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CÔNG TY TNHH BEST WORLD VIỆT NAM  

CHƯƠNG TRÌNH TRẢ THƯỞNG 

PHẦN I : CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM 

1. Mô hình mạng lưới :  

Là sự kết hợp của hai (02) mô hình : mô hình đa nhánh ( unilevel plan )  và mô hình nhị 

phân ( binary plan ). Theo mô hình đa nhánh thì một nhà  phân phối sẽ bao gồm các nhà 

phân phối cấp dưới được xếp thành hàng ngang theo thứ tự thời gian tham gia, tham gia 

trước đứng trước. Sau đó từ mô hình đa nhánh này, các nhà phân phối cấp dưới này 

được phân chia thành nhánh trái nhánh phải theo thứ tự thời gian tham gia và theo ý chí 

của nhà phân phối cấp trên trong mô  hình nhị phân để tính hoa hông cặp đôi. 

Ví dụ : Mô hình đa nhánh ( Unilevel plan ):  

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ : Mô hình nhị phân ( binary plan ): A1 & A2 lần lượt là nhánh trái nhánh phải của A. 

Riêng A3 & A4 ( tham gia sau A1 & A2 ) thì A quyết định xếp dưới A1 hoặc A2 hoặc như 

thế nào thì tùy A. 

 

Có thể :                                                                 Hoặc :  
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2. Giá : 

1.1 DP – Giá bán sỉ: (Distributor Price, DP) là giá bán sản phẩm cho các khách hàng 

đã ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty. 

1.2 SP - Giá bán lẻ: (Selling Price, SP) là giá bán sản phẩm cho các khách hàng 

không hoặc chưa ký hợp đồng phân phối với Công ty. 

 

3. Các danh hiệu của nhà phân phối:  Có tất cả 7 danh hiệu  

BA    – Nhà phân phối: (Business Associate): khách hàng đã ký hợp đồng tham gia bán 

hàng đa cấp với Công ty, sau  khi hoàn thành Chương Trình Đào Tạo cơ bản và được 

cấp chứng chỉ hoàn thành Chương Trình Đào Tạo cơ bản và cấp thẻ thành viên 

BM    – Quản lý kinh doanh (Business Manager): danh hiệu quản lý thứ nhất của nhà phân 

phối.  

SBM  – Quản lý kinh doanh cấp cao (Senior Business Manager): danh hiệu quản lý thứ  hai 

của nhà phân phối. 

BBM  – Giám đốc đồng (Bronze Business Manager): danh hiệu quản lý thứ  ba của nhà 

phân phối. 

SD     – Giám Đốc Bạc (Silver Director): danh hiệu quản lý thứ  tư của nhà phân phối. 

GD    – Giám Đốc Vàng (Gold Director): danh hiệu quản lý thứ  năm của nhà phân phối.  

PD     – Giám Đốc Bạch Kim (Platinum Director): danh hiệu quản lý thứ sáu của nhà phân 

phối. 

4. RU – Điểm thưởng: (Reward Unit) , còn gọi là ĐIỂM. 

 Đó là đơn vị tính khối lượng hàng hóa đã được bán ra hay đã được phân phối bởi 

một cá nhân hoặc một nhóm người tham gia phân phối.  

 Mỗi sản phẩm của Công ty sẽ tương ứng với một số RU nhất định. 

 Số RU này được thể hiện rõ ràng trên các phiếu đặt hàng, hóa đơn, các bảng giá sản 

phẩm của Công ty, đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tại Danh mục sản phẩm 

kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

RU là cơ sở để tính hoa hồng cho nhà phân phối. Giá trị một RU được quy định tùy theo 

tình hình phát triển kinh doanh của Công ty và biến động giá cả của xã hội. Khi có thay đổi 

giá trị của một RU, Công ty sẽ thông báo cho Nhà phân phối trước 15 ngày thông qua 

email, trên trang web của Công ty, trên bảng thông báo tại Công ty. 

 1 điểm RU = 170.000VND 

 

4.1  Các loại RU cần phân biệt: 

 PRU – ĐIỂM cá nhân (Personal Reward Unit): là số RU của các sản phẩm đã 

được mua bằng mã số của cá nhân bạn.  

Ví dụ : Tổng số RU trong tháng bạn mua là 18 thì PRU của bạn là 18 
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 GRU – ĐIỂM nhóm (Group Reward Unit): là tổng RU của bạn và tất cả các 

thành viên trong nhánh dưới bảo trợ của bạn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BGRU – ĐIỂM ly khai của nhóm lớn (Breakaway Group Reward Volume): là số 

GRU của bạn nhưng không bao gồm các GRU của những nhà phân phối cấp dưới 

có cùng hoặc cao hơn danh hiệu của bạn, hoặc không bao gồm số GRU của một 

dây mạnh nhất trong nhánh dưới bảo trợ của bạn. 

 

4.2  Cách thức phân bổ số RU như sau : 

PRU = PRUu + PRUb + PRUe 

 RUu – ĐIỂM mạng lưới (Unilevel Reward Unit): là số RU được phân bổ vào 

nhóm mạng lưới, số RU này được làm căn cứ tính trong hoa hồng đơn hàng đầu 

tiên, hoa hồng mạng lưới, hoa hồng cấp bậc. Số RUu tối thiểu trong tháng là 6RU 

 RUb – ĐIỂM cặp đôi ( Pairing Reward Unit): là số RU được phân bổ vào nhóm 

cặp đôi, số RU này được làm căn cứ tính hoa hồng cặp đôi, hoa hồng du lịch. Số 

RUb tối thiều trong tháng là 12RU 

 RUe - ĐIỂM doanh số vượt trội (Extra Reward Unit): là số RU được phân bổ 

vào doanh số tính hoa hồng doanh số. 

 

Cách phân bổ RU 

Bước 1 : Tổng RU trong tháng : X 

Bước  2 : 6RU đầu tiên sẽ là RUu  ( nếu X nhỏ hơn hoặc bằng 6 thì số RU này là 

RUu ) 

Bước  3 : 12RU tiếp theo là RUb ( nếu X lớn hơn 6 thì số RU tiếp theo là RUb, tối 

đa là 12RU) 

Bước 4 : Phần RU còn lại = X - 6 – 12 được phân bổ như sau (nếu X lớn hơn 18) 

Bước 5 : RUe = 50% x ( X-6-12 )  

Bước 6 : RUu = 50% x (X-6-12) x 1/3 

Bước 7 : RUb = 50% x (X-6-12) x 2/3 

Bạn (A) 

18RU 

A3 

18RU 

A2 

18RU 

A1 

18RU 

A4 

18RU 

Tổng GRU sẽ  là : 

18(A) + 18(A1) + 18(A2) +18(A3)  

+ 18(A4) = 90GRU 
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 Điểm năng động để hưởng hoa hồng : 18PRU cho tất cả các loại hoa hồng, riêng 

điều kiện hưởng hoa hồng mạng lưới là 6PRU. Nhà phân phối không duy trì đủ điểm 

năng động hàng tháng sẽ không được nhận hoa hồng, chỉ hưởng được chênh lêch giá 

bán lẻ và giá bán sỉ ( nếu có ) 

 Điểm tối thiểu để duy trì và bảo lưu số RUb chưa thanh toán chuyển sang tháng sau 

là 6PRU. 

 

5. Khái niệm về thời gian :  

 Tháng bán hàng: được tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối của tháng dương lịch. 

Ví dụ: từ ngày 01/06/2014 đến ngày 30/06/2014 

 Hoa hồng của nhà phân phối được tính theo tháng bán hàng.  

 Kỳ thanh toán hoa hồng : theo tháng, chậm  nhất ngày 15 của tháng tiếp theo tháng 

bán hàng. Riêng phần chia lãnh đạo của GD hoặc PD được thanh toán theo quý hoặc 

năm. 

 

6. Các khái niệm khác : 

 Cấp dưới : nhà phân phối bên dưới 

 Nhánh : một dây gồm các nhà phân phối  

 Nhánh hoạt động : một dây gồm các nhà phân phối duy trì đủ điểm năng động  

 Cặp đôi : là 2 nhà phân phối bất kỷ thuộc 2 nhánh khác nhau được bắt cặp theo số 

điểm RU  

 

7. Hệ số điều chỉnh hoa hồng : 

Trường hợp trong tháng bán hàng, tổng giá trị hoa hồng các loại vượt quá 40% 

doanh số tháng thì công ty áp dụng hệ số điều chỉnh hoa hồng như sau : 

                                                                      Tổng doanh thu trước thuế GTGT  

Hệ số điều chỉnh hoa hồng ( K ) = 40% x 

                                                                         Tổng hoa hồng  

 

Công ty sẽ áp dụng hệ số K để điều chình hoa hồng thực tế chi trả cho nhà phân phối 

trong trường hợp tỷ lệ hoa hồng theo chính sách trả thưởng vượt quá 40% doanh số thực 

tế tháng bán hàng. 

 

 

 

PHẦN II : CÁC LOẠI CẤP BẬC, DANH HIỆU NHÀ PHÂN PHỐI 

Có tất cả 7 cấp bậc, danh hiệu  : 
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BA    – Nhà phân phối: (Business Associate): khách hàng đã ký hợp đồng tham gia bán 

hàng đa cấp với Công ty, sau  khi hoàn thành Chương Trình Đào Tạo cơ bản và được 

cấp chứng chỉ hoàn thành Chương Trình Đào Tạo cơ bản và cấp thẻ thành viên 

BM    – Quản lý kinh doanh (Business Manager): danh hiệu quản lý thứ nhất của nhà phân 

phối.  

SBM  – Quản lý kinh doanh cấp cao (Senior Business Manager): danh hiệu quản lý thứ  hai 

của nhà phân phối. 

BBM  – Giám đốc đồng (Bronze Business Manager): danh hiệu quản lý thứ  ba của nhà 

phân phối. 

SD     – Giám Đốc Bạc (Silver Director): danh hiệu quản lý thứ  tư của nhà phân phối. 

GD    – Giám Đốc Vàng (Gold Director): danh hiệu quản lý thứ  năm của nhà phân phối.  

PD     – Giám Đốc Bạch Kim (Platinum Director): danh hiệu quản lý thứ sáu của nhà phân 

phối. 

1. Nhà phân phối ( BA ) 

1.1 Điều kiện trở thành BA :  

Là người đủ điều kiện trở thành nhà phân phối của công ty quy định Điều 3 của 

Quy tắc hoạt động, tham gia Chương Trình Đào Tạo cơ bản và được cấp chứng 

chỉ hoàn thành Chương Trình Đào Tạo cơ bản và cấp thẻ thành viên 

 

1.2 Hoa hồng cấp bậc BA :  

- Hoa hồng mạng lưới: là thu nhập phát sinh từ số RUu từ các tầng của trong nhánh 

dưới của bạn. 

- Hoa hồng cặp đôi: là thu nhập phát sinh từ số RUb của các cặp đôi trong nhánh dưới 

của bạn 

 

2. Quản lý kinh doanh ( BM): 

2.1 Điều kiện để trở thành Quản lý kinh doanh: có 2 cách lên BM 

Cách 1 : 

- Bạn phải là nhà phân phối (BA) 

- Bạn phải đạt chỉ tiêu hoạt động cá nhân 90 PRU trong 1 tháng để thăng chức BM. 

- Tháng tiếp theo sau khi thăng chức BM, hàng tháng phải duy trì điểm năng động 

Cách 2 : 

- Bạn phải là nhà phân phối (BA) 

- Bạn duy trì điểm năng động và có 4 cấp dưới tầng 1 cũng duy trì điểm năng động 

trong củng một tháng. 

- Tháng tiếp theo sau khi thăng chức BM, hàng tháng phải duy trì điểm năng động 
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 2.2 Hoa hồng BM:  gồm các loại: 

- Hoa hồng mạng lưới 

- Hoa hồng cặp đôi 

- Hoa hồng doanh số : là thu nhập phát sinh từ số RUe của cấp dưới của bạn. 

- Hoa hồng cấp bậc : Phần hoa hồng trả thêm dựa vào cấp bậc của bạn, tính trên số 

RUu.  

- Hoa hồng kho bạc: tính doanh tổng doanh số RU. 

 

3. Quản lý kinh doanh cấp cao  (SBM): 

 3.1 Điều kiện trở thành Quản lý kinh doanh cấp cao ( SBM ): 

- Bạn phải là BM 

- Nếu bạn có một cấp dưới trực tiếp là BM, bạn sẽ đạt danh hiệu SBM.  

- Sau khi thăng chức SBM, hàng tháng phải duy trì chỉ tiêu điểm năng động 

 

 

 3.2 Hoa hồng SBM: gồm các loại : 

- Hoa hồng mạng lưới 

- Hoa hồng cặp đôi 

- Hoa hồng doanh số 

- Hoa hồng cấp bậc 

- Hoa hồng kho bạc  :  

 

4. Giám Đốc Đồng ( BBM) 

 4.1 Điều kiện trở thành Giám đốc đồng (BBM): 

- Bạn phải là BM hoặc SBM 

- Có 3 BM cấp dưới trực tiếp ở 3 nhánh khác nhau 

- Đạt tổng doanh số nhóm cộng dồn 900GRU với tổng doanh số của nhánh dưới 

mạnh nhất không vượt quá 450GRU trong 2 tháng liên tục. Nhánh mạnh nhất là 

nhánh có doanh số nhóm cộng dồn lớn nhất. 

- Sau khi thăng chức BBM, hàng tháng phải duy trì chỉ tiêu điểm năng động 

 

 

 4.2 Hoa hồng BBM: gồm các loại 

- Hoa hồng mạng lưới 

- Hoa hồng cặp đôi 
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- Hoa hồng doanh số 

- Hoa hồng cấp bậc 

- Hoa hồng kho bạc: Nếu thỏa điều kiện 

- Hoa hồng kho vàng: Nếu BBM thỏa điều kiện hưởng hoa hồng kho vàng thì sẽ 

không hưởng hoa hồng kho bạc. 

 

5. Giám Đốc Bạc (SD): 

 5.1 Điều kiện trở thành Giám đốc bạc ( SD) 

- Bạn phải đạt được danh hiệu Giám đốc đồng (BBM). 

- Đạt tổng doanh số nhóm cộng dồn 9.000GRU với tổng doanh số của nhánh mạnh 

nhất không vượt quá 4.500GRU trong 6 tháng. Nhánh mạnh nhất là nhánh có 

doanh số nhóm cộng dồn lớn nhất 

- Có 3 BBM cấp dưới trực tiếp ở 3 nhánh khác nhau 

-  Sau khi thăng chức SD, hàng tháng phải duy trì chỉ tiêu điểm năng động 

 

 

 5.2 Hoa hồng SD: gồm các loại 

- Hoa hồng mạng lưới 

- Hoa hồng cặp đôi 

- Hoa hồng doanh số 

- Hoa hồng cấp bậc 

- Hoa hồng kho vàng: hoặc hoa hồng kho bạc nếu thỏa điều kiện. Không hưởng 

hoa hồng kho bạc nếu đã hưởng hoa hồng kho vàng. 

- Phần chia lãnh đạo SD: phần tiền thưởng hưởng theo doanh số quốc gia, tính theo 

số RU.  

- Phần thưởng du lịch : phần tiền thưởng cho cấp bậc SD trở lên, tính theo số RUb. 

Phần thưởng du lịch được hưởng trong tháng tiếp theo tháng đủ điều kiện 

 

6. Giám Đốc Vàng ( GD ): 

 6.1 Điều kiện trở thành Giám đốc vàng  (GD): 

- Bạn phải đạt được danh hiệu Giám đốc bạc (SD). 

- Bạn phải có 3 SD cấp dưới trực tiếp ở 3 nhánh khác nhau có điểm năng động 

- Sau khi thăng chức GD, hàng tháng phải duy trì chỉ tiêu điểm năng động 

 

 6.2 Hoa hồng GD: 

- Hoa hồng mạng lưới 

- Hoa hồng cặp đôi 
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- Hoa hồng doanh số 

- Hoa hồng cấp bậc 

- Hoa hồng kho vàng hoặc hoa hồng kho bạc nếu thỏa điều kiện. Không hưởng 

hoa hồng kho bạc nếu đã hưởng hoa hồng kho vàng 

- Phần thưởng du lịch  

- Phần chia lãnh đạo SD và GD: Phần chia GD thanh toán trong quý tiếp theo quý 

phát sinh doanh số. 

 

7. Giám Đốc Bạch Kim ( PD ): 

 7.1 Điều kiện trở thành Giám đốc bạch kim ( PD ): 

- Bạn phải đạt được danh hiệu Giám đốc vàng (GD). 

- Bạn phải có 3 GD cấp dưới  trực tiếp ở 3 nhánh  khác nhau duy trì chỉ tiêu điểm 

năng động  

- Sau khi thăng chức PD, hàng tháng phải duy trì chỉ tiêu điểm năng động 

 

 7.2 Hoa hồng PD: 

- Hoa hồng mạng lưới 

- Hoa hồng cặp đôi 

- Hoa hồng doanh số 

- Hoa hồng cấp bậc 

- Hoa hồng kho vàng hoặc hoa hồng kho bạc nếu thỏa điều kiện. Không hưởng 

hoa hồng kho bạc nếu đã hưởng hoa hồng kho vàng  

- Phần thưởng du lịch  

- Phần chia lãnh đạo SD, GD và PD : Phần chia này được thanh toán trong năm 

tiếp theo năm phát sinh doanh số. 

 

 

PHẦN III : CÁC LOẠI HOA HỒNG TIỀN THƯỞNG :  

1. Hoa hồng mạng lưới : 

1.1 Khái niệm : Hoa hồng mạng lưới là thu nhập phát sinh từ số PRUu từ các tầng 

của nhánh dưới của bạn. 

 

1.2  Điều kiện :  

1.2.1 Phải duy trì chỉ tiêu điểm năng động 

 

1.3  Cách tính : Bạn sẽ được hưởng 20% trên tổng PRUu tầng 1, 2% trên tổng PRUu 

từ tầng 2 đến tầng 3 và 1% trên tổng PRUu từ tầng 4 đến tầng 9 của tháng phát 

sinh doanh số. 
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1.4  Mô hình :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoa hồng cặp đôi :  

2.1 Khái niệm : Hoa hồng cặp đôi là thu nhập phát sinh từ số PRUb của các cặp đôi 

nhánh dưới của bạn. 

 

2.2  Điều kiện :  

2.2.1 Duy trì điểm năng động 

2.2.2 Duy trì ít nhất 2 nhánh dưới có điểm năng động 

2.2.3 Điều kiện tối thiểu để duy trì và bảo lưu số RUb chưa thanh toán chuyển 

sang tháng sau là 6PRU 

 

Ví dụ : Duy trì tối thiểu 6PRU được tiếp tục chuyển RUb chưa thanh toán sang tháng sau  

Tháng 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 

PRU 18 6 6 6 3 6 18 6 

RUb còn thừa 12 12 12 12 0 0 12 12 

  

2.3  Cách tính :  

2.3.1 Mỗi 3RUb bắt cặp trong nhóm GRUb được hưởng 57.000VND – gọi là 

giá trị tiêu chuẩn. 

Cách tính : 

Tổng PRUu mỗi 

nhánh dưới x 

170.000 x tỷ lệ % 

của tầng đó 

20% Tầng 1 

A (6) 

6 

6 

6 

6 6 6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 % từ tầng 2, tầng 3 

1 % từ tầng 4 đến tầng 9 
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2.3.2 Hưởng tối đa là 120RUb mỗi tầng. Bất kỳ mức RUb chưa thanh toán ở 

tầng nào thấp hơn mức 120RUb sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo. 

2.3.3 Nếu bạn đạt trên 20 cặp trong tháng bán hàng thì tất cả các cặp đều được 

tính theo giá 57.000vnd/cặp. Nếu bạn đạt từ 20 cặp trở xuống trong tháng 

bán hàng thì tất cả các cặp đều được tính theo giá 68.400vnd/cặp.  

2.3.4 Nếu bạn thuộc nhóm 5% nhận hoa hồng cặp đôi nhiều nhất trong tháng, 

giá trị một cặp đôi được tính như sau : 

                                                  Tổng số RUb trong tháng x 30% - Tổng thanh toán  

                                                                             của các nhóm tại điểm 2.3.3 

Giá trị một cặp đôi = 

                         Tổng số cặp đôi của nhóm 5% nhận hoa hồng cặp đôi nhiều nhất 

2.3.5 Đối tượng không nhận phần chia lãnh đạo SD trong tháng trước hưởng 

đến 3.000 cặp. 

2.3.6 Đối tượng nhận phần chia lãnh đạo SD trong tháng trước hưởng đến 6.000 

cặp 

2.3.7 Đối tượng nhận phần chia lãnh đạo GD trong quý trước hưởng đến 10.000 

cặp 

2.3.8 Đối tượng nhận phần chia lãnh đạo PD trong năm trước không giới hạn số 

lượng cặp 

 

2.4  Mô hình : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bạn 

18PRU 

Nhánh trái    Nhánh phải 

Tầng 1A – 33RUb   Tầng 1B – 28RUb 

Tầng 2A – 95RUb   Tầng 2B – 17RUb 

Tầng 3A – 0RUb    Tầng 3B – 66RUb 

Tầng 4A – 100RUb   Tầng 4B – 106RUb 

Tầng 5A – 120RUb   Tầng 5B – 18RUb 

     Tầng 6B –120RUb 

     Tầng 7B – 7RUb 

Tổng RUb nhánh trái: 348RUb           Tổng RUb nhánh phải : 362RUb 

Tổng số GRUb trong nhóm cặp đôi là : 348RUb 

Tổng số cặp đôi tính hoa hồng cặp đôi là : 348/3=116cặp 

Hoa hồng cặp đôi : 116 x 57.000 = 6.612.000VND 

. 
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3. Hoa hồng doanh số :  

3.1 Khái niệm : Hoa hồng doanh số là phần hoa hồng trả trên doanh số RUe của 

bạn và các BA cấp dưới của bạn. Trường hợp cấp trên trực tiếp ( tử BM trở lên ) 

không duy trì đủ điểm năng động thì không được hưởng doanh số RUe của BA 

cấp dưới. Doanh số RUe này sẽ chuyển lên cấp trên nữa.  

 

3.2  Điều kiện :  

3.2.1 Duy trì điểm năng động 

 

3.3  Cách tính :  

3.3.1 Hưởng 34% trên  doanh số PRUe của bạn và các BA cấp dưới bạn 

 

3.4  Mô hình : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa hồng doanh số của A1  

PRUe của A1 : 50%(22-18) = 2 

PRUe của BA cấp dưới :  

50% [ (30-18) (A12) + (30-18) ( A121 ) + (18-18) ( A122) + (27-18) (A123) ] = 16.5 

Như vậy : Tổng PRUe của A1 : 2+16.5=18.5 

Hoa hồng doanh số A1 sẽ là : 18.5 x 170.000 x 34% = 1.069.300vnd 

 

4. Hoa hồng cấp bậc :  

4.1 Khái niệm : Hoa hồng cấp bậc là Phần hoa hồng trả thêm dựa vào cấp bậc của 

bạn, tính trên số GRUu. 

4.2  Điều kiện :  

A1   

SD- 22 

A13  

SD - 18 

A12       

BA-30 

A11  

BM - 18 

A123 

BA-27 

A122 

BA - 18 

A121  

BA - 30 
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4.2.1 Duy trì điểm năng động 

 

4.3  Cách tính :  

4.3.1 BM : hưởng 0.5% doanh số GRUu. 

4.3.2 SBM : hưởng 1% doanh số GRUu. Nếu SBM có cấp dưới là BM thì chỉ 

hưởng phần chênh lệch 0.5% doanh số GRUu. 

4.3.3 BBM : hưởng 2% doanh số GRUu. Nếu BBM có cấp dưới là SBM hoặc 

BM thì BBM chỉ hưởng phần chênh lệch sau khi trừ tỷ lệ hoa hồng cấp 

bậc của SBM hoặc BM 

4.3.4 SD : Hưởng 3% doanh số GRUu. Chỉ hưởng phần chênh lệch nếu cấp 

dưới là BBM hoặc SBM hoặc BM 

4.3.5 GD : Hưởng 3.5% doanh số GRUu. Chỉ hưởng phần chênh lệch nếu cấp 

dưới là SD hoặc BBM hoặc SBM hoặc BM 

4.3.6 PD : Hưởng 4% doanh số GRUu. Chỉ hưởng phần chênh lệch nếu cấp 

dưới là GD hoặc SD hoặc BBM hoặc SBM hoặc BM 

4.3.7 Nếu cấp dưới đồng cấp bậc với cấp trên thì cấp trên không hưởng hoa 

hồng cấp bậc cho doanh số RUu của nhóm cấp dưới đồng cấp bậc. 

 

4.4  Mô hình : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

Hoa hồng cấp bậc tính như sau  

Giả sử tất cả số RU của nhà phân phối trong mô hình đều là RUu 

1. A12 : Tổng GRUu tính hoa hồng cấp bậc là :  

A1   

SD - 22 

A13      

SD - 18 

A12          

BM-30 

A11       

BBM -18 

A123   

BM-27 

A122      

BA - 18 
A121       

BA - 30 
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30 (A12 ) + 30 (A121 ) + 18 ( A122 ) + 27 (A123) = 105 GRUu  

A12 là BM nên hoa hồng A12 là :  

(105 x 0.5% x 170.000) – (27 x 0.5% x 170.000 ) = 89.250 – 22.950 = 66.300VND 

( Vì A123 cùng cấp BM với A12 nên A12 không được hưởng phần hoa hồng cùng 

cấp BM ) 

 

2. A1 : Tổng GRUu tính hoa hồng cấp bậc là : 

22 (A1) +18 (A11) + 18 (A13) + 30 (A12) + 30 (A121) + 18 (A122) + 27 (A123) = 

163 GRUu 

A1 là SD nên hoa hồng được tính :   

( 163 x 3% x 170.000 ) – ( 18 x 3% x 170.000 ) –  (105 x 0.5% x 170.000) – (27 x 

0.5% x 170.000 ) = 831.300 – 91.800 –  89.250 – 22.950 = 627.300VND 

( Vì A13 cùng cấp SD với A1 nên A1 không được hưởng phần hoa hồng cùng cấp 

SD và không hưởng phần hoa hồng cấp bậc BM của A12 và A123 ) 

 

5. Hoa hồng kho bạc :  

5.1 Khái niệm : Hoa hồng kho bạc là thu nhập phát sinh từ số GRU của bạn và từ 

các tầng của nhánh dưới của bạn. 

 

5.2  Điều kiện :  

5.2.1 Đạt 90PRU cộng dồn trong 1 tháng 

5.2.2 Sau khi đạt điều kiện hưởng kho bạc thì mỗi tháng phải duy trì điểm năng 

động. 

 

5.3  Cách tính : Hưởng 1% doanh số GRU, không bao gồm doanh số của  nhánh 

dưới là kho bạc. 

 

6. Hoa hồng kho vàng : 

6.1 Khái niệm : Hoa hồng kho vàng là thu nhập phát sinh từ số GRU của bạn và từ 

các tầng của nhánh dưới của bạn Nếu BBM thỏa điều kiện hưởng hoa hồng kho 

vàng thì sẽ không hưởng hoa hồng kho bạc. 

 

6.2  Điều kiện :  

6.2.1 Hoàn thành cấp bậc BBM 

6.2.2 Đạt 150PRU cộng dồn trong 1 tháng 

6.2.3 Đạt chỉ tiêu hoạt động 150 GRU cộng dồn trong vòng 6 tháng để được 

công nhận lại kho vàng trong 6 tháng sau. 

6.2.4 Sau khi đạt điều kiện hưởng kho vàng, phải duy trì điểm năng động 

6.3  Cách tính : Hưởng 2% doanh số GRU, không bao gồm doanh số của các nhánh 

dưới là kho vàng. Nếu có nhánh dưới là kho bạc, chỉ hưởng phần chênh lệch. 
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7. Phần thưởng du lịch :  

7.1 Khái niệm : Phần tiền thưởng cho cấp bậc SD trở lên, tính theo số RUb 

7.2  Điều kiện :  

7.2.1 Duy trì điểm năng động 

7.2.2 Đối với SD : phải đạt 400 SDBGRUb/tháng ; Đối với GD : phải đạt 200 

SDBGRUb/tháng ; Đối với PD : phải đạt 100 SDBGRUb/tháng 

7.2.3 Trường hợp SD hoặc GD hoặc PD thỏa điều kiện 400 SDBGRUb/tháng 

hoặc 200 SDBGRUb/tháng hoặc 100 SDBGRUb/tháng thì được nhận 

số SDBGRUb từ cấp dưới không đạt điều kiện. 

 

8.3  Cách tính : Hưởng 4% trên doanh số SDBGRUb trong tháng bán hàng 

  

8. Phần chia lãnh đạo :  

8.1 Khái niệm : phần tiền thưởng hưởng theo doanh số quốc gia 

8.2 Phần chia lãnh đạo của SD : phần tiền thưởng hưởng theo doanh số quốc 

gia.  

8.2.1 Điều kiện :  

 Duy trì điểm năng động 

 Đạt 600GRU/tháng 

 Phải có ít nhất một SD ở nhánh dưới được thăng cấp 

 Nhánh SD mới đạt 600GRU/tháng  

 Đạt 400SDBGRU trong tháng 

8.2.2 Cách tính :  

Tổng trị giá phần chia SD = Tổng doanh số RU cả nước x 2% 

Giá trị một phần chia SD = Tổng số phần chia SD / Số phần chia 

Phần chia lãnh đạo SD = Giá trị một phần chia x số phần chia 

Cứ mỗi một SD ở nhánh dưới khác nhau đạt tiêu chuẩn tính một phần chia.  

 
8.3 Phần chia lãnh đạo của GD : phần tiền thưởng hưởng theo doanh số quốc 

gia. Phần chia này được thanh toán theo quý phát sinh doanh số 

8.3.1 Điều kiện :  

 Duy trì điểm năng động 

 Cần đủ điều kiện nhận phần chia lãnh đạo SD hàng tháng. 

 Phải có ít nhất một GD ở nhánh dưới được thăng cấp 

 Nhánh GD mới đạt 6.000GRU/quý (cộng dồn doanh số) 

 Đạt 200SDBGRU trong tháng 

 Phải đủ điều kiện nhận phần chia lãnh đạo SD hàng tháng trong Quý 

dương lịch trong cùng một quốc gia  

8.3.2 Cách tính :  

Tổng trị giá phần chia GD = Tổng doanh số RU cả nước x 1% 

Giá trị một phần chia GD = Tổng số phần chia GD / Số phần chia 
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Phần chia lãnh đạo GD = Giá trị một phần chia x số phần chia 

Cứ mỗi một GD ở nhánh dưới khác nhau tính một phần chia 

 

8.4 Phần chia lãnh đạo của PD : phần tiền thưởng hưởng theo doanh số quốc 

gia. Phần chia này được thanh toán theo năm phát sinh doanh số 

8.4.1 Điều kiện :  

 Duy trì điểm năng động 

 Phải có ít nhất một PD ở nhánh dưới được thăng cấp 

 Nhánh PD mới đạt 60.000GRU/năm dương lịch (cộng dồn doanh số) 

 Đạt 100SDBGRU trong tháng 

 Phải đủ điều kiện nhận phần chia lãnh đạo GD hàng quý trong năm 

dương lịch 

  

8.4.2 Cách tính :  

Tổng trị giá phần chia PD = Tổng doanh số RU cả nước x 0.5% 

Giá trị một phần chia PD = Tổng số phần chia PD / Số phần chia 

Phần chia lãnh đạo PD = Giá trị một phần chia x số phần chia 

  Cứ mỗi một PD ở nhánh dưới khác nhau tính một phần chia 

 

 

 

CÔNG TY TNHH BEST WORLD VIỆT NAM 
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