MTM - Media Team Member
Vaše výhody na první pohled.

NAŠE NABÍDKA

MY O NÁS

Zajistěte si ještě před ukončením budování prodejní sítě jeden z žádaných MTM balíků a mějte
dlouhodobě prospěch z našeho konceptu.

Naše vize je konceptem globální komunity nakupování cashback, která se propojuje sítí online a
offline, posiluje lokální obchodníky a vyvolává převrat v systému cashback. Se systémem wee,
inovativním systémem cashback, se poprvé spojují celosvětově lokální maloobchodníci s online
obchodním světem. Zákazník má možnost sbírat pouze kartou nebo aplikací skutečný cashback
formou wee a nakonec si vyplatit hotovost na svůj účet, nebo si ji při dalším nákupu nechat
započítat. Současně má maloobchodník zisk z nákupů svých zákazníků, kteří byli aktivní u jiných
obchodníků v rámci sítě weeCONOMY nebo i online přes crowd sellingovou platformu YubyYu,
která je dceřinou společností weeCONOMY Group AG.

Získáním MTM balíku můžete registrovat zákazníky, obchodníky a členy týmu a dodatečně se
zúčastnit akcí media pool a pool obchodníků. Splnění podmínek Vám zajistí dlouhodobý, pasivní
příjem z daných pool.
Prodej MTM balíků je omezen na 50.000 kusů pro fázi I a končí jejich odprodejem, nejpozději však
k 30. září 2016. Následně začne v 1. půlroce 2017 fáze II pro Evropu. V této fázi se mimo jiné
nastartuje mediální kampaň wee v našich nových zemích.
S každým MTM balíčkem podporujete velkolepou, evropskou mediální kampaň ve fázi I a naši akci
call center, díky které v tomto roce významně vzroste počet zaregistrovaných obchodníků.
S naším poskytovatelem mediálních služeb máme na své straně světově nejúspěšnější
marketingové stratégy. Široce rozšířená mediální kampaň v TV, tisku a online, a důsledným a
profesionálním prosazováním našeho cíle, vytvořit z wee světovou značku, Vám zaručujeme
nejlepší možnou marketingovou podporu.
Lidé chodí nakupovat, a to celosvětově. Možnost při každodenním nakupování šetřit peníze, a to
i online, zvyšuje ochotu stát se částí weeCONOMY. Vydělávejte v budoucnosti trvale na obratech
nákupů svých zákazníků – pasivně, bez dodatečných výdajů.

Ve weeCONOMY spolupracují všechny obchody navzájem a všechny navzájem profitují – efektivní
a výhodná možnost získávání nových zákazníků a silná podpora ke spojení se zákazníky.
Jsme aktivní již ve 24 zemích a máme přes 25.000 akceptačních míst na celém světě a jsme tak
největší komunitou nakupování cashback v Evropě, propojenou sítí.
Od našeho založení v roce 2010 bylo investováno kolem 41 milionů eur bez bankovní půjčky a cizího
kapitálu velkých investorů. Náš úspěch se zakládá na silném společenství všech zapojených podniků.

Náš úspěch se zakládá na silném společenství všech zapojených podniků.

Zajistěte si svůj MTM balík a tím i svůj úspěch.

Hlavním sídlem skupiny
weeCONOMY Group AG
je Kreuzlingen / Švýcarsko

Evropskou centrálou
FlexCom Europe GmbH
je Mnichov / Německo

Hlavním sídlem skupiny weeCONOMY je Švýcarsko, firemní centrála FlexCom Europe se nachází
v Mnichově, na jihu Německa. Pod skupinou weeCONOMY Group AG vystupuje rovněž FlexCom
International AG, která přebírá exkluzivní prodej produktů weeCONOMY.
S FlexCom máme na své straně silného partnera, který zabezpečuje regionální péči o všechny
prodejce a současně vyúčtování pro všechny partnery.

TAK FUNGUJE WEE
wee je novým trhem pro zákazníky, maloobchod, poskytovatele služeb, spolky a podniky, na
kterém všichni rovnocenně společně působí a navzájem profitují.
wee znamená
•
•
•
•

šetřit při nakupování
zaúčtovat při dalším nákupu
vydělávat jako partner nebo obchodník
reklama pro obchodníka s wee

NAŠE CROWD-SELLINGOVÁ PLATFORMA YubyYu
Přes YubyYu mohou naši zákazníci nakupovat v mnoha online obchodech a dostanou rovněž svůj cashback formou wee – jako při
nákupu u místních akceptačních míst.

Šetřete

Jedinou podmínkou je přihlášení do YubyYu a výběr požadovaného online obchodu. Následný proces objednávek se
koná, jak je zvykem, přes zvolený online obchod. Online nashromážděné wee si může zákazník vyplatit na svůj účet, nebo nechat
započítat u offline obchodníka.

Zaúčtujte

cashback

člen týmu Team Member,
obchodníci a media pool
rozdávají weeCARD, weeAPP
nebo QR kódy

Sport & volný čas

%

OPEN

nákup

Slevy očekávejte mimo jiné v následujících kategoriích:

Móda & oblečení

Reklama

ZÁKLADNÍ PRINCIP WEE

Pro posílení lokálního obchodu není v zásadě možné zaúčtování online
nashromážděných wee při oline nákupu. Najděte mnoho známých značek
na naší webové stránce www.yubyyu.com – jednoduše se podívejte!

Hračky, miminko & dítě

Vydělávejte

Elektronika & počítače

Filmy & hudba

wee zapojuje členy týmu Team
Member, obchodníky a media
pool na obratu svých zákazníků!

zákazník jde s weeCARD nebo
weeAPP nakupovat a sbírá
cashback formou wee

obchodník regionálně nebo online

wee dostane odměnu
za službu

DALŠÍ KROKY K MEDIÁLNÍ OFENZÍVĚ NA
PODZIM 2016

VÝZNAM A VÝHODY POOL
Media Pool

1. Ofenzíva call center
Od začátku července startuje celoevropská akce call center s cílem zaregistrovat mnoho
regionálních a i online obchodníků na nových trzích wee. Začíname nejdříve se zhruba 5.000
agentmi call center – tento počet je kdykoli stupňovitě rozšiřitelný. Pokud každý agent aktivuje
za den průměrně tři obchodníky, pak vzroste naše síť v příštích 130 dnech o asi 2 miliony
regionálních obchodníků. Tím bychom byli schopni vybudovat do konce roku 2017
počet stacionárních obchodníků na 10 milionů.
2. Corporate Customer Concept (CCC)
Všichni obchodníci, jejichž kontakt vzniká přes akci call center, budou nyní navštíveny našimi
poradci CCC. Naši poradci CCC přebírají budoucí regionální péči o obchodníky a doporučují jim
naše základní vybavení (např. vlastní weeCard, marketingové podklady nebo weePos--terminály).
Tím docílíme využití cca 100 milionů weeCards, na jejichž obratech se podílejí i media pool a
pool obchodníků.
3. Zahájení mediální kampaně
Zahájíme naši celoevropskou mediální kampaň ve vybraných zemích. Wee se bude potom všude
prezentovat – v TV, na internetu, v tisku, plakátové reklamě a kanálech sociálních médií.
4. Ukončení budování prodejní sítě
Ve všech zemích, ve kterých zahajujeme mediální kampaň, ukončíme klasické budování prodejní
sítě. Z tohoto důvodu dostanete od nás smlouvu, která Vám zaručuje všechny dosud získané
nároky i nadále.

Tato významná marketingová kampaň bude zahájena ve vybraných evropských zemích.
Všichni noví zákazníci, kteří vzniknou z této mediální kampaně, se přiřadí k media pool.
Tím participuje každý Team Member, který se kvalifikoval pro podíl na media pool, na celkových
evropských obratech z tohoto pool. Jakmile udělají tito zákazníci obrat u wee, je jedno, jestli
online nebo offline, podílí se na tom media pool.
Příklad výpočtu pro podíl na media pool:
U 50.000 prodaných MTM balíků a 100 milionech zákazníků, ze kterých každý udělá obrat za měsíc
ø 80.-€, a obchodníci dají zákazníkům v ø 2,5% cashback, plyne 12 milionů € z odměny za služby do
media pool. Tím je měsíční výnos za podíl na media pool 240€*.

Pool obchodníků
Pool obchodníků se skládá ze všech obchodníků, kteří se aktivují přes akci Call-Center.
Jakmile zákazníci wee udělají obrat u těchto obchodníků, podílí se na tom pool obchodníků.
Tímto se podílí každý Team Member, který se kvalifikoval pro podíl na pool obchodníků, na
celkových evropských obratech z tohoto pool.
Příklad výpočtu pro podíl v pool obchodníků:
U 50.000 prodaných MTM balíků Premium a 2 milionů obchodníků, ze kterých provede každý ø 400
transakcí za měsíc, a každý zákazník udělá obrat v ø 20€, plyne 8 milionů € z odměny za služby do
pool obchodníků. Tím je měsíční výnos za podíl na pool obchodníků 160€*.

* Tento příklad výpočtu nemůže být garantován. Všechny údaje jsou proto bez záruky.

NAŠE BALÍKY MTM*
BASIC | BASIC PLUS

NAŠE BALÍKY MTM*
PREMIUM | PREMIUM PLUS

• Balík MTM Basic s hodnotou zboží ve výši 2.149€ nyní v nabídce pouze za 1.240€.

• Balík MTM Premium s hodnotou zboží ve výši 3.238€ nyní v nabídce pouze za 2.390€.

• Registrace vlastních zákazníků na základě 100 weeCards a 500 vlastních QR kódů.

• Registrace vlastních zákazníků na základě 500 weeCards a 1.000 vlastních QR kódů.

• Registrace Team Member nebo obchodníků do systému a bezplatná aktivace prvního
vlastního obchodníka přes weePos App -> vytvoření měsíčního, pasivního dodatečného příjmu.

• Registrace Team Member nebo obchodníků do systému a bezplatná aktivace prvního vlastního
obchodníka prostřednictvím aplikace weePos App -> vytvoření měsíčního, pasivního dodatečného
příjmu.

• Již s pěti registrovanými zákazníky nebo jiným aktivovaným obchodníkem získáte podíl na media
pool. S tímto podílem vlastníte podíl na obratu na evropském media pool a můžete se těšit v
budoucnosti na dlouhodobý, pasivní příjem 240€**.
• S balíčkem MTM Basic Plus získáte možnost zúčastnit se akcí media pool a zajistit si tímto více
podílů na media pool.

• Již s deseti registrovanými zákazníky, nebo dvěma aktivovanými obchodníky příp.
pěti registrovanými a jedním aktivovaným obchodníkem získáváte jeden podíl v media pool a 		
jeden podíl v pool obchodníků. Stáváte se tak vlastníkem podílu na obratu v ev ropském media
pool (240€**) a v pool obchodníků (160€**). V budoucnosti tak můžete mít radost z dlouhodobého, pasivního příjmu ve výši 400€**.
• S balíkem MTM Premium Plus získáte možnost mnohonásobné účasti na akci pro media pool
a pool obchodníků a tak si zajistit více podílů v media pool a pool pro obchodníky.
V našich všeobecných obchodních podmínkách se zaručuje, že můžete Váš účet odkázat v rámci
zákonných předpisů o dědictví, takže můžete Vy, Vaše děti a děti Vašich dětí dlouhodobě profitovat
z MTM balíků.

* Podrobný popis balíků získejte prosím z letáku o balíčcích ve Vašem backoffice
** viz příklad výpočtu pro media pool a pool obchodníků
Upozornění: Za skutečný průběh předpokladů, ze kterých jsme vycházeli, nemůžeme převzít žádnou záruku. Všechna čísla a výsledky výpočtů byly
velmi pečlivě zjišťovány a zakládají se na výsledcích a zkušenostech společnosti z minulosti. Záruku za příklad výpočtu poolů není možno převzít kvůli
možným chybám výpočtu nebo změnám daňových zákonů v zúčastněných zemích. Proto na to upozorňujeme, že se jedná o nezávazný příklad výpočtu.

weeCONOMY V
EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM SENÁTU e.V. (zapsaný spolek)

ZÁVĚR

Dne 30. května 2016 se ujali zakladatel firmy Cengiz Ehliz a
Senior víceprezident Michael Scheibe svého členství v Evropském
hospodářském senátu a obdrželi přitom listinu jako ekonomičtí
senátoři EU Evropského hospodářském senátu v Bruselu.
Vedle jiných evropských podniků a osobností budou nyní i obě naše
vedoucí osobnosti weeCONOMY poskytovat svoje poradní znalosti a
svoje zkušenosti mimo jiné jiným politickým nositelům rozhodnutí.

V posledních šesti letech byl připravován základ společnosti pro velký třesk.
Společně s našimi partnery v mnoha zemích na celém světě budujeme naši
jedinečnou síť - největší cashback nákupní komunitu světa.
Každý jednotlivec, který se přidá do našeho společenství, je důležitý!
Děkuji Vám za Váš zájem o tento jedinečný projekt a byl bych velmi rád,
kdybych Vás mohl pozdravit jako partnera i jako majitele MTM.
Na úspěšné partnerství a realizaci naší společné vize a mise.

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ SENÁT e.V. (EWS) je uznané, nadstranické a nadodvětvové evropské
grémium úspěšných evropských podniků a osobností.
K EWS patří úspěšné podnikatelské osobnosti. Uvědomují si zejména svoji sociální odpovědnost
vůči státu a společnosti, myslí a konají přes národní hranice, trhy a svoje vlastní podnikatelské zájmy.
Angažují se v politice, ekonomice a společnosti.

Cengiz Ehliz
Founder FlexCom International AG

weeCONVENTION V OLYMPIJSKÉ HALE / MNICHOV
Prožijte společně s námi 18. září 2016 historický den v dějinách
našeho podniku. Kromě rozhlasu a televize se zúčastní partneři
a hosté ze všech zemí, ve kterých již působíme.
Dozvíte se nejaktuálnější špičkové novinky a následně společně
odstartujeme odpočítávání do mediální ofenzívy.
Oslavte s námi start nové éry a buďte přitom, když bude světu
představeno wee. Vaše vstupenka je již obsažena v MTM balíku. Při nákupu balíku MTM Premium dostanete dokonce VIP
vstupenku.
Mysli světově – konej lokálně! Staňte se součástí inovativního
týmu a zažijte společně s námi VELKÝ TŘESK na jedinečném
místě – v olympijské hale v Mnichově.

FC-MTM-BR-201606-2-CZ

Těšíme se na Vás!

Vaše kontaktní osoba

FlexCom International AG | Burgstraße 8 | CH-8280 Kreuzlingen | Jednatel: Dr. Judith Behr | zentrale@flexcom.com | www.flexcom.com

