HİMALAYA TUZU SOLE KRİSTALİ
TANITIM VE TEMİN NOKTASI

STT NOKTASI SÖZLEŞMESİ
1.

GENEL HÜKÜMLER

1.1.

İş bu sözleşme Karslı Ahmet Cad. No:2 Kat:10 İçerenköy İş Merkezi Ataşehir / İstanbul adresinde
mukim Detar Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd Şti(kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır.) ile ürün satışı yapmak,
şirketin pazarlama ve satış planından yani kısaca "Himalaya Tuzu Sole Kristali Tanıtım ve Temin Noktası"
Fırsatından faydalanmak suretiyle kazanç elde etmek için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan
sonra STT olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde, şirketin başvuruyu kabulü ile birlikte
geçerli olmak üzere akdedilir.

1.2.

STT’ nin kabulü için:
formunu doldurarak ilk
merkezine gönderilmesi
siparişlerini vermeleri ve

1.3.

STT çalışma ilkelerini okumuş, anlamış ve yazılı şartlara aynen uymayı kabul etmiş sayılır. STT söz
konusu ilkelerin yanlış temsil edilmesi ve ihlali halinde şirketin herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın
ve tazminat isteme hakkı bulunmaksızın sözleşmenin feshedileceğini kabul etmektedir.

1.4.

STT, şirket ürünlerini ve ilkelerini layıkıyla ve şirket literatürüne uygun olarak temsil etmeyi, tanıtmayı,
basılı malzemelerini, sesli ve görüntülü kayıtlarını ve benzeri her türlü reklamı kullanmadan önce şirketten
yazılı onay alacağını taahhüt eder.

1.5.

Şirket İlkeleri, uygun satış ve pazarlama yöntemleri için gerekli olan kuralları ve ilkeleri göstermek,
uygun olmayan satış ve pazarlama yöntemlerinden ve yine uygun olmayan gayri ahlaki ve yasadışı
işlemlerden kaçınmayı sağlamak üzere yazılmıştır. Bu Şirket İlkeleri zaman zaman değiştirilmekte, tadil
edilmekte ve genişletilmekte olup bu değişiklikler hakkında Şirket Bülteni ile STT’lere bilgi verilmektedir.

18 yaşını doldurmuş olmak şartı ile, İnternetten başvuran girişimciler için başvuru
siparişin verilmesi ve tarafına gönderilen iş bu sözleşmenin imzalanıp şirket
gereklidir. İnternet dışında başvuran girişimcilerin iş bu sözleşmeyi doldurup ilk
şirkete göndermeleri gereklidir.

2. Himalaya Sole Kristali Tanıtım ve Temin Noktasının görevleri
2.1

Sole kristalini hayatına sokarak sağlıklı yaşar.

2.2

Eğitimlerimizle Sole kristali ile ilgili her soruya cevap verecek kadar bilgi sahibi olur.

2.3

Çevresine tavsiye ederek ve bilgi vererek Sole kristalini neden kullanmaları konusunda ikna eder.

2.4

Bizim yönlendirdiğimiz kişilere bilgi vererek Sole kristali ihtiyaçlarını temin eder.

2.5

Bu sayede hem sağlıklı yaşar hem de çevresinde sürekli tüketenlerin Sole kristalini temin ederek gelir
elde eder.

2.6

STT’ler kendi aylık alışverişleri ve kendi oluşturdukları STT’ler tarafından yapılan alışverişlerden kazanç
planına göre prim almaktadırlar.

2.7

STT’ler ürünleri ürün gruplarına göre farklı oranlarda indirimle alırlar. Örneğin %35 indirimle aldıkları
ürünlerde %53,8 oranında bir kar marjıyla satmış olurlar.

3. STT NASIL OLUNUR?
3.1

STT Noktalarına özel hazırlanmış ürün ve tanıtım paketini alıp, isteyenlere anında ürün temin edecek ve
tanıtabilecek şekilde ürün bulundurarak işe başlarlar.

3.2

Paket içerisinde bulunacak ürünlerin güncel durumu web sitemizden görülebilir:

Şirket, yeni ürünler geldikçe paket içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Paket bedeli ve içeriği Şirket tarafından değiştirilebilir.
3.3

STT Noktasına ücretsiz eğitim verilecektir.

3.4

STT
Noktasına
özel,
tanıtım
yapabileceği
kendi
adına
Site adresi: www.himalayatuzu.gen.tr/STT_adi şeklinde olacaktır.

3.5

STT Noktaları, ürünleri ve ürünle birlikte verilenler dışındaki basılı malzemeleri bu çalışma ilkelerinde
belirtilmiş bulunan ilkelere ve yöntemlere uygun olarak, ilan edilmiş fiyatlar ile doğrudan Şirketten satın
alırlar.

3.6

Başka bir STT noktası tesis eden STT Noktası ayrıca %10 teşvik primi kazanacaktır. Bu teşvik primi VIP
STT tesislerinde web sitesinde yayınlanan oranlarda verilir.

web

sitesi

verilecektir.
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4- KARİYER ve PRİMLER
4.1

Bir STT nin geliri; kendi doğrudan satışlarından elde ettiği kar, kendi cirosundan elde edeceği prim ve
organizasyon oluşturursa ekibinin cirosundan elde edeceği primin toplamıdır.

4.2

Bir STT, sahip olduğu işini normal ticaret hayatındaki gibi anlaşabildiği değerle başka bir kişiye devir
edebilir. Bu devir işleminde başka hiç bir STT noktasının ticaretinin etkilenmemesi kuralı esastır.

4.3

STT ler sahip oldukları işi miras olarak bırakabilirler.

4.4

STT, bir takvim ayı boyunca; hem kendi alışverişlerinden, hem de organizasyonundaki STT lerin
alışverişlerinden oluşan toplam ciroya karşılık gelen prim ve kariyer seviyesine ulaşır.

4.5

STT ler ekiplerinde aynı sole seviyesinde bulunan STT lerden prim alamazlar. Bu durumlar için Şirket
özel prim verme hakkına sahiptir.

KAZANÇ PLANI VE KARİYERLER
Kazanç planı ve kariyerler aşağıda şekillendirilmiştir.
CİRO LİMİTLERİ

KARİYERLER

Prim

420.000 TL
380.000 TL
300.000 TL
210.000 TL
130.000 TL
50.000 TL
40.000 TL
35.000 TL
30.000 TL
25.000 TL
20.000 TL
16.000 TL
12.000 TL
9.000 TL
6.000 TL
4.500 TL
3.000 TL
2.000 TL
1.000 TL
500 TL
0-500 TL

Sole Ağası +10 BS
Grand Sole + 9 BS
Elite Sole
+ 7 BS
Senior Sole + 5 BS
Expert Sole + 3 BS
Master Sole + 1 BS
Beyaz Sole
Sarı Sole
Turuncu Sole
Turuncu Sole
Yeşil Sole
Yeşil Sole
Mavi Sole
Mavi Sole
Kahverengi Sole 16%
Kahverengi Sole 14%
Siyah Sole
Siyah Sole
Gri Sole
Gri Sole
STT Noktası

Liderlik Primi
45%
36%
36%
36%
36%
36%
36%
32%
28%
26%
24%
22%
20%
18%

+8%
+7%
+6%
+5%
+4%

12%
9%
6%
3%
0%

Not: Master Sole + 1 BS , altında bir Beyaz Sole olan ve 50,000 TL ciro yapan demektir.

PRİMLERİN ÖDENMESİ
4.6

Bütün Primler KDV dahil olarak hesaplanır. Tablolarda görülen primler brüt gelirlerdir. Ödeme yapılırken
kanuni bir zorunluluktan dolayı, KDV ve Devlete ödenen %20 gelir vergisi stopajı düşülerek ödenir.

4.7

Madde 2.1 e göre STT ler düzenli olarak ürün kullanmalıdırlar. Prim kazanmak için başka bir aktiflik
kuralı yoktur. Bu kullanıcılık kuralı yıllık 12 kg kullanacağı ürünü alması demektir.

4.8

Prim ödemeleri, ürün satın alınmasını takip eden ayın 15'inde Üyelerin banka hesabına havale veya EFT
şeklinde yapılmaktadır. Örnek olarak; Ocak ayı satışları için olan ödemeler 15 Şubat tarihinde
yapılmaktadır. 15. gün tatil gününe denk gelmesi halinde, ödemeler ilk mesai gününde yapılmaktadır.
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5. TEŞVİK PROMOSYONLARI
5.1

Şirket belirli dönemlerde çeşitli teşvik promosyonları düzenleyebilir.
Bu düzenlemeler Şirket tarafından zamanı geldikçe bildirilecektir.
Promosyonlar çeşitli hediyeler, yemekler, seyahatler, tatiller ve araba olabilir.

6. SİPARİŞLER İÇİN ÖDEME YAPILMASI
6.1

Her bir sipariş için, siparişi veren STT tarafından Kredi Kartı, havale veya EFT yoluyla, veya kapıda nakit
ödeme şeklinde ödeme yapılması gerekmektedir.

6.2

Başka bir kişinin kredi kartının kullanılması durumunda Şirket isterse diğer kişiden yazılı belge talep
edebilir.

FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ
6.3

Ender de olsa ürünlerde maliyetleri sebebiyle fiyat değişiklikleri meydana gelebilir. Şirket bu değişiklikleri
STT lere internet sitesinde ve email ile ilan edecektir.

7. ÜRÜNLERİN MÜŞTERİLERE PERAKENDE OLARAK SATIŞI
7.1

Bir STT, uzman veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir iddia, uygulama veya tavsiyede
bulunmamak konusunda azami özeni gösterecektir. Şirket, kendi tarafından yayınlanmış bulunan
katalog, broşür ve insertlerde belirtilenler dışında ürünlerin yararı hakkında STT tarafından yapılan bir
beyan ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

REKLAM
7.2

El ilanları da dahil olmak üzere reklam, pahalı ve boşuna zaman harcanmasına sebep olabilir ve önemli
bir dönüşüm sağlamayabilir. Başarılı STT ler, "yüz yüze konuşmanın" bizim işimizde en yararlı reklam
yöntemi olduğunu bilmektedir.

7.3

Yeni STT oluşturmak amacıyla, ürünlerin veya şirketin tanıtımını yapmak isteyen STT ler, Şirket
tarafından onaylanmış metin ve görüntüleri kullanmaları gerekmektedir.

7.4

Şirket onaylanmış reklamları, kullanılmak üzere bütün STT lere kullandırılma hakkını saklı tutar.
İş bu sözleşme taraflar arasında .. / .. / .... tarihinde 2 nüsha olarak imzalanmış olup, çıkabilecek her
türlü uyuşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre İstanbul/Kadıköy mahkemeleri yetkilidir.

Öneren STT

STT Yetkilisi

Şirket
DETAR ELEK. LTD. ŞTİ.
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