PÉNZCSINÁLÓ PROGRAM
Működési szabályzat

1.) Mi az a Pénzcsináló Program?
A Pénzcsináló Program (PP) lényegében egy 3 az 1-ben pontgyűjtőprogram,
melyben egységes és könnyen átlátható rendszerbe szerveztem a ’Mosogató.
Németországban.’
elnevezésű,
németnyelv-oktatási
projektemhez
és
a
www.mosogato-nemetorszagban.com honlapomhoz kapcsolódó kedvezményeket,
jutalmakat.
A program lényegében
• ajánlói,
• törzsvásárlói és
• jutalmazási rendszer.

2.) Ki működteti a programot?
Működtető:
Adószám:
Cím:
Telefon:
Email:
Honlap:
Facebook:
Twitter:

Kovács Zsolt, német nyelvtanár, egyéni vállalkozó
66755694-1-25
3529 Miskolc, Felsőruzsin körút 23, 1. emelet 4. ajtó
30 556 15 82
mosogatonemetorszagban /kukac/ gmail /pont/ com
www.mosogato-nemetorszagban.com
https://www.facebook.com/MosogatoNemetorszagban
https://twitter.com/akovacszsolt

3.) Miért jött létre a program?
A fő cél egy mindkettőnk számára kölcsönösen előnyös rendszer kidolgozása és
működtetése volt.
Te jelentős kedvezményt kapsz a termékeim és szolgáltatásaim árából, sőt még
pénzt is kereshetsz, ha továbbajánlod azokat.
Én nagyobb ismertségre teszek szert és így várhatóan több megrendelést kapok.
A többletprofitból pedig továbbfejleszthetem vállalkozásomat.
Ami mindkettőnknek jó. 
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4.) Hogyan működik a rendszer?
Regisztrált tagként a programban különböző módokon gyűjthetsz úgynevezett
Bónuszpontokat (BP), amiket aztán többféleképpen használhatsz fel.

5.) Hogyan gyűjthetsz Bónuszpontokat?
Számos állandó és eseti lehetőség közül választhatsz. A teljesség igénye nélkül ezek
a következők:
• oktatási projektem népszerűsítése,
• termékeim és szolgáltatásaim továbbajánlása,
• részvétel általam szervezett nyereményjátékokon,
• a tananyagokkal kapcsolatos feladatok és egyéb német nyelvi játékok
megoldása,
• … stb.
A pontgyűjtési lehetőségek a jövőben várhatóan tovább bővülnek. Jó ötleteket
szívesen fogadok. 
Az éppen aktuális állandó és eseti pontgyűjtési lehetőségekről a programba
regisztrált tagokat rendszeresen tájékoztatom emailben.

6.) Mennyi Bónuszpontot gyűjthetsz az említett tevékenységekkel?
A különböző tevékenységekkel eltérő számú Bónuszpontot gyűjthetsz.
A legtöbbet értelemszerűen azzal, ha továbbajánlásodnak köszönhetően és Rád
hivatkozva ismerőseid (rokonaid, munkatársaid, üzletfeleid, stb.) vásárolnak nálam.
Ebben az esetben a gyűjthető Bónuszpontok száma a vásárlás összegével
arányosan nő.
Ismerősöd termékvásárlása esetén 2500 forintonként, szolgáltatás
(például
magánórák)
vásárlásakor
pedig
5000
forintonként
1-1
Bónuszpontot írok jóvá a BP-egyenlegeden.
Például: ha ajánlásoddal ismerősöd 30 órás nyelvtanfolyamon vesz részt nálam,
akkor az Számodra 9 Bónuszpontot jelent.
Egyéb esetekben jellemzően 1-1 Bónuszponttal gazdagodhatsz.
A feltételek időközben változhatnak. Az éppen aktuális és érvényes feltételekről, a
várható változásokról a regisztrált tagokat kellő időben email üzenetben értesítem.
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7.) Mennyit ér egy Bónuszpont?
Egy bónuszpont 500, azaz Ötszáz forintot ér.
Az előbbi példában említett 9 Bónuszpont tehát 4500 (Négyezer-ötszáz) forinttal
gazdagítana Téged. 

8.) Mire lehet felhasználni a bónuszpontokat?
• a teljes egyenleget felveheted jutalékként (minimum 10 ezer forint BP-egyenleg
esetén) - ha számlaképes vagy,
• beválthatod termékeimre, szolgáltatásaimra:
••

akár 25% kedvezménnyel vásárolhatod meg saját
tananyagaimat, e-könyveimet (2000 forintonként 1 BP),

fejlesztésű

•• 10%-kal olcsóbban vehetsz részt személyes vagy online magánóráimon
és egyéb konzultációs szolgáltatásaimon (10000 forintonként 2 BP),
•• 15% kedvezményt kapsz, ha egyszerre minimum 30 magánórát vásárolsz
(10000 forintonként 3 BP),
••

20%-ot spórolhatsz legalább
(10000 forintonként 4 BP).

60

magánóra

egyidejű

vásárlásakor

• ajándékutalványként átadhatod rokonaidnak, ismerőseidnek (minimum 5000
forint BP egyenleg esetén. Az ajándékutalvány kizárólag termékvásárlásra
használható fel a fentebb említett illetve az adott időpontban aktuálisan érvényes
feltételek szerint.
A kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

9.) Hogyan tudok regisztrálni a programba?
A regisztrációs űrlapot az alábbi – rövidített – linkre kattintva találod:
www.bit.do/ppreg
Kérlek, minden mezőt tölts ki.
A jelentkezés és a programban történő részvétel ingyenes.
Adataidat természetesen bizalmasan, a törvényi előírásoknak megfelelően kezelem
– mint ahogyan eddig is.
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10.) Mi történik a regisztráció után?
Adataid beérkezése után felvezetem azokat a személyes Bónuszpontgyűjtő
lapodra (Excel munkalapra).
Elkészítem majd emailben eljuttatom Hozzád az ajánlókódodat, egyszerűbb nevén
PP-kódodat. A programban ezzel tudod magad azonosítani a legegyszerűbben.
Szükséged lesz rá ahhoz is, hogy az ajánlásoddal pénzt keress.
További információkat küldök az aktuális Bónuszpont-gyűjtési lehetőségekről,
többek között egy akciós, dupla-bónuszpontos lehetőségről (!), illetve ötleteket,
tippeket, segítséget adok, hogy a lehető legtöbbet hozd ki a programból.
Aztán már indulhat is a BP-gyűjtés! 

11.) Hogyan történik a Bónuszpontok jóváírása?
A bónuszpontokat jómagam írom jóvá a fentebb említett személyes BP-gyűjtő
lapodon.
Minden egyes jóváírásról – és beváltás esetén a terhelésről is - emailben
tájékoztatlak. Ekkor tájékoztatlak az aktuálisan elérhető BP-egyenlegedről is.
Ezen kívül minden hónap első hetében küldök Neked egy havi BP-egyenleg
értesítőt.

12.) Hogyan válthatók be a Bónuszpontok?
Az összegyűlt Bónuszpontok, vagy azok egy részének beváltását, felhasználását
írásban kell kérned, a felhasználási céltól függően az alábbiak szerint:
•
ha
jutalékként
szeretnéd
felvenni,
akkor
–
előzetes
írásbeli
egyenleg-egyeztetés után – a felvenni kívánt összegről számlát állítasz ki felém
(732001 – Piac-, közvélemény-kutatás vagy 749002 Közvetítési, ügynöki
szolgáltatás tevékenységről). A számlán szereplő összeget banki átutalással fizetem
ki Neked.
• termék- vagy szolgáltatás vásárlása esetén elegendő megadni a Megrendelő
űrlapon a PP-kódodat. Az aktuális beváltási feltételek szerint a vásárlás összegéből
jóváírom a kedvezményt, és a kedvezményes árról küldöm a díjbekérőt illetve
állítom ki a számlát.
• Ha az összegyűlt Bónuszpontokat inkább elajándékoznád, akkor írásbeli kérésedre
postai úton egy dekoratív ajándékutalványt küldök neked, amivel meglepheted
németül tanulni szándékozó ismerőseidet, rokonaidat.
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13.) Meddig válthatók be a Bónuszpontok?
A tárgyévben összegyűlt bónuszpontjaidat a következő naptári év legutolsó napjáig
válthatod be, használhatod fel.
Tehát ha például 2016. január 1-én gyűjtesz Bónuszpontot – amire biztosan lesz
lehetőséged  -, az egy nap híján két évig, tehát 2017. december 31-ig a
rendelkezésedre áll.
Az érvényességi időn belül fel nem használt Bónuszpontjaid törlésre kerülnek, így
azok elvesznek.
Kár lenne értük …

14.) Hogyan tudom megszüntetni a tagságomat?
Ha regisztráltál, de nem lennél elégedett a programmal, bármikor kiléphetsz.
Adataid törlését kérheted a fentebb feltüntetett email címemre küldött üzenetben is,
vagy postai úton, levélben.
Tagságod megszüntetésével az addig fel nem használt Bónuszpontjaid elvesznek.

15.) További kérdéseid vannak?
A programmal kapcsolatos kérdéseidet a legegyszerűbben és legolcsóbban emailben
küldheted el. Természetesen telefonon és postai úton is elérsz.

Szeretettel várlak a programban! 

Kovács Zsolt
A mosogatók némettanára.

Miskolc, 2015. november 25.
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