
Þóknunarkerfið hjá LifeWave 

Besta þóknunakerfi í multi level marketing  -  Binary 

Í grunninn þarf aðeins 2 félaga, einn til hægri og einn til 

vinstri. Hóparnir tveir geta vaxið fræðilega út í hið 

óendanlega með 2 félögum.   Jafnvægið hægri/ vinstri 

borgar þóknun vikulega  660 BV og 330 BV = $50 

Meðaltalspöntun er u.þ.b. 130 BV. 

Byrjunarpakkar  |   Kostar  |  Tekjur   |    BV 

Brons                          $125          $15            77 

Silfur                           $300          $50          165 

Gull                             $500        $100          275 

Platinum                 $1.000        $150          350         

Demantur               $1.600       >$500         610 

X39 / X49                   $100         >$20           77 

Auka  - Matching bónus 

25% af 1.st. kynslóð   (Manager) 

20% af  2.kynslóð       (Manager)  

20% af  3.kynslóð       (Director) 

Félagar fá greiðslukort  

Áætlaður launaseðill næstu átta mánuði 

Kynslóð   |    Mánuður      |         Fjöldi  (samtals)    |      Tekjur á mánuði 

(Þú)                        1                             2                                         5 þ.kr   (**) 

2.kynsl.                  2                             4            (6)                      15 þ.kr 

3.kynsl.                  3                             8          (14)                      35 þ.kr 

4.kynsl.                  4                          16           (30)                      75 þ.kr 

5.kynsl.                  5                          32           (62)                    155 þ.kr  

6.kynsl.                  6                          64         (126)                   315 þ.kr 

7.kynsl.                  7                        128        (254)                    635 þ.kr 

8.kynsl.                 8                         256        (510)                   1.3 m.kr  

(**)  í þessu dæmi 380PV pr. félagi ...osf. hámarkstekjur $25 000,- á viku 

Til að vera með milljón á mánuði hjá LifeWave sem kemur 

aðalega frá Binary bónus og Matching bónus, þá þarf 

viðkomandi að vera með titilinn Manager (*). 

(*)  Manager er sjálfur GULL og hefur 

persónulega 2 silfur á hægri og vinstri. 

Er glasið hálf fullt eða hálf tómt? 
Það er hægt að skipta einstaklingum í tvo hópa, þá sem 

sjá glasið hálf tómt og hina sem sjá það hálf fullt. 

Leitað er eftir félaga sem sér glasið hálf fullt.  

Leitið og þér munuð finna 
Númer 1, 2 og 3 er að vita að hverju þú leitar!   í þessu verkefni ertu að leita að einstakling 

sem vill „milljón á mánuði“ og hefur jákvætt hugafar.      

1. Viltu milljón á mánuði? 

2. Getur þú fundið (valið) tvo samstarfsaðila sem vilja líka milljón á mánuði? 

3. Hversu langan tíma mun það taka þig að finna tvo samstarfsaðila?  

Lykillinn að árangri með kerfinu sem við kennum er að tala ekki. Mas er þinn versti óvinur. 

Því lengur sem þú lætur dæluna ganga, þeim mun sannfærðari verður mögulegi nýliðinn 

um að hann geti ekki gert það sem þú ert að gera. Því lengur sem þú talar,  þeim mun 

öruggari verður hann um að hann hafi ekki tíma. Mundu að tími er ein algengasta 

afsökunin fyrir því að fólk tekur ekki þátt.   Höf. Don Failla 

Úr bókinni „Own Your Life“ 

Þrjár spurningar!   

Markmið 
Markmiðið að hver og einn þátttakandi sé tvær vikur að finna sína tvo félaga eða hámark 

einn mánuð.  Þannig er dæmið hér til hliðar reiknað út, einnig má gera ráð fyrir kúnnum. 

Hver og einn hefur einnig það markmið að verða með LifeWave Manager titil. 

Kerfið er einfalt og tekur lítinn tíma 
Kerfið er svo einfalt að allir geta gert það sem vilja.  Fyrst 

er að læra að bjóða ÁHUGAVERT boð.  Síðan eru sendir 

linkar á góð myndbönd sem kynna.  Því næst þarf að 

fylgja eftir eins og LOFAÐ var í boðinu og svo innskrá. 

Bjóða 

Fylgja eftir 

Innskrá 



 

... og betri heilsa í bónus 

Hvernig? 

Og hvað? 

„Milljón á mánuði“ eftir 8 mánuði, þegar allir 

hafa innskráð tvo félaga innan fyrsta mánaðar 

Fjárhagslegt frelsi  

Uppskriftina af „milljón á mánuði“ má finna í mest 

lesnu árangursfræðibók allra tíma. 

Hafa hvell skýra sýn og þekkja tilganginn.  

 

Í okkar verkefni:    

Fjárhagslegt frelsi (milljón á mánuði). 

Samstilling átaks tveggja eða fleiri einstaklinga í anda fullkomins 

samhljóms til að ná tilteknu markmiði.  

Lögmál númer 1:        

Lögmál númer 2:        

Okkar verkefni:     

Að finna 2 félaga sem vilja „milljón á mánuði“ 

og nota X39. 

Síðan 1937 

Viðskiptatækifæri X39 - varan Reynslusögur 

www.lifewave.com        |            www.lifsbylgja.is 

...og nota 

X39 sem 

lífsstíl 

Veldu tvo 

sem vilja  

líka milljón  

á mánuði 

kynning  www.lifsbylgja.is/biz 

Kynning :      www.lifsbylgja.is/biz   eða  QR 


