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ПРЕГЛЕД НА FAST TRACK BONUS  

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FAST TRACK BONUS?  

 
� Fast Track Bonus възнаграждава сътрудниците за бързото достигане и последващата 

квалификация за 4 Fast Track нива.  
 

� Ако даден сътрудник постигне ниво от Fast Track през първите три пълни месеца след 
месеца на регистрацията си и се квалифицира отново на следващия месец, LR 
гарантира минимално месечно възнаграждение от до 2500 лв.*. Полагащите се на 
сътрудника възнаграждения (лична отстъпка плюс възнаграждение за групов оборот) ще 
бъдат допълнени до достигане на сумата на гарантираното месечно възнаграждение. 
Повече информация за изплащането на възнаграждението ще откриете по-долу.  

 
� Fast Track Bonus може да бъде изплащан за максимум 12 месеца. 

 
� С Fast Track възнагражденията за първите нива в кариерата стават предвидими. 

 
� В допълнение на минималното възнаграждение, гарантирано от програмата Fast Track, 

сътрудникът може да се възползва от търговския марж (разликата между цената за 
сътрудник и продажната цена на продуктите) и възнаграждението за автомобил 
(съгласно актуалната концепция за автомобили). 

 
 
* Посочените суми важат за България. Сумата на гарантираното минимално възнаграждение може да се 
различава в различните страни. 
 

КОЙ ИМА ПОЛЗА ОТ FAST TRACK BONUS? 
 
Всеки сътрудник може да има полза от Fast Track Bonus! 
Първо, Fast Track улеснява бизнес презентацията, тъй като той представлява първото и най-
важното възнаграждение, за което новите сътрудници трябва да научат. 
Второ, Fast Track гарантира минимално възнаграждение за новоквалифицираните сътрудници. 
 

ЛИМИТИРАН ЛИ Е FAST TRACK BONUS? 
 
Засега Fast Track Bonus е ограничен до края на 2021 г. 
Това означава, че новите сътрудници, регистрирани през декември 2021 г., са последните, 
които могат да участват в програмата. 
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КАК ПОМАГА FAST TRACK BONUS ПРИ БИЗНЕС 

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА? 
 
Fast Track Bonus дава възможност на спонсора да даде на потенциалния нов сътрудник ясна 
представа за размера на възнагражденията при постигане на първите нива в кариерата. Това е 
голямо предимство, защото така значително може да се повиши мотивацията на новия 
сътрудник.  
Fast Track Bonus може да замести обяснението на възнаграждението за разлика и другите 
възнаграждения и освен това е лесен за обяснение, като се следва кариерната стълба. 
Новият сътрудник може да се концентрира напълно върху постигането на Fast Track нивата и 
да научи другите LR възнаграждения постепенно. 

 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ  

КАК МОГАТ ДА УЧАСТВАТ НОВИТЕ СЪТРУДНИЦИ? 
 
За да участва, новият сътрудник трябва да се квалифицира минимум за ниво 1 на Fast 
Track през първите си три пълни месеца в LR плюс месеца на регистрация. 
 
Пример: Сътрудник се регистрира на 15 декември 2020 г. Той има време да се квалифицира за 
ниво 1 до края на март 2021 г. (месеца на регистрация + 3 месеца) и да се възползва от Fast 
Track Bonus. 
 

� Ако новият сътрудник постигне минимум ниво 1 на Fast Track през първите три пълни 
месеца след регистрацията си и потвърди квалификацията през следващия месец, LR 
му гарантира минимално месечно възнаграждение от 500 лв.* за двата 
квалификационни месеца. Ако продължи да потвърждава това ниво през следващите 
месеци до 12 месеца, включително двата месеца за квалификация, това минимално 
възнаграждение ще се изплаща всеки месец.  

 
Fast Track Ниво 1 (бонус титла Младши мениджър): 

• 100 PW личен оборот 
• 4 000 PW общ оборот  
• 2 линии x 500 PW  
• 2 000 PW остатъчен оборот при 1 линия с минимум 4 000 PW 

  
� Ако сътрудникът продължи да се развива и постигне ниво 2 на Fast Track, може да 

получава минимално възнаграждение от 1000 лв.* за този месец и всеки следващ 
пореден месец от квалификацията. 
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Fast Track Ниво 2 (бонус титла Мениджър): 
• 100 PW личен оборот 
• 8 000 PW общ оборот 
• 2 линии x 500 PW  
• 4 000 PW остатъчен оборот при 1 линия с минимум 4 000 PW 

 
� Ако сътрудникът постигане ниво 3 на Fast Track, може да получава минимално 

възнаграждение от 2000 лв.* за този месец и всеки следващ пореден месец от 
квалификацията. 

. 
Fast Track Ниво 3 (бонус титла Младши лидер на група): 

• 100 PW личен оборот 
• 12 000 PW общ оборот  
• 3 линии x 500 PW   
• 4 000 PW остатъчен оборот при 1 линия с минимум 4 000 PW 

 
� Ако сътрудникът постигане ниво 4 на Fast Track, може да получава минимално 

възнаграждение от 2500 лв.* за този месец и всеки следващ пореден месец от 
квалификацията. 

. 
Fast Track Ниво 4 (бонус титла Лидер на група): 

• 100 PW личен оборот 
• 4 линии x 500 PW   
• 16 000 PW общ оборот или 

4 000 PW остатъчен оборот при 1 линия с минимум 12 000 PW или 
2 х 21% линии 

 
 
За да се квалифицира за програма Fast Track, сътрудникът трябва да изпълни критериите за 
съответното ниво в два поредни месеца. Възнаграждението за двата месеца ще бъде 
изплатено с възнаграждението за втория квалификационен месец.  
  
 
 
Така би могъл да изглежда Fast Track за нов сътрудник на LR: 
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По време на програма Fast Track е важно всеки месец да се изпълнява минимум 
квалификацията за ниво 1, за да се гарантира, че Fast Track Bonus ще продължи да бъде 
изплащан. 
 
Сумата на минималното възнаграждение зависи от нивото на Fast Track, което е постигнато в 
съответния бонус месец. 
 
* Посочените суми важат за България. Сумата на гарантираното минимално възнаграждение може да се 
различава в различните страни. 
 
 
 

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО КВАЛИФИКАЦИЯТА НЕ БЪДЕ  

ИЗПЪЛНЕНА? МОЖЕ ЛИ СЪТРУДНИКЪТ ДА СЕ КВАЛИФИЦИРА 

ОТНОВО? 
 
Ако сътрудникът не изпълни минимум квалификацията за ниво 1 в някой месец след първата 
квалификация, за него програмата Fast Track приключва и не може да бъде стартирана отново 
след това. Възнаграждението се изплаща само ако квалификацията се изпълнява 
непрекъснато.  
 
Пример: 
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АКЦИЯ: 

FAST TRACK. RELOADED.  
 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АКЦИЯТА FAST TRACK BONUS? 

 
В периода от ноември 2020 г. до февруари 2021 г. не само нови сътрудници могат да влязат в 
програмата и да се възползват от Fast Track Bonus, но и също и настоящи сътрудници, които в 
момента са, вече са били или никога не са били в програмата.  
 
 

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ АКЦИЯТА FAST TRACK 

BONUS? 
 
Нови и настоящи сътрудници на LR могат да се възползват от акцията, независимо дали в 
момента са в програмата Fast Track или не. 
 
 

ЛИМИТИРАНА ЛИ Е АКЦИЯТА FAST TRACK BONUS? 
 
Акцията започва с бонус месец ноември 2020 г. и приключва с бонус месец февруари 2021 г. 
Настоящи сътрудници (които в момента са, вече са били или никога не са били в програмата) 
могат да се квалифицират в месеците от ноември 2020 г. до февруари 2021 г. съгласно 
долуописаните условия. 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

КАК МОГАТ ДА УЧАСТВАТ НАСТОЯЩИТЕ СЪТРУДНИЦИ, КОИТО 

НИКОГА ДОСЕГА НЕ СА БИЛИ В ПРОГРАМА FAST TRACK? 
 
Сътрудниците, регистрирани преди ноември 2020 г., също могат да участват във Fast Track 

Reloaded. 
 
Те трябва да се квалифицират за следващото по височина ниво на Fast Track в сравнение с 
най-високото бонус ниво, което са постигнали в периода от юли 2020 г. до септември 2020 г.: 
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• Ако от юли до септември 2020 г. са били максимум на 11% (до 3 999 PW общ оборот), те 
трябва да постигнат минимум ниво 1 в периода от ноември 2020 г. до февруари 2021 г. и 
да потвърдят това ниво на следващия месец. 

 
• Ако от юли до септември 2020 г. са били максимум на 14% (4 000 – 7 999 PW общ 

оборот), те трябва да постигнат минимум ниво 2 в периода от ноември 2020 г. до 
февруари 2021 г. и да потвърдят това ниво на следващия месец. 

 
• Ако от юли до септември 2020 г. са били максимум на 16% (8 000 – 11 999 PW общ 

оборот), те трябва да постигнат минимум ниво 3 в периода от ноември 2020 г. до 
февруари 2021 г. и да потвърдят това ниво на следващия месец. 

 
• Ако от юли до септември 2020 г. са били на 21% с максимум 15 999 PW общ оборот (12 

000 – 15 999 PW общ оборот), те трябва да постигнат ниво 4 в периода от ноември 2020 
г. до февруари 2021 г. и да потвърдят това ниво на следващия месец. 

  
За да се квалифицира за програма Fast Track, сътрудникът трябва да изпълни критериите за 
съответното ниво в два поредни месеца. Възнаграждението за двата месеца ще бъде 
изплатено с възнагражденията за втория квалификационен месец. 
 
Ако сътрудникът не изпълни минималното изисквано ниво в някой месец след първата 
квалификация, за него програмата Fast Track приключва и не може да бъде стартирана отново 
след това. 
 
 

 

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО СЪТРУДНИКЪТ В МОМЕНТА Е ИЛИ 

ВЕЧЕ Е БИЛ ВЪВ FAST TRACK? 

 
Сътрудник, който в момента е или вече е бил в програма Fast Track, може да я започне отново. 
Затова е необходимо да постигне минимум с едно по-високо ниво от най-високото, което 
досега е постигал в програма Fast Track (до септември 2020 г. включително). Най-високото 
постигнато ниво досега не може да е по-високо от Младши лидер на група. 
Ако сътрудникът не успее да стартира новата програма Fast Track, за него продължава 
актуалната програма, ако изпълнява условията за нея. 
 

• Ако най-високото постигнато ниво във Fast Track досега е ниво 1, тогава трябва да се 
постигне минимум ниво 2 в периода от ноември 2020 г. до февруари 2021 г. и да се 
потвърди на следващия месец. 

 
• Ако най-високото постигнато ниво във Fast Track досега е ниво 2, тогава трябва да се 

постигне минимум ниво 3 в периода от ноември 2020 г. до февруари 2021 г. и да се 
потвърди на следващия месец. 
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• Ако най-високото постигнато ниво във Fast Track досега е ниво 3, тогава трябва да се 
постигне минимум ниво 4 в периода от ноември 2020 г. до февруари 2021 г. и да се 
потвърди на следващия месец. 

 
• Ако най-високото постигнато ниво във Fast Track досега е ниво 4, тогава няма 

възможност за стартиране отново или удължаване на програма Fast Track. 
 
Пример: Най-успешното ниво на сътрудник е било ниво 1 в програма Fast Track или Fast Track. 
Next Level. Той трябва да постигне ниво 2 в периода от ноември 2020 г. до февруари 2021 г. и 
да потвърди това ниво през следващия месец.  
В примера по-долу се вижда, че сътрудникът е в 6-и месец на програма Fast Track, а през 9-ия 
успява да стартира отново/удължи програмата. 
 

 
 

 
 
Следва пример, при който сътрудникът в момента е във Fast Track 1. Така че неговата 
програма досега е била с 3 нива. Той успява да премине от Fast Track 1 във Fast Track 
Reloaded с 4 нива. Отсега нататък неговата програма Fast Track е с четири нива за следващите 
12 месеца. 
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Другата възможност е програма Fast Track. Next Level. с 4 нива да бъде удължена с още 12 
месеца. В примера сътрудникът достига ниво 4 през февруари и го потвърждава на следващия 
месец март. След 12 месеца във Fast Track. Next Level. сътрудникът успява да се квалифицира 
за Fast Track Reloaded и да има възможност да получава Fast Track Bonus  за още 12 месеца. 
 

 
 
 

 

ДРУГИ ВЪПРОСИ 
 

ВЪРНАТИ ПОРЪЧКИ 
 
Върнатите поръчки, които се отразяват на размера на PW оборота, необходим за получаване 
на възнаграждението, ще бъдат вземани предвид. Ако има върнати поръчки, това може да се 
отрази на изплащането на възнаграждението. 
Затова внимателно изчислявайте необходимите PW за квалификацията ви и ако е необходимо, 
планирайте известен аванс, за да не се окаже, че не ви достигат точки. 
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ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО 
 
Fast Track Bonus ще се изплаща на сътрудниците, изпълнили критериите за квалификация, 
съгласно системата на LR за изплащане на възнаграждения и отстъпки. В тази връзка имайте 
предвид, че ако сътрудникът е физическо лице, част от сумата на полагащото му се 
възнаграждение ще бъде въведена в системата на LR под формата на отстъпка, която ще 
може да се използва при бъдещи поръчки. За изплащане на общо месечно възнаграждение 
над 600 лв. е задължително сътрудникът да има регистрирана на свое име фирма. За повече 
информация за начина на изплащане на възнаграждения и отстъпки от LR може да се 
обърнете към вашия спонсор/Лидер или да се свържете с компанията. 

 


