wśród tych 14 aktywnych bezpośrednio poleconych osób powinno być: 
2 Managerów i 1 Team Partner,

Miesięczna liczba PV w Twojej Organizacji to 50 000 PV.

1

2

3

Przykład I - Regional Director: Załóżmy, że aktualnie jesteś na pozycji Director. 
Co powinieneś zrobić, aby otrzymać Dynamic Bonus za awans na Regional 
Director?

Masz 60 dni, czyli dwa pełne okresy rozliczeniowe, od momentu awansu na 
Directora, aby awansować i otrzymać Dynamic Bonus. W jednym z tych dwóch 
okresów rozliczeniowych powinieneś:

Jeżeli spełnisz powyższe warunki, zyskasz prawo do Dynamic Bonus w wyso-
kości 2500 zł, jeżeli na samym początku kupiłeś Biznes Pakiet (w przypadku 
zakupu Standard Pakiet będzie to tylko 1250 zł).

Dynamic Bonus zostanie Ci wypłacony, jeżeli powtórzysz wynik w kolejnym 
okresie rozliczeniowym. 

Partner

Team Partner

Manager

Director

Regional Director

National  Director

International Director

Presidential Director

General Director

Ambassador 

Ambassador *

Ambassador **

Ambassador ***

Royal Ambassador

Global Ambassador
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Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

-

-

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 3 miesiące

5 na 10 miesięcy

5 na 12 miesięcy

5 na 12 miesięcy

5 na 12 miesięcy

5 na 12 miesięcy

7 na 18 miesięcy

10 na 24 miesiące

150 zł

300 zł

600 zł

750 zł

1 250 zł

2 250 zł

3 500 zł

5 000 zł

300 zł

600 zł

1 200 zł

1 500 zł

2 500 zł

4 500 zł

7 000 zł

10 000 zł

0

2 Partner

2 Team Partner

1 Manager + 1 Team Partner

2 Manager + 1 Team Partner

3 Manager

1 Director + 2 Maneger

2 Director + 1 Manager

3 Director

Genereal Director + 2 Director

1 Ambasador

2 Ambasador

3 Ambasador

3 Ambasador

3 Ambasador

Liczba aktywnych
bezpośrednio pole-
conych Partenrów 

i Klientów Premium

Pozycja
Obrót punktowy
Twojej struktury

(PV)

Liderzy w Generacji I 
(minimalne poziomy)

Ilość dni do
osiągnięcia awansu
liczona od momentu

poprzedniego awansu

Powtarzalność
wyniku (powinieneś
powtórzyć wynik co

najmniej……)

DYNAMIC Bonus
STANDARD (dla osób, 

które podczas rejestracji 
zakupiły Standard Pakiet)

DYNAMIC Bonus BIZNES 
(dla osób, które podczas

rejestracji zakupiły
Biznes Pakiet)

100 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

150 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

200 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

300 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

500 000 zł (wypłacone w 7 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

1 000 000 zł (wypłacone w 10 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

KLUB VIP LAB ONE

50 000 zł (wypłacone za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)
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Pamiętaj!

Masz 60 dni, aby zyskać prawo do premii. Sumujemy wyniki z jednego okresu 
rozliczeniowego, co oznacza, że jeżeli nie spełnisz warunków potrzebnych do 
awansu na Regional Director w następnym miesiącu po osiągnięciu Director, 
masz kolejne 30 dni, aby osiągnąć swój cel i wypłacić Dynamic Bonus. 

Wśród bezpośrednio poleconych będzie 20 osób (Partnerów i Klientów 
Premium),

W tym 3 osoby na pozycji minimum Director,

Cała Twoja Struktura wygeneruje Obrót Punktowy minimum 300 000 PV, 
zyskujesz prawo do Dynamic Bonus w wysokości 50 000 zł.

1

2

3

Przykład II – General Director: Załóżmy, że aktualnie jesteś na pozycji 
Presidential Director. Jeżeli w jednym okresie rozliczeniowym:

Pamiętaj!

Od pozycji General Director, wartość Dynamic Bonus jest bardzo wysoka 
i wypłacana w równych częściach.

50 000 zł dzielimy na 5 równych części. Każdą z nich otrzymujesz 
w momencie powtórzenia wyniku.

Od tej pozycji, Dynamic Bonus jest wypłacany od pierwszego miesiąca, 
w którym zrobiłeś kwalifikację (otrzymujesz 1/5 część całego Dynamic 
Bonus). Każdą koleją część otrzymujesz w miesiącu, w którym powtórzyłeś 
wynik. 

Masz 10 miesięcy na „wybranie” wszystkich części Twojego Dynamic 
Bonus.

Bonus w wysokości 10 000 zł otrzymujesz w miesiącu, w którym 
zrealizowałeś Obrót Punktowy i spełniłeś pozostałe warunki.

Jeżeli w ciągu 10 miesięcy od momentu, w którym osiągnąłeś poziom 
General Director, powtórzyłeś wynik i spełniłeś warunki tylko np. 4 razy, 
wówczas 1/5 całego Dynamic Bonus przepada. 
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Jeżeli, zanim wybrałeś wszystkie 5 części Dynamic Bonus z pozycji General 
Director, awansujesz na pozycję Ambassador, automatycznie przechodzisz 
na poziom wynagradzania z pozycji Ambassador.

Co się stanie, jeśli osiągniesz wyższą rangę zanim 
wybierzesz cały Dynamic Bonus?

Przykład: Zakwalifikowałeś się na General Director w miesiącu X – otrzymałeś 
1/5 Dynamic Bonus.

W miesiącu X+1 powtórzyłeś wynik - dostałeś bonus.
W miesiącu X+2 nie zrobiłeś wyniku - nie masz premii.
W miesiącu X+3 powtórzyłeś wynik - dostałeś bonus.
W miesiącu X+4 zrobiłeś poziom Ambassador.

Z General Director odebrałeś 3 części bonusu w ciągu 4 miesięcy (za X, X+1, 
X+3), do wybrania masz jeszcze 2 części. 

W miesiącu X+4 jesteś już na pozycji Ambassador i zostało Ci wypłacone 
wynagrodzenie zgodnie z nową pozycją. 

Masz 12 miesięcy na wybranie Dynamic Bonus z pozycji Ambassador. 

Czas, który minie od osiągnięcia pozycji General Director to X+4+12=16.

Jeżeli po X+16 nie osiągniesz kolejnej pozycji, czyli Ambassador*, w miesiącu 
X+17 możesz otrzymać kolejną cześć premii General Director, pod warunkiem 
osiągnięcia wymaganych z tego poziomu kwalifikacji.
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Prowizje Dynamic Bonus nie sumują się, tzn. nie możesz za te same 
działania i aktywności otrzymać dwa razy Dynamic Bonus jednocześnie. 

Jeśli z pozycji Director awansujesz od razu na International Director, 
otrzymujesz Dynamic Bonus za awans na International Director. 

Nie otrzymujesz bonusu za Regional Director – poziom pominięty 
w awansie. 

Kto może zostać członkiem VIP CLUB?

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki niezbędne do osiągnięcia tytułu Ambassador, 
automatycznie zyskujesz prawo do członkostwa w elitarnym klubie VIP CLUB 
LAB ONE. 

DYNAMIC BONUS – co jeszcze
powinieneś wiedzieć

DYNAMIC BONUS dla członków VIP CLUB

Członkowie VIP CLUB także mają prawo do uzyskania Dynamic Bonus. Od tego 
momentu, nie musisz poszerzać swojej Generacji I oraz masz nielimitowany 
czas na osiągnięcie kolejnego poziomu, od momentu ostatniego awansu 
potrzebnego do wypłaty Dynamic Bonus.

Aby dostać się do tego elitarnego klubu, 
należy spełniać następujące warunki:

utrzymać minimum 20 aktywnych osób wśród bezpośrednio poleconych 
Klientów i Partnerów,
w swojej Generacji I mieć odpowiednią ilość osób na określonych pozycjach 
liderskich,
spełnić warunek Obrotu Punktowego. 
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Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Jako Ambassador, Ambassador*, Ambassador** lub Ambassador*** 
masz 12 miesięcy, w których pięciokrotnie powinieneś powtórzyć wynik. 
Dynamic Bonus otrzymujesz w tych miesiącach, w których spełniłeś 
warunki, a jego wysokość wynosi 1/5 całego bonusu.

Jako Royal Ambassador masz 18 miesięcy, w których siedmiokrotnie 
powinieneś powtórzyć wynik. Dynamic Bonus otrzymujesz w tych 
miesiącach, w których spełniłeś warunki, a jego wysokość wynosi 1/7 
całego bonusu.

Jako Global Ambassador masz 24 miesiące, w których dziesięć razy 
powinieneś powtórzyć wynik. Dynamic Bonus otrzymujesz w tych 
miesiącach, w których spełniłeś warunki, a jego wysokość wynosi 1/10 
całego bonusu.
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Ambassador 

Ambassador *

Ambassador **

Ambassador ***

Royal Ambassador

Global Ambassador

20

20

20

20

20

20

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

3.000.000

5.000.000

Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

5 na 12 miesięcy

5 na 12 miesięcy

5 na 12 miesięcy

5 na 12 miesięcy

7 na 18 miesięcy

10 na 24 miesiące

Genereal Director + 2 Director

1 Ambasador

2 Ambasador

3 Ambasador

3 Ambasador

3 Ambasador

100 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

150 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

200 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

300 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

500 000 zł (wypłacone w 7 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

1 000 000 zł (wypłacone w 10 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

KLUB VIP LAB ONE

Zależy nam, abyś duplikował samego siebie i wspierał swoich Liderów, aby 
mogli czerpać jak najwięcej korzyści ze współpracy z Tobą i z LAB ONE. Jeśli 
jesteś dobrym Liderem i zależy Ci na rozwoju Twoich współpracowników, 
specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy specjalny bonus, który otrzymasz za 
awans Liderów z Twojej Generacji I.

Czym jest Mentoring Bonus i jak go zdobyć?
Za każdym razem, gdy któryś z Twoich Partnerów z Generacji I spełni 
warunki do osiągnięcia awansu na kolejną pozycję i uzyska prawo do 
swojego Dynamic Bonus, otrzymasz za jego awans Mentoring Bonus, który 
jest równy 50% Dynamic Bonus Twojego Partnera.

Warunkiem odebrania Mentoring Bonus jest Twoja pozycja liderska. 
Oznacza to, że w okresie rozliczeniowym, w którym Twój Partner sięgnął 
awansu, musisz być na tej samej pozycji co on lub wyższej.

MENTORING BONUS

Partner

Team Partner

Manager

Director

Regional Director

National  Director

International Director

Presidential Director

General Director
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16
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19
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1.500

6.000

15.000

30.000

50.000

75.000

100.000

150.000

300.000

90

30

30

60

60

60

60

90

120

-

-

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 3 miesiące

5 na 10 miesięcy

150 zł

300 zł

600 zł

750 zł

1 250 zł

2 250 zł

3 500 zł

5 000 zł

300 zł

600 zł

1 200 zł

1 500 zł

2 500 zł

4 500 zł

7 000 zł

10 000 zł

0

2 Partner

2 Team Partner

1 Manager + 1 Team Partner

2 Manager + 1 Team Partner

3 Manager

1 Director + 2 Maneger

2 Director + 1 Manager

3 Director

Liczba aktywnych
bezpośrednio pole-
conych Partnerów 

i Klientów Premium

Pozycja Obrót punktowy
Twojej struktury

Liderzy w Generacji I 
(minimalne poziomy)

Ilość dni do
osiągnięcia awansu
liczona od momentu

poprzedniego awansu

Powtarzalność
wyniku (powinieneś
powtórzyć wynik co

najmniej……)

DYNAMIC Bonus
STANDARD (dla osób, 

które podczas rejestracji 
zakupiły Standard Pakiet)

DYNAMIC Bonus BIZNES 
(dla osób, które podczas

rejestracji zakupiły
Biznes Pakiet)

50 000 zł (wypłacone w 5 częściach w miesiącach, 
w których osiągnąłeś kwalifikacje na bonus)

150 zł

300 zł

600 zł

750 zł

1 250 zł

2 250 zł

3 500 zł

5 000 zł

300 zł

600 zł

1 200 zł

1 500 zł

2 500 zł

4 500 zł

7 000 zł

10 000 zł

DYNAMIC Bonus
STANDARD (dla osób, 

które podczas rejestracji 
zakupiły Standard Pakiet)

DYNAMIC Bonus BIZNES 
(dla osób, które podczas

rejestracji zakupiły
Biznes Pakiet)

50 000 zł (wypłacone w 5 częściach w miesiącach, 
w których osiągnąłeś kwalifikacje na bonus)

50%

100 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

150 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

200 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

300 000 zł (wypłacone w 5 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

500 000 zł (wypłacone w 7 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)

1 000 000 zł (wypłacone w 10 ratach za miesiące, 
w których zrealizowałeś wymagany Obrót Punktowy)
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Jeżeli w jednym miesiącu awansuje przykładowo 3 Partnerów z Twojej 
Generacji I, za każdy z tych awansów otrzymasz Mentoring Bonus w wyso-
kości 50% ich Dynamic Bonus.

Pamiętasz, że wysokość Dynamic Bonus zależy od rodzaju zakupionego 
Pakietu Startowego? Już wiesz, jak ważne jest, aby wybrać Biznes Pakiet 
na początku współpracy. Dlatego nie zapomnij poinformować swoich 
współpracowników, że wykupienie tego pakietu przyniesie im dużo większe 
korzyści niż w przypadku Standard Pakiet.

Pamiętaj!

Jeżeli Twój Partner jest na pozycji Global Director lub wyższej i jego Dynamic 
Bonus jest wypłacany w ratach, Twój Mentoring Bonus, także będzie wypłacany 
w proporcjonalnych ratach.

Twój Mentoring Bonus wypłacany jest zawsze w tym samym czasie, kiedy 
wypłacany jest Dynamic Bonus Twojego Partnera.

Manager

Reg
ional

Director

Team
Partner

Associate

IN
TE

RNATIONAL

DIRECTOR
Nat

ional

Director

Partner

GE
NERAL

DIRECTO

R

PR

ESI
DENTIAL

DIRECTOR
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AmbassadorGeneral 
Director

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%Global
Bonus

Ambassador 
*

Royal
Ambassador

Ambassador
***

Ambassador
**

Global
Ambassador

Co to jest?
Global Bonus jest dodatkową elitarną gratyfikacją dla stanowisk od General 
Director wzwyż.

Bonus ten polega na podziale puli 3% globalnego Obrotu Punktowego całej 
firmy z danego miesiąca pomiędzy Liderów zakwalifikowanych do puli 
w tymże okresie rozliczeniowym. Każdy Partner, na pozycji minimum Global 
Director, ma udział w tej puli proporcjonalny do Obrotu Punktowego jego 
całej Struktury Liderksiej, względem sumy Obrotów Punktowych Struktur 
Liderskich wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w puli.

Kwalifikacja do puli w miesiącu rozliczeniowym następuje według rangi.

GLOBAL BONUS

3%
Zarabiaj pozyskując udziały!
Sięganie gwiazd ma swoje korzyści!

Trzy procent (3%) wszystkich globalnych
wielopoziomowych obrotów LAB ONE
będzie podzielonych pomiędzy 
osoby na poziomie VIP

Ten Bonus jest DODATKIEM do WSZYSTKICH
poprzednio wspomnianych bonusów.
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AUTO PROGRAM z LAB ONE

Będąc członkiem VIP CLUB LAB ONE otrzymujesz
od nas 8 000 zł brutto miesięcznie na ratę leasingową.

Program samochodowy został stworzony nie tylko z myślą o Partnerach 
LAB ONE, którzy osiągnęli wysokie pozycje kariery, ale także tych, którzy 
dopiero rozpoczęli współpracę z LAB ONE. Jeśli na początku nie jest Ci 
potrzebny nowy samochód i nie chcesz podejmować ryzyka leasingu czy kredytu, 
wystarczy, że masz samochód nie starszy niż 8 lat i spełniasz kwalifikację na 
pozycję minimum Team Partnera. To wystarczy, aby dostać premię wpierającą 
Twój biznes już na samym starcie. Rozumiemy, że aby rozwijać biznes musisz 
się przemieszczać, a to związane jest z różnymi kosztami, m.in. wydatkami na 
paliwo. Dlatego współfinansujemy Twój samochód, którym jeździsz. Dopłatę 
paliwową możesz otrzymać, osiągając już drugą pozycję w Planie Marketingo-
wym, czyli pozycję Team Partnera. 

Jeśli chcesz jeździć nowym samochodem, dajemy Ci taką możliwość już od 
pozycji Director. Dostajesz od nas wsparcie w postaci dofinansowania na 
zakup samochodu.
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Aby móc skorzystać z programu AUTO i otrzymać dofinansowanie, należy 
spełniać dwa zasadnicze warunki:

Kwalifikacja do AUTO PROGRAM z LAB ONE

Zrealizować odpowiedni poziom Obrotu Punktowego Twojej Struktury 
Liderskiej liczony ze struktur matrycowych.

Jedno ramię zbudowane przez osobę z Twojej osobistej linii rekomendacji 
powinno zrealizować odpowiedni Obrót Punktowy.

1

2

Team Partner

Manager

Director

Regional Director

National Director

International Director

General Director

Presidential Director

Ambassador i każda 
wyższa pozycja

200 zł - dopłata paliwowa

380 zł - dopłata paliwowa

615 zł - dopłata paliwowa
lub dopłata do leasingu

1230 zł - dopłata do leasingu

1845 zł - dopłata do leasingu

2460 zł - dopłata do leasingu

5535 zł - dopłata do leasingu

3690 zł - dopłata do leasingu

8000 zł - dopłata do leasingu

6 000 PV

15 000 PV

30 000 PV

50 000 PV

75 000 PV

100 000 PV

300 000 PV

150 000 PV

500 000 PV

25 000 zł

50 000 zł

60 000 zł

90 000 zł

185 000 zł

120 000 zł

250 000 zł

max 8 lat

max 8 lat

max 8 lat

max 2 lat

max 2 lat

max 2 lat

max 2 lat

max 2 lat

max 2 lat

jedno ramię struktury min. 3 000 PV zbudowane przez 
Partnera z Twojej personalnej linii rekomendacji

jedno ramię struktury min. 6 000 PV zbudowane przez
Partnera z Twojej personalnej linii rekomendacji

jedno ramię struktury min. 12 000 PV zbudowane przez
Partnera z Twojej personalnej linii rekomendacji

jedno ramię struktury min. 20 000 PV zbudowane przez
Partnera z Twojej personalnej linii rekomendacji

jedno ramię struktury min. 30 000 PV zbudowane przez
Partnera z Twojej personalnej linii rekomendacji

jedno ramię struktury min. 40 000 PV zbudowane przez
Partnera z Twojej personalnej linii rekomendacji

jedno ramię struktury min. 90 000 PV zbudowane przez
Partnera z Twojej personalnej linii rekomendacji

jedno ramię struktury min. 60 000 PV zbudowane przez
Partnera z Twojej personalnej linii rekomendacji

jedno ramię struktury min. 200 000 PV zbudowane przez
Partnera z Twojej personalnej linii rekomendacji

Dopłata AUTO
PROGRAM [brutto]Pozycja

Obrót Punktowy Struktury
Liderskiej liczony w jednym 
okresie rozliczeniowym [PV]

Warunek dodatkowy Minimalna wartość
auta [brutto]

Maksymalny
wiek auta

AUTO PROGRAM - jaki możesz mieć samochód?

Jeżeli spełniasz warunki AUTO PROGRAMU i chcesz skorzystać z dopłaty 
leasingowej do samochodu, powinieneś zakupić:
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Specjalnie dla Partnerów LAB ONE!
Korzystając z dofinansowania na zakup auta,
otrzymasz od 18,5% do 26%* rabatu na zakup auta.
*W zależności od modelu i konfiguracji

Auto nie starsze niż 8 lat dla pozycji Director lub auto 
nie starsze niż 2 lata dla pozycji Regional Director lub wyższej.

Auto o minimalnej wartości dla danego poziomu.

Jedną z marek: FORD (Fiesta, Focus, Mondeo), 
AUDI (A3, A4, Q5, A6, A8), PORSCHE.

Jeden z kolorów: biały lub czarny.

Minimalna wartość auta [brutto]Poziom

25 000 zł

50 000 zł

60 000 zł

90 000 zł

120 000 zł

185 000 zł

250 000 zł

Director

Regional Director

National Director

International Director

Presidential Director

General Director

Ambassador i każda wyższa pozycja

Maksymalny wiek auta

max 8 lat

max 2 lata

max 2 lata

max 2 lata

max 2 lata

max 2 lata

max 2 lata

LAB ONE
zapłaci za leasing 
Twojego własnego 

samochodu
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Co jeszcze powinieneś wiedzieć
o Programie samochodowym:

Jeżeli jesteś Team Partnerem, Managerem lub Directorem możesz 
skorzystać z premii Auto, jako dopłaty do samochodu, którym już jeździsz.

Będąc na tych pozycjach, nie musisz kupować samochodu, otrzymasz 
dopłatę paliwową.

Twoje auto nie może być starsze niż 8 lat.

Musisz nam udokumentować, że jesteś właścicielem samochodu (w do-
wodzie rejestracyjnym powinieneś być wpisany Ty lub firma, której jesteś
co najmniej współwłaścicielem).

Jesteś zobligowany podpisać zobowiązanie, że Twoje auto będzie reklamą 
LAB ONE. Otrzymasz od nas naklejkę z logo firmy i powinieneś przysłać 
zdjęcie auta obrandowanego logo LAB ONE.

Nie możesz skorzystać z dopłaty, jeżeli auto nie jest zarejestrowane na 
Ciebie lub Twoją firmę.

Jeżeli osiągnąłeś co najmniej pozycję Regional Director i chcesz uzyskać 
dopłatę w wysokości odpowiadającej temu poziomowi, musisz zakupić 
auto zgodnie z warunkami dla Twojego poziomu.

Jeżeli już masz auto i nie potrzebujesz kupować kolejnego, maksymalna 
dopłata, jaką możesz dostać, to dopłata z poziomu Director.

Jeżeli po zdobyciu pozycji np. Regional Director zdecydujesz się na zakup 
auta za min. 50 000 zł brutto, a kilka miesięcy później osiągniesz pozycję np. 
International Director, jednak nie planujesz kupna droższego samochodu, 
będziesz otrzymywał dopłatę z poziomu Regional Director.

Jeżeli jesteś na poziomie np. General Director, ale w czasie współpracy 
z LAB ONE nie zdecydowałeś się na zakup auta, maksymalna dopłata jaką
otrzymasz to dopłata z poziomu Director w wysokości 615 zł brutto.
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Jeżeli osiągnąłeś poziom np. International Director i kupiłeś auto za 
90 000 zł brutto, otrzymujesz dopłatę leasingową w wysokości 2460 zł 
brutto. Jeżeli utrzymujesz poziom International Director, otrzymujesz 
Auto Bonus cały czas w wysokości 2460 zł brutto. Jeżeli jednak, w którymś 
z okresów rozliczeniowych, nie zrealizujesz warunków dopłaty dla 
International Director, a Twoje obroty spadną np. do Regional Director, 
otrzymasz wówczas niższą dopłatę z poziomu Regional Director w wyso-
kości 1230 zł brutto.

Dopłatę w Auto Program z LAB ONE możesz otrzymać jedynie wtedy, gdy 
spełniasz wspomniane warunki.
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BUSSINESS POINT ROZWIĄZANIE
DLA VIP CLUBOWICZÓW LAB ONE

VIP
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Co to jest?

Business Point, czyli Centrum Biznesowe, to nic innego jak kopia Twojej osoby 
w 4 miejscach w organizacji. Daje Ci to szansę dalszego rozwoju struktury 
i powiększania dochodów. Możliwość posiadania dodatkowych Centrów Bizne-
sowych zyskujesz dochodząc do pozycji min. Ambassador*.

Pamiętaj!

Większy dochód dzięki trzem
dodatkowym Centrom Biznesowym.

BUSINESS POINT, czyli sposób
na zwiększenie zysków

Jeżeli kwalifikujesz się do awansu w planie Marketingowym dla VIP, masz 
możliwość posiadania 1,2,3 lub 4 pozycji biznesowych.

W momencie osiągnięcia pozycji Ambassadora* w strukturze, w której 
pojawi się Ambassador, otwiera się dla Ciebie centrum biznesowe TY 02. 
Oznacza to, że jedna odnoga struktury zbudowana wcześniej przez Ciebie 
podpina się automatycznie pod Centrum Biznesowe TY 02. Masz wówczas 
możliwość budowania dodatkowego źródła dochodu, gdzie już wcześniej 
zbudowałeś swoje 60% biznesu. Dzięki temu masz większe wynagrodzenie 
z raz zrobionej organizacji.

PARTNER PARTNER PARTNER

PARTNER PARTNER PARTNERNEW
PARTNER

NEW
PARTNER

NEW
PARTNER

TY 01 TY 01

TY 02 TY 03 TY 04
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Jak to działa?

Wchodząc na poziom Ambassador*
otwiera się Twoje pierwsze Centrum Biznesowe.

Wchodząc na poziom Abmbassador**
otwiera się Twoje drugie Centrum Biznesowe.

Wchodząc na poziom Abmbassador***
otwiera się Twoje trzecie Centrum Biznesowe.

Pamiętaj!

Centrum Biznesowe otwiera się automatycznie, gdy osiągasz daną pozycję. Nie 
musisz go jednak budować, jeżeli nie masz takiej potrzeby. 

Przykład:

Co powinieneś wiedzieć?

Każde Centrum Biznesowe jest zobowiązane do zrobienia własnej aktywności 
zakupowej. 

Jesteś na pozycji Ambassador*, otwiera się Twoje pierwsze Centrum Biz-
nesowe, pierwsza noga „wpada” pod to Centrum, dwie pozostałe odnogi 
funkcjonują na starych zasadach.

Jesteś na pozycji Ambassador**, otwiera się Twoje drugie Centrum Biz-
nesowe, druga noga „wpada” pod to Centrum, trzecia odnoga funkcjonuje 
na starych zasadach.

Jesteś na pozycji Ambassador***, otwiera się Twoje trzecie Centrum Biz-
nesowe, trzecia noga „wpada” pod to Centrum. Teraz wszystkie 3 nogi 
znajdują się w Twoich Centrach Biznesowych, a Ty możesz rozwijać swój 
biznes i czerpać z tego naprawdę duże zyski.

Business Point vs. Aktywność Własna
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Przykład 1: Jeżeli posiadasz pierwotne konto oraz jedno Centrum Biznesowe, 
musisz dla każdej pozycji zrobić aktywność zakupową, czyli 2 x 250 PV.

Przykład 2: Jeżeli posiadasz pierwotne konto oraz trzy centra biznesowe, 
musisz dla każdej pozycji zrobić aktywność zakupową, czyli 4 x 250 PV.

Pamiętasz, że wchodząc do biznesu LAB ONE miałeś do wyboru jeden 
z dwóch Pakietów Startowych, od których uzależniona jest wartość niektó-
rych bonusów? 

Twoje Centra Biznesowe są liczone z tego samego pakietu, co konto główne. 
Oznacza to, że jeżeli rozpocząłeś współpracę z LAB ONE zakupując Standard 
Pakiet, każde Centrum jest na tym pakiecie, a wysokość bonusów jest liczona 
względem tego właśnie pakietu.

Będąc Partnerem LAB ONE zyskujesz możliwość otrzymania dofinansowania 
na zakup samochodu. Jeśli jedno auto to dla Ciebie za mało, żaden problem. 
Każde Centrum Biznesowe to pozycja w matrycy, co oznacza, że możesz mieć 
aż 4 samochody.

Wszystkie Centra Biznesowe obowiązują te same warunki dla Programu 
Auto, co w przypadku pozycji głównej, czyli:

Business Point vs. Pakiet Startowy

Business Point vs. Program Auto

Każde auto musi być zarejestrowane na Ciebie.

Auta muszą mieć odpowiednią wartość.

Auta muszą mieć określony wiek minimalny.

Każde Centrum musi spełnić określone warunki.

1

3

2

4
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Jako Partner LAB ONE, 
zgromadzone na Twoim koncie partnerskim

punkty, wymieniasz na pieniądze. 

Jeśli chcesz wypłacić zgromadzone środki, możesz to zrobić w dogodny dla 
siebie sposób:

WYPŁAĆ SWOJE PIENIĄDZE

Jak wypłacić pieniądze?

Jeśli posiadasz działalność gospodarczą:

Jeśli nie posiadasz działalności gospodarczej i rozliczasz się jako osoba 
fizyczna:

wystaw na LAB ONE fakturę VAT na kwotę netto odpowiadającą wartości 
wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy (wartość punktów prowizyjnych 
= kwota netto).

wypłać prowizję na kartę pre-paid smartCard biorąc udział w konkursie 
organizowanym przez LAB ONE. Od wartości punktów prowizyjnych 
z danego miesiąca zostanie potrącony stosowny podatek i opłata 
manipulacyjna, łącznie w wysokości 16% (więcej na lab1.smartcard.pl).
 

zamień całość punktów prowizyjnych na rabat na kupowane produkty, 
gdzie 1 PV = 1 ZŁ rabatu brutto, przy czym wartość rabatu nie może 
przekraczać 90% wartości składanego zamówienia.

W Polsce do wypłaty1PV 1ZŁ



Poznałeś już zasady współpracy i wiesz, że LAB ONE 
daje Ci nieograniczone możliwości. Aby je wykorzystać, 

dołącz do nas już dziś!

Zrób pierwszy krok na swojej
drodze do sukcesu: 

wejdź na stronę 

www.lab1.com
i zarejestruj konto.

Życzymy Ci samych sukcesów!
Zespół LAB ONE



LAB ONE SP. Z O.O.
Warszawska 62, Wielogóra

26-660 Jedlińsk
(22) 18 81 914
info@lab1.com

www.lab1.com


