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Kế hoạch trả thưởng có giá trị từ tháng 9 năm 2021.  
Để đủ điều kiện nhận thưởng, khách hàng phải trở thành hội viên của 

Edain Technologies.

Khách hàng là người đã mua bất kỳ gói hàng nào của Edain nhưng không phải là hội viên đã đăng ký.

Hội viên là thành viên đã đồng ý với thỏa thuận liên kết. Một hội viên của Edain Technologies có cơ hội 
kiếm tiền hoa hồng từ các hoạt động bán hàng và tiếp thị.

Một thành viên vừa có thể trở thành hội viên lẫn khách hàng của Edain Technologies.

Nhà tài trợ là hội viên đã giới thiệu bạn với Edain Technologies.

Vị trí của tất cả các thành viên của Edain Technology trong team bên phải và bên trái.

Cơ cấu lãnh đạo bao gồm tất cả các thành viên được các hội viên giới thiệu với Edain Technologies. Cơ 
cấu Lãnh đạo xác định quy mô của Tiền thưởng của bộ phận lãnh đạo và thành tích của các cấp bậc 
mới.

Việc tính toán hoa hồng là theo tuần. Một tuần bắt đầu từ 00:00:00 vào Thứ Hai và kết thúc vào 
23:59:59 Tối Chủ nhật Giờ Đông Âu (Romania). Hoa hồng được chi trả vào thứ Hai tuần kế tiếp.

Các thế hệ có liên quan đến Cơ cấu Lãnh đạo. Các thành viên được giới thiệu với tư cách cá nhân là thế 
hệ 1. Các thành viên được các hội viên mời từ thế hệ 1 thuộc thế hệ 2 và cứ thế tương tự với các thế hệ 
sau.

Danh sách các thuật ngữ được sử dụng trong kinh doanh

Từ điển

Khách hàng

Hội viên

Thành viên

Nhà tài trợ

Cấu trúc đội nhóm

Cơ cấu lãnh đạo

Tuần

Các thế hệ
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Tiền thưởng của Edain
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Tiền thưởng kết nối là một hình thức hoa hồng kiếm được thông qua kế hoạch trả thưởng, lên đến 7 
cấp độ. Các nhà phân phối đủ điều kiện kiếm được 10% trên tiền thưởng nhị phân của mỗi nhà phân 
phối ở cấp độ đầu tiên trong hệ thống của họ, 7% ở cấp độ thứ hai và 5% ở cấp độ thứ ba đến thứ bảy.

Hoa hồng bán hàng trực tiếp hàng tuần là 10%, được phân bổ cho bạn dựa trên tổng TLK Edain được 
mua bởi một thành viên / hội viên do bạn giới thiệu.

Hoa hồng nhị phân là 7% và được tính dựa trên giai đoạn nào có khối lượng ít nhất. Tỷ lệ phần trăm sẽ 
được tính dựa trên khối lượng ít nhất và mọi thành viên sẽ được trả tiền tương ứng, vì vậy tỷ suất lợi 
nhuận phụ thuộc vào cách các thành viên nhóm tuyến dưới của bạn thực hiện việc bán hàng. 

Tiền thưởng kết nối

Tiền thưởng bán hàng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

Nó được tính như thế nào?

BẠN

Team bên trái của bạn

Tổng doanh thu: $12,000

Team bên phải của bạn

Tổng doanh thu: $29.000

�7.000

�5.000

�10.000

�5.000

�5.000
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Trong ví dụ trên, có 12.000 đô doanh thu ở team bên trái và 20.000 đô doanh thu ở team bên phải. 7% 
của team yếu hơn tương ứng với 700 đô tiền thưởng ở team bên trái. Tiền thưởng đã sử dụng sẽ được 
khấu trừ cho cả hai team và phần còn lại được chuyển sang tuần tiếp theo. Sẽ có 0 đô ở đội bên phải 
và 2.000 đô ở đội bên trái.

Giải thích

Tổng của tuần hiện tại

Tuần kế tiếp

BẠN

Team trái

7% BONUS 2:1
�700

Tổng doanh thu: $12.000

(Nhánh yếu)
Team phải

Tổng doanh thu: $20.000
�12.000 �20.000

BẠN

Team trái

$12.000 - ($20.000 / 2) = $2.000 $20.000 - ($10.000 x 2) = $0

Tổng doanh thu: $2.000
Team phải

Tổng doanh thu: $0
�2.000 �0
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Mỗi kỳ hạn hoa hồng kéo dài từ 12:00 sáng theo giờ GMT, ngày đầu tiên của tuần dương lịch đến 
11:59 tối theo giờ GMT, ngày cuối cùng của tuần dương lịch. Đầu mỗi tuần đánh dấu một kỳ hạn hoa 
hồng mới.

Tiền thưởng hoa hồng

BẠN

Thế hệ thứ nhất Thế hệ thứ hai Thế hệ thứ ba
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Mỗi kỳ hạn hoa hồng kéo dài từ 12:00 sáng theo giờ GMT, ngày đầu tiên của tuần dương lịch đến 11:59 tối 
theo giờ GMT, ngày cuối cùng của tuần dương lịch. Đầu mỗi tuần đánh dấu một kỳ hạn hoa hồng mới. 
Chỉ những đơn đặt hàng nhận được trong kỳ hạn hoa hồng (tuần và tháng dương lịch) mới được xem xét 
về tiêu chuẩn xếp hạng và bồi thường từ việc kiểm tra hoa hồng của kỳ. Tất cả tiền thưởng, tiền hoa 
hồng và điều kiện xếp hạng đều dựa trên cơ sở lịch-tuần-lịch-tháng. Để đủ điều kiện nhận thưởng, 
khách hàng phải trở thành hội viên của Edain Technologies.

Sắp có bảng xếp hạng

Hoa hồng và thứ hạng

Xếp hạng
Giới hạn tiền thưởng 
tối thiểu hàng 
tuần với Gói 1

Giới hạn tiền thưởng 
tối đa hàng tuần 
với Gói 7

Ngọc

Sắt

$ 8.000 $ 10.000

$ 4.000 $ 5.000

Sapphire

Đồng

$ 11.000 $ 13.000

$ 4.000 $ 5.000

Ruby

Bạc

$ 13.000 $ 16.000

$ 4.000 $ 5.000

Ngọc lục bảo

Vàng

$ 16.000 $ 19.000

$ 4.000 $ 5.000

Kim cương

Bạch kim

$ 19.000 $ 23.000

$ 4.000 $ 5.000

Kim cương xanh $ 21.000 $ 26.000

Kim cương đen $ 24.000 $ 29.000

Kim cương Hoàng đế $ 27.000 $ 32.000

Đại sứ $ 30.000 $ 36.000

Đại sứ Hoàng gia $ 35.000 $ 43.000

Đại sứ Hoàng đế $ 41.000 $ 50.000
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Giới hạn khối lượng tiền thưởng dựa vào số tiền tối đa của Khoản tiền thưởng Khối lượng và Khoản tiền 
thưởng Khối lượng Khách hàng Cá nhân có thể kiếm được trong một tuần. Khi tính tiền thưởng đối với 
Giới hạn tiền thưởng theo khối lượng, Khoản tiền thưởng khối lượng khách hàng cá nhân được tính 
trước tiên và Phần thưởng khối lượng được tính sau. Bảng bên dưới hiển thị Giới hạn tiền thưởng dựa 
trên gói mà bí danh đã mua. Trong trường hợp có nhiều gói, Giới hạn tiền thưởng cao nhất sẽ đủ điều 
kiện.

Giới hạn khối lượng tiền thưởng

Giá

$ 5,000

$ 199

$ 10,000

$ 499

$ 899

$ 1,499

$ 2,300

Nâng cấp

17%

0%

20%

5%

8%

10%

14%

Các gói

Gói 6

Gói 1

Gói 7

Gói 2

Gói 3

Gói 4

Gói 5
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Yêu cầu tối thiểu là phải có gói Cơ bản để đạt được cấp bậc. Các trình độ cần thiết cần phải đạt được 
hàng tuần đối với trạng thái xếp hạng. Nếu một thành viên đã đăng ký và / hoặc đặt hàng trong tuần 
trước và nhà tài trợ và / hoặc người đăng ký của họ bị thay đổi trong 5 ngày làm việc đầu tiên của tuần, 
thì điều đó có thể xác định thứ hạng, trình độ và khoản thanh toán của tuần trước.

* Sắp có bảng xếp hạng

Những điều kiện xếp hạng

Xếp hạng

Ngọc

Sắt

Sapphire

Đồng

Ruby

Bạc

Ngọc lục bảo

Vàng

Kim cương

Bạch kim

Kim cương xanh

Kim cương đen

Kim cương Hoàng đế

Đại sứ

Đại sứ Hoàng gia

Đại sứ Hoàng đế

$ 20,000

$ 500

$ 40,000

$ 1,000

$ 60,000

$ 2,000

$ 80,000

$ 5,000

$ 200,000

$ 10,000

$ 500,000

$ 1,000,000

$ 2,000,000

$ 5,000,000

$ 10,000,000

$ 20,000,000

Tổng 
tháng

$ 8,000

$ 250

$ 16,000

$ 500

$ 24,000

$ 1,000

$ 32,000

$ 2,500

$ 80,000

$ 5,000

$ 200,000

$ 400,000

$ 800,000

$ 2,000,000

$ 4,000,000

$ 8,000,000

Team yếu hơn 
trong tháng

$ 40,000

$ 500

$ 80,000

$ 1,000

$ 120,000

$ 2,000

$ 160,000

$ 5,000

$ 600,000

$ 10,000

$ 1,500,000

$ 3,000,000

$ 6,000,000

$ 20,000,000

$ 40,000,000

$ 80,000,000

Tổng 
năm

$ 16,000

$ 250

$ 32,000

$ 500

$ 48,000

$ 1,000

$ 64,000

$ 2,500

$ 240,000

$ 5,000

$ 600,000

$ 1,200,000

$ 2,400,000

$ 8,000,000

$ 16,000,000

$ 32,000,000

Team yếu hơn 
trong năm
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Đạt được Xếp hạng ngọc Topaz

Topaz Tổng doanh thu: �20.000Nhánh yếu tối thiểu: $8.000

Vàng Vàng

Đạt được Xếp hạng Sapphire

Sapphire Tổng doanh thu: �40.000Nhánh yếu tối thiểu: $16.000

Bạch kim Bạch kim

Đạt được Xếp hạng Ruby

Ruby Tổng doanh thu: �60.000Nhánh yếu tối thiểu: $24.000

Topaz

Vàng VàngVàng Vàng

Topaz
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Đạt được Xếp hạng Ngọc lục bảo

Đạt được Xếp hạng Kim cương

Ngọc lục bảo Tổng doanh thu: �80.000Nhánh yếu tối thiểu: $32.000

Sapphire Sapphire

Bạch kim Bạch kimBạch kim Bạch kim

Kim cương Tổng doanh thu: �200.000Nhánh yếu tối thiểu: $80.000

Ngọc lục bảo Ngọc lục bảo

Sapphire SapphireSapphire Sapphire

Bạch kimBạch kim Bạch kimBạch kim Bạch kimBạch kim Bạch kimBạch kim
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Vé bạc sự kiện hàng năm

Tiền thưởng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

10%

7%

Các thế hệ lãnh đạo Thế hệ đầu tiên

Tiền thưởng 10%

Giải thưởng chính Vé bạc sự kiện hàng năm

TIỀN THƯỞNG

Topaz
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TIỀN THƯỞNG

Apple iPad Pro

10%

7%

Thế hệ thứ 2

10% + 7%

Apple iPad Pro (�2.000)

Sapphire

Tiền thưởng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

Các thế hệ lãnh đạo

Tiền thưởng 

Giải thưởng chính
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TIỀN THƯỞNG

Bút Montblanc

10%

7%

Thế hệ thứ 3

10% + 7% + 5%

Bút Montblanc (�3.000)

Ruby

Tiền thưởng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

Các thế hệ lãnh đạo

Tiền thưởng 

Giải thưởng chính
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TIỀN THƯỞNG

Điện thoại IMPulse & laptop BASM

10%

7%

Thế hệ thứ 4

10% + 7% + 5% + 5%

2 x IMPulse + 2 x BASM (�4.500)

Ngọc lục bảo

Tiền thưởng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

Các thế hệ lãnh đạo

Tiền thưởng 

Giải thưởng chính



15 / Edain Technologies

TIỀN THƯỞNG

Chuyến đi bằng du thuyền cho 2 người

10%

7%

Thế hệ thứ 5

10% + 7% + 5% + 5% + 5%

Chuyến đi bằng du thuyền 
cho 2 người (�10.000)

Kim cương

Tiền thưởng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

Các thế hệ lãnh đạo

Tiền thưởng 

Giải thưởng chính
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Đồng hồ Hublot

10%

7%

Thế hệ thứ 6

10% + 7% + 5% + 5% + 5% +5%

Đồng hồ Hublot (�20.000)

TIỀN THƯỞNG

Kim cương xanh

Tiền thưởng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

Các thế hệ lãnh đạo

Tiền thưởng 

Giải thưởng chính
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TIỀN THƯỞNG

Xe Maserati / Mercedes-Benz

10%

7%

Thế hệ thứ 7

10% + 7% + 5% + 5% + 5% +5% + 5%

Xe Maserati / Mercedes Benz (�60.000)

Kim cương đen

Tiền thưởng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

Các thế hệ lãnh đạo

Tiền thưởng 

Giải thưởng chính
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TIỀN THƯỞNG

Xe Mercedes Benz / Aston Martin

10%

7%

Thế hệ thứ 7

10% + 7% + 5% + 5% + 5% +5% + 5%

Xe Mercedes / Aston Martin (�150.000)

Kim cương Hoàng đế

Tiền thưởng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

Các thế hệ lãnh đạo

Tiền thưởng 

Giải thưởng chính
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TIỀN THƯỞNG

Căn hộ ở Dubai

7%

10%

Thế hệ thứ 7

10% + 7% + 5% + 5% + 5% +5% + 5%

Căn hộ ở Dubai (�250.000)

Đại sứ

Tiền thưởng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

Các thế hệ lãnh đạo

Tiền thưởng 

Giải thưởng chính
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TIỀN THƯỞNG

Nhà ở Dubai

10%

7%

Thế hệ thứ 7

10% +7% + 5% + 5% + 5% +5% + 5%

Nhà ở Dubai (�400.000)

Đại sứ Hoàng gia

Tiền thưởng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

Các thế hệ lãnh đạo

Tiền thưởng 

Giải thưởng chính
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Đại sứ Hoàng đế

TIỀN THƯỞNG

Du thuyền sang trọng

10%

7%

Thế hệ thứ 7

10% + 7% + 5% + 5% + 5% +5% + 5%

Du thuyền sang trọng (�700.000)

Tiền thưởng trực tiếp

Tiền thưởng nhị phân

Các thế hệ lãnh đạo

Tiền thưởng 

Giải thưởng chính


