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VÍTEJTE NA CROWD1! 

 

Tento kompenzační plán je významnou součástí vaší dohody se Crowd1. Je součástí Podmínek & Podmínky, 

které jste odsouhlasili při registraci jako Affiliate partner Crowd1. Přijetím Generálních Obchodních 

podmínek, přidružená společnost také plně přijímá Kompenzační plán. Je důležité, abyste si Přečetli a 

porozuměli tomuto dokumentu. 

Crowd1 poskytuje svým členům a podnikatelům (dále jen „přidružené společnosti“) i svým zákazníkům 

knihovny cenných on-line produktů, aplikací, webů a dalších služeb od poskytovatelů třetích stran, 

nazývaných také prodejci. 

Cílem Crowd1 je, aby tyto služby a produkty svých prodejců byly známy velkému počtu lidí prostřednictvím 

rychle rostoucí sítě Crowd1 - to je davový marketing. Výsledkem je, že Crowd1 bude schopen nabízet mimo 

jiné svým partnerům a zákazníkům produkty a služby za nižší cenu a výhody a sdílet výhody zvýšeného 

prodeje s přidruženými společnostmi Crowd1. Vstupem do Crowd1 jako Zákazník nebo Člen je zdarma a 

vždy také existuje způsob, jak se připojit jako Podnikatel. Zákazníkům ani přidruženým společnostem se 

neplatí žádné opakující se měsíční poplatky. 

Crowd1 není investiční příležitost; nemůžete koupit ani získat žádné akcie ani žádné jiné typy zabezpečení 

v Crowd1 nebo jakékoli dceřiné společnosti Crowd1. Crowd1 je pouze o marketingu produktů třetích 

společností, za které Crowd1 dostává provize od těchto společností třetích stran, mise, z nichž mohou 

affiliate partneři Crowd1 vydělávat v podobě různých bonusů, které budou vysvětleny plně v tomto plánu. 

Bonus distribuovaný přidruženým společnostem Crowd1 závisí pouze na činnosti každého přidruženého 

subjektu. 

ODDÍL I 

DEFINICE 

Na tento plán odškodnění se vztahují následující definice. 

Aktivní člen 

znamená Partner s alespoň jedním osobním nákupem produktu, který se rovná jednomu osobnímu AP  

Aktivní fond uživatelů (AUP) 

znamená skupinu, která se skládá z každé samostatné kategorie produktů nebo služeb 

 Poptávka po aktivitě 

znamená požadavek, aby všechny přidružené subjekty získaly určité množství aktivních bodů za účelem 

získání kvalifikace pro jistý bonus 

Body aktivity (AP) 

znamená body získané přidruženými subjekty při nákupu produktu nebo služby v obchodě C-Store. 

Affiliate  

znamená členy Crowd1 a podnikatele společně označované jako přidružené společnosti 
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Binární 

znamená kompenzační plán, který se skládá ze dvou částí (levé a pravé) nebo podstromů pod každým 

sponzorem (předchůdcem) 

Obchodní body 

znamená body získané podnikateli, když partner prodá startovací balíček 

Kompenzační plán 

znamená tento plán odškodnění 

Davový bonus 

znamená bonus vyplácený na základě poptávky po aktivitách 

C-Store 

znamená C-Store na www.crowd1.com s produkty prodávanými Crowd1 

Zákazník 

znamená osobu, která obdržela pozvání odkazem od člena Crowd1 a která dokončil proces registrace 

zákazníka v C-Store 

Přímo sponzorováno 

znamená Partner, který obdržel produkt nebo službu nabízenou společností Crowd1 přímo od jiného 

Affiliate. V některých plánech odškodnění se této osobě říká okamžitá dolní linie nebo první linie. 

Podnikatel 

znamená Aktivní člen, který si koupil Starter Package a doporučil jednoho aktivního člena, který koupil 

Starter Package v každé noze (jedna levá + jedna pravá). 

Strach ze ztráty Bonus (Fear of Loss) 

znamená rychlý startovní motivační bonus, který je každému přidruženému subjektu k dispozici během 

prvních 14 dnů tohoto přidružení po registraci, kde je možné získat poukaz na Startovací balíček 

Neaktivní člen 

znamená Člen, který neuskutečnil nákup produktu  

Odpovídající bonus (Matching bonus) 

znamená procentuální bonus vypočítaný z davového bonusu týmů (v jiných plánech, někdy nazývaných 

downlines“) osobně sponzorovaných podnikatelem 

Člen 

znamená osobu, která obdržela osobní odkaz za účelem získání členství a dokončila registrační proces 

vyžadovaný pro připojení se jako člen na www.crowd1.com 

Osobní účet 

znamená osobní účet každého přidruženého subjektu, ke kterému se přistupuje prostřednictvím back-office 

na www.crowd1.com obsahující mimo jiné osobní bonusy affiliate partnera 

http://www.crowd1.com/
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Zbytkový bonus (Residual bonus) 

znamená přímý bonus vyplácený přidruženému subjektu na základě celkových peněz vynaložených na 

jakoukoli třetí stranu online produkty a služby dodavatelů nabízené v C-Store 

Prodejní bonus (SB) 

znamená bonus vyplácený Partnerovi, který doporučil zákazníka, který nakupuje produkt nebo služba 

poskytovaná dodavatelem třetí strany 

Startovací balíček 

znamená Startovací balíčky dostupné na www.crowd1.com. Je velmi důležité, aby se affiliate partner 

seznámil s každou součástí startovacího balíčku nebo balíčků, které affiliate partneři kupují. 

Všeobecné obchodní podmínky 

znamená, že podmínky Crowd1 se mohou čas od času změnit, ale jsou platné, jak je uvedeno. Smluvní 

podmínky jsou k dispozici ke kontrole na www.crowd1.com a jsou významnou součástí celková dohody mezi 

každým členem a Crowd1. 

ODDÍL II 

ÚVOD 

Kompenzační plán se zaměřuje na podporu a odměnu osobní aktivity prostřednictvím prodeje produktů a 

služeb dodavatelů třetích stran. Crowd1 neodměňuje žádné přidružené společnosti za nábor nových 

přidružených společností. 

Většina přidružených společností si finančně vede lépe podle plánu odměn, když každá přidružená 

společnost získává znalosti o každém z produktů a služeb nabízených prodejci třetích stran, když se účastní 

školení pro osoby, které sponzorovali, a když hodně věnují energie a času na prodejní aktivity. Čím více 

produktů a služeb Affiliate prodává - tím více Crowd1 odmění Partnera v souladu s Kompenzačním plánem. 

Aby si affiliate partner mohl plně vychutnat bonusové výhody tohoto kompenzačního plánu, musí splnit dva 

požadavky:  

 1. Affiliate partner musí splňovat kvalifikace stanovené Crowd1 pro rovnoměrné otevření možnosti 

      získat bonus; a  

 2. Partner musí splňovat kvalifikaci pro výplatu. 

ODDÍL III 

RŮZNÉ TYPY ČLENSTVÍ Crowd1 nabízí různé formy členství: 

Zákazník 

Aby se člověk stal zákazníkem, musí obdržet pozvání od člena Crowd1 na registrační odkaz a dokončit 

registrační proces v C-Store. Být zákazníkem  umožňuje osobě nákup jakéhokoli produktu a / nebo služby v 

obchodě C-Store. 

Zákazník si může zvolit upgrade, aby se stal členem Crowd1 do 30 dnů po registraci, a tím si nárokovat 

určené místo ve struktuře týmu Crowd1. Tento zákazník nezískává však před upgradem žádný bonus ve 

struktuře týmu Crowd1, tj. žádný bonus není odměněn zpětně. 
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Člen 

Členství dává tomuto členovi právo sdílet osobní odkaz doporučení daného člena a doporučovat ostatním, 

aby se stali zákazníkem nebo členem. Nevyžaduje se žádný povinný nákup pro Člena. Člen bez nákupu 

osobního produktu ale nebude kumulovat prodejní bonus („SB“) nebo body činnosti („AP“) a je považován 

za neaktivního člena. 

Aby se mohl kvalifikovat jako Aktivní člen, potřebuje alespoň jeden osobní nákup produktu, který se rovná 

jednomu osobnímu AP z C-Store, aby bylo možné získat prodejní bonus (Sales bonus)  a bonus z Aktivního 

balíku uživatelů - Activity User Pool („AUP“) v daném měsíci. 

Podnikatel 

Startovací balíček lze získat také prostřednictvím bonusu Strach ze ztráty (Fear of Loss) . Tento status 

podnikatele umožňuje této osobě plně využívat všech bonusů a pobídek v kompenzačním plánu Crowd1. 

STARTOVACÍ BALÍČKY  

Startovací balíčky Crowd1 se mohou čas od času lišit. Další informace najdete na www.crowd1.com , kde 

jsou dostupné informace o všech dostupných balíčcích. 

 

ODDÍL IV 

PRAVIDLA A VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY A ČLENY 

Deaktivace účtu 

Účet zákazníka / člena / podnikatele je aktivní 365 dní po posledním nákupu a nebo od konce období 

předplatného jakéhokoli produktu nebo služby Crowd1. Po výše uvedeném období (bez zakoupení nového 

produktu nebo předplatného) bude účet zrušen. 

Obsah aktivního členství 

• Osobní odkazy (referenční linky) 

• Plný přístup k Back Office (včetně budoucích aktualizací) 

• Globální online události 

• Crowd Magazine (digitální vydání) 

• Exkluzivní obsah Crowd1 v Mindoe (k dispozici, pokud byl produkt Mindoe dříve zakoupen na účtu). 

 

ODDÍL V 

KOMISE, BONUSY A SYSTÉMY ODMĚN 

Prodejní bonus (SB – Sales Bonus) 

Nákup produktů a služeb poskytovaných dodavateliem třetí strany nabízí bonus k přímému prodeji s 

názvem Prodejní bonus. Tento bonus se vyplácí přidružené společnosti, která doporučila zákazníka nebo 

přidružené společnosti (rozuměj členovi), který provedl nákup a nevyžaduje žádnou zvláštní kvalifikaci. 

 

http://www.crowd1.com/
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Prodejní bonus je procento založené na ziskové marži, kterou Crowd1 obdrží na zakoupeném produktu  

nebo za služby. Tato provize (nebo zisk) se liší podle dodavatele třetí strany. Prodejní bonus je zaplacen 

měsíc poté, co Crowd1 obdržel provizi od dodavatele třetí strany. 

 

Aktivní fond uživatelů (AUP) 

Crowd1 nabízí Affiliate partnerům možnost získat část z každé aktivní skupiny uživatelů, z níž přidružená 

společnost kupuje produkt a / nebo službu nebo postoupila produkt a / nebo službu zákazníkovi a / nebo 

přidružené společnosti, což má za následek nákup. Pro každý produkt nebo pro každou kategorii existuje 

aktivní uživatelský fond kategorie produktů (např. cestování, životní styl atd.) 

Každá skupina obdrží procento ze všech provizí, které Crowd1 obdrží z prodeje třetích stran za produkty a 

služby zakoupené prostřednictvím sítě Crowd1 Network. Celková provize vybraná od každého aktivního 

fond uživatelů se počítá po každém kalendářním měsíci a rozdělí se mezi přidružené subjekty kteří získali 

část z nich a jsou placeni čtvrtletně. 

Tyto části jsou platné pouze během kalendářního čtvrtletí, ve kterém jsou generovány. Následuje výplata 

měsíc po skončení čtvrtletí. Podíly v každé skupině se získávají osobními nákupy a nákupy od přímo 

sponzorovaných přidružených společností a zákazníků. K účasti v každém fondu Affiliate partner musí mít 

osobně zakoupený minimálně jeden produkt nebo službu (tj. mít alespoň jeden AP) z každého fondu 

(Pool,bazénu). 

 

Crowd bonus 

Je vyplácen v plné výši na osobní účet podnikatele. Na základě aktivity: 

 • podnikatel musí v aktivním měsíci získat 5 AP (bodů činnosti); nebo 

 • mít 1 osobně doporučeného podnikatele v aktivním měsíci. 

 

Lhůta pro splnění tohoto požadavku je 90 dní po registraci. 

 

Každý nový prodej startovacího balíčku (Starter Package) poskytuje podnikateli jinou částku bodů bonusu v 

závislosti podle typu zakoupeného balíčku a získaných bodů v přidruženém levém / pravém týmu.  

Podnikatel si může vybrat preferované umístění pro nové přímé členy  do rovnováhy v příslušných nohách 

na stránce Nastavení účtu. 

Podnikatel dostane výplatu v plné výši za 1/1 párování, za 1/2 párování a za 1/3 párování. 
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Crowd1 Bonus se vyplácí denně. 
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Odpovídající bonus (Matching bonus) 

Odpovídající bonus vyplácí procento na základě Crowd bonusů členů týmu, sponzorovaného podnikatelem. 

Pouze podnikatelé mají nárok na odpovídající bonus. Lhůta 90 dnů po registraci bude platit jako požadavek 

na získání Bodů aktivity. 

Čím více přímo sponzorovaných podnikatelů, tím hlouběji ve struktuře může podnikatel získat odpovídající 

bonus. 

K získání bonusu za párování (vypláceného na osobní účet) musí mít podnikatel určitý počet AP, abyste 

mohli dostávat výplaty na různých úrovních, viz níže. 

 

Přímo sponzorováno  5 10 15 20 25 

Počet úrovní k zaplacení 1 2 3 4 5 
Body aktivity (AP) 5 10 15 20 25 

 

Odpovídající bonus se vyplatí v poměru 3: 1 k Crowd Bonusu a nikdy nemůže být vyšší, než on, např. pokud 

podnikatel vydělá 100 v davovém bonusu, odpovídající bonus nikdy nemůže dosáhnout více než 300. 

Odpovídající bonus se vyplácí denně. 

Bonus Strach ze ztráty (Fear of Loss)  

Fear of Loss Bonus je rychlý startovní motivační bonus, kde je možné získat poukaz na Startovací balíček. 

Toto je k dispozici pro všechny Affiliate partnery (přidružené společnosti) během prvních 14 dnů po 

registraci. 

• Affiliate partner může získat startovací balíček, pokud má čtyři lidi, kteří se rozhodli koupit Startovací    

    balíček. 

• Pokud si Affiliate partner zakoupil Osobní Startovací balíček, obdrží voucher Obchodní body (BP). 

• Pokud Affiliate partner nemá Startovací balíček, získá namísto toho poukaz na Startovací balíček (s BP). 

Získaný poukaz je ekvivalentem nejnižšího ze čtyř možných Startovacích balíčků. Viz příklady níže: 

Příklad 1 

• Pokud jsou 4 plně zaplacené černé balíčky, Affiliate -přidružená společnost získá poukaz na černý balíček. 

Příklad 2 

• Pokud jsou 2 plně zaplacené černé balíčky a 2 plně zaplacené bílé balíčky, Affiliate - přidružená společnost 

získá   poukaz pro menší balíček, tj. bílý balíček. 
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* Pouze částka, která byla plně zaplacena, opravňuje Affiliate partnera k bonusu za strach ze ztráty. Pokud 

část Startovacího balíčku byla zaplacena Dárkovými poukazy bez BP nebo získána bezplatným upgradem; 

tyto části nesplňují podmínky pro bonus Fear of Loss. 

 

 

Zbytkový bonus (Residual bonus) 

Residual je přímý bonus ke všem penězům, vynaloženým na některý z online produktů a služeb třetích stran, 

nabízených v obchodě C-Store. Zbytkový (residuální) bonus se vyplácí partnerovi (Affiliate pobočce)  podle 

aktuální kvalifikace pro příslušné období, nezávisle na popsané úrovni sítě níže. 

Celková částka zbytkového bonusu je rovnoměrně rozdělena na stejný počet fondů jako Úroveň sítě 

(Nework level). Každý fond (Pool, skupina) je rozdělen ve stejných částech na odpovídající úroveň sítě 

(jednotlivé skupiny) v závislosti na skutečném počtu jednotlivých skupin a zisků na jejich úrovni. 

Affiliate partner získá jednu část z každého fondu na úrovni sítě, pro který se kvalifikoval, např. Affiliate 

partner, který dosáhl úrovně sítě 10, získává části ze VŠECH fondů pro úrovně sítě 1-10 pokud se tento 

Affiliate partner kvalifikoval pro požadavky AP pro danou konkrétní úroveň sítě. 

Pokud Affiliate partner nesplňuje požadavky na AP na úrovni sítě, Affiliate partner místo toho získá 

zaplaceno na úrovni, na kterou se jako Affiliate partner kvalifikoval. 

 

        Otevírá se     Získáváte zaplaceno 

 

Pozice Úroveň Activity Points (AP) 

Startér - Starter 1-3 5 

Koordinátor - Coordinator 4-6 5 

Manažer - Manager 7-9 5 

Ředitel - Director 10-12 10 

Prezident - Prezident 13-15 15 

Sr. President – Senior President 16-18 20 

Ambassador  - Ambassador 19-21 25 

 

Zbytkový bonus (residuální bonus) je vyplácen měsíčně. 

 

ODDÍL VI 

 

RŮZNÉ 

Úrovně sítě (Network Levels) 

Affiliate partner dosahuje různých úrovní na základě celkového zůstatku BP. Zůstatek BP se rovná 

kumulovanému počtu placených BP, za které affiliate partner obdržel Crowd bonus. 
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Úroveň Affiliate se používá při výpočtu zbytkového bonusu a bude základem pro speciální propagační akce 

(např. školení a uznání). 

Když partner dosáhne určité úrovně, udržuje si tuto úroveň po celou dobu trvání Dohoda s Crowd1. 

Partnerovi však bude zapláceno podle skutečné aktivity Affiliate.  
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Týdenní výplata 

Celkový výdělek Crowd Bonus a Matching Bonus má maximální týdenní výplatu, což je v závislosti na úrovni 

sítě, které Affiliate partner dosáhl. 

Maximální výplata za týden pro přidružené společnosti na úrovni sítě 0-13 je omezena na 200 000 BP 

(100 000 BP pro ne-titanové členy). Maximální výplata za týden pro přidružené společnosti na úrovni sítě 

14–21, viz tabulka níže. 
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Doba platnosti pro BP (obchodní body) 

Nepoužité BP vyprší po 6 (šesti) měsících. To znamená, že vygenerované BP jsou platné pro daný měsíc a 

jsou platné dalších pět (5) měsíců poté. 

 

 

 

ODDÍL VII 

Zřeknutí se odpovědnosti 

Tento kompenzační plán a podmínky se mohou změnit bez předchozího upozornění. Crowd1 nezaručuje, 

že Affiliate partner vydělá nějaké peníze pomocí metod a informací a návrhů, které jsou uvedeny v tomto 

plánu odměn (kompenzačním plánu). 

 

 

Crowd1 Network Ltd. 

HDS Tower, jednotka č. 3408 

Jumeirah Lakes Towers 

P.O. Krabice 393243 Dubaj 

Spojené arabské emiráty 

Crowd1 Network Ltd. 

 

 

Aktualizováno 1. dubna 2021 

 

 

Tento plán odškodnění bude přeložen do různých jazyků. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi touto 

anglickou verzí a přeloženou verzí bude mít přednost anglická verze Kompenzačního Plánu.  

 


