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Naše energie Vám může být průvodcem a pomocníkem k tomu, 
abyste dokázali pozitivně změnit věci, které jsou ve Vašem 
životě důležité. Obnovit fyzické síly, nastolit duševní rovnováhu, 
sdílet a pomáhat nebo rozšířit obzory svých profesních 
dovedností. Rozhodnutí stát se součástí Klubu Energy znamená 
Váš první a nejdůležitější krok.

Energy je o radosti. O dobrém pocitu, o sdílení zkušeností, 
o široké platformě názorů a snaze dělat věci lépe a poctivěji. 
Energy je o chuti objevovat a odvaze překonávat zažité stereotypy, 
o zvídavosti a odhodlání hledat cestu k sobě i ostatním.

Přemýšleli jste někdy, co je pro 
Váš život skutečně důležité?
Vyrovnanost, láska, zdraví…
 
Toto vše můžeme považovat za projev energie, 
která námi prostupuje, kterou vytváříme, kterou 
přijímáme a již umíme využít nebo dokonce i předat.

Co je Energy?
Inspirace, příležitost, poslání…



a neoddělitelnou péči, ale také země, ve kterých tyto 
služby poskytujeme. A protože energie nezná hranic, 
stejně i my vytváříme prostor, v němž se lze pohybovat 
bez jakéhokoliv omezení.

NAŠE HODNOTY
Každý krok, který činíme, se opírá o skutečné, 
smysluplné hodnoty. Respektujeme vyváženost 
výsledku, v produktech i obchodních vztazích. 
Nemáme produkty, které sami neužíváme a nedáváme 
svým dětem. Tým dobrých lidí je základním 
předpokladem jakéhokoliv úspěchu. Máme vášeň 
pro přírodu, smysl pro detail a radost z dobře 
odvedené práce.

NAŠE KVALITA
Všechny naše produkty jsou v maximální míře přírodní. 
Účinné látky pocházejí z velké části z volného sběru 
nebo ekologického hospodářství. Nepoužíváme 
anonymní dodavatele. Snažíme se důkladně poznat 
hodnotu všech míst a osob, které stojí za jednotlivými 

léčivými bylinami, vzácnými oleji, esencemi a dalšími 
látkami, jež vstupují do výroby našich produktů. 
Odpovědně používáme pouze nejvybranější, 
nejčistší a nejúčinnější dostupné účinné látky tak, 
abychom udrželi naprostou výjimečnost našich 
výrobků. Vývoj a formulace je vždy podřízena pouze 
výsledné hodnotě produktů, abychom se mohli 
našim zákazníkům podívat zpříma do očí. Přijímáme 
odpovědnost za všechny nedostatky, otevřeně 
se učíme z vlastních chyb a snažíme se, aby nás 
posouvaly pouze vpřed.

NÁŠ ZÁVAZEK
Nikdy neslevujeme z našich hodnot a kvality. 
Dobrý pocit zákazníků je pro nás základní prioritou 
a podmínkou. Pokud je z jakéhokoliv důvodu narušen, 
jsme zavázáni vrátit jim všechny prostředky, které za 
tímto účelem vydali.

O nás...
Jako původní česká společnost jsme dokázali 
nejen efektivně propojit vlastní vývoj a výrobu, 
ale také najít jedinečný způsob, jakým se naše 
produkty dostávají do rukou našich zákazníků.

KDO JSME A KAM KRÁČÍME
Inovativní nutraceutika, terapeutická i pěsticí 
kosmetika a veterinární produkty – všechny naše 
přípravky jsou v maximální míře přírodní, šetrné 
a mimořádně účinné. Při jejich vývoji dbáme na 
širokou myšlenkovou platformu a synergické 
spojení mezi odbornou veřejností, lékařskými kruhy 
a terapeuty. Respektujeme nejnovější poznatky vědy 
a zároveň čerpáme ze znalostí a zkušeností tradičních, 
medicínsko-filozofických učení.

Produkty a komplexní, citlivě nastavenou péči o zákazníka 
chápeme jako neoddělitený celek. Kvalitní a hloubková 
diagnostika, přednášky, kurzy, vlastní magazín a odborné 
vzdělávání jsou jen částí široké nabídky, kterou pravidelně 
poskytujeme a rozšiřujeme pro všechny naše klienty.

Cítíme a pevně věříme, že lidský kontakt je i v dnešní 
době nenahraditelný. Proto neustále rozšiřujeme nejen 
seznam autorizovaných míst, kde lze získat naše produkty 



Kde získat produkty Energy
Jsme přesvědčeni, že výjimečnost našich 
produktů si zasluhuje i výjimečný způsob, 
kterým se dostávají do rukou našich zákazníků. 
Prostřednictvím Klubů Energy vytváříme prostor, 
který umožňuje dokonale využít a rozvinout 
jejich potenciál.

KLUBY ENERGY 
Prodej produktů vnímáme pouze jako polovinu 
cesty. Jako důležitou část celkové hodnoty. Další, 
neméně významnou oblastí je hluboké poznání 
všech individuálních potřeb klienta a nastavení citlivé 
a komplexní péče. 

Respektujeme čas a nasloucháme. Hledáme příčiny, 
abychom mohli nabízet dlouhodobě efektivní řešení. 
Zaměřujeme se na kvalitní diagnostiku, správné určení 
terapie i následnou péči. Vytváříme přirozený prostor, 
místo a čas pro harmonii těla a mysli.

Seznam všech klubů Energy se stálou nabídkou poraden, 
konzultací a služeb najdete vždy nejen na našem 
webu, ale také v přílohách magazínu VITAE a dalších 
materiálech, které pro Vás vydáváme. 

KONZULTAČNÍ CENTRA
Pokud jste nenašli ve svém okolí některý z Klubů 
Energy, jsou Vám k dispozici téměř čtyři stovky 
Konzultačních center, která v rámci své činnosti nabízejí 
prodej našich produktů a zajišťují nejžádanější služby.

E-SHOP
Pokud Vám čas nebo momentální okolnosti nedovolují 
navštívit některý z klubů či Konzultačních center, 
využít můžete i zasílání produktů přímo domů. 
Pro objednání slouží e-shop na stránkách www.energy.cz. 
Rovněž většina Klubů a Konzultačních center Energy 
má k dispozici vlastní e-shop.



Staňte se členem klubu
Členstvím v Klubu Energy získáváte za 
symbolický poplatek množství prémiových 
výhod. Nemáme žádné podmínky pod 
čarou a jste zavázáni pouze a jenom naší 
péčí. Jakékoliv Vaše rozhodnutí je pouze 
otázkou Vaší vůle.

VÝHODY
»  Roční členství umožňující nákupy za klubové ceny. 
»  Roční předplatné magazínu VITAE s doručením 

na Vaši adresu.
»  Základní materiály se všemi potřebnými informacemi. 
»  Přednostní přístup ke klubovým akcím, poradnám, 

přednáškám a konzultacím. 
»  Možnost využití věrnostního programu SALUS. 
»  A v neposlední řadě také:

SDÍLENÝ BONUS
Pokud rádi sdílíte své pozitivní zkušenosti s ostatními, 
sdílený bonus je formou odměny za Vámi tvořenou 
„sociální síť“ v Energy. Aktivita Vašich přátel potom tvoří 
pomocí daného algoritmu základ pro Vaši odměnu 
– sdílený bonus. Ten můžete kdykoliv vybrat formou slevy 
na Vaše nákupy, a učinit tak své členství ještě výhodnějším.

ZAUJAL VÁS SDÍLENÝ BONUS
»  Veškeré podrobnosti včetně způsobu výpočtu bonusu 

Vám rádi vysvětlí na kterémkoliv Klubu Energy nebo též 
Konzultačním centru.

»  Hodnotu slevy lze uplatnit maximálně do výše 
50 % z celkové hodnoty nákupu.

»  Slevu je možné uplatnit i po částech.
»  Sleva je platná jeden měsíc, vždy od prvního 

do posledního dne v měsíci.
»  Oznámení o výši Vašeho sdíleného bonusu získáte 

prostřednictvím námi zaslaného měsíčního vyrovnání, 
v Pracovně Energy na internetových stránkách  
www.energy.cz nebo telefonicky na ředitelství 
společnosti.



Staňte se poradcem klubu
Oslovily Vás naše produkty a rádi byste 
postoupili na profesionální úroveň? 
Pozice poradce je vhodná pro každého, 
kdo chce na základě vlastních úspěchů 
s přípravky rozvíjet nové obzory a možnosti 
aktivní spolupráce. Jste-li lékař, terapeut, 
kosmetička nebo chcete-li budovat svou vlastní 
síť aktivních partnerů, náš obchodní plán je tou 
správnou motivací i odpovědí. Samozřejmostí 
této pozice jsou veškeré prémiové služby člena, 
výsadou potom plný přístup k obchodním 
benefitům, včetně finančních bonusů.

OBCHODNÍ MODEL V KOSTCE
Efektivní prvky přímého prodeje, inspirativní franšíza, síťový 
marketing a mnohé další nám umožnily stvořit jedinečný 
klubový koncept. Jeho obchodní model je založen na 
vzájemné synergii našich autorizovaných partnerů, 
tvořících síť klubů a poradců s našimi zákazníky. Společně 
s našimi odborníky tvoří dokonale sehraný ekosystém, který 
vzájemně roste a organicky se vyvíjí po více jak 20 let.

PŘÍJEM
V zásadě platí, že celkový příjem se skládá ze dvou 
samostatných částí. 

Okamžitým výdělkem je obchodní marže ve výši 
přibližně 30 %, která je pevně dána stanoveným ceníkem 
a je okamžitým příjmem poradce. K tomu se připočítává 
bonus, dosáhne-li měsíční odběr produktů cca 2 100 Kč 
a vzrůstá poměrně s velikostí dosaženého osobního 
obratu (viz provize z vlastního obratu).

Dlouhodobě perspektivním příjmem je druhá složka, 
tzv. sdílená provize. Ta je generována nejen výkonem 
vlastním, ale zejména obratem skupiny partnerů, kteří se 
stali členem klubu díky Vašemu doporučení. 

Tento způsob je odvozen ze skupinového obratu 
v daném měsíci, kdy jsou všichni partneři spravedlivě 
odměněni podle objemu svého nákupu a podle výkonu 
svých skupin.

SDÍLENÁ PROVIZE
Každý poradce má nárok na provizi ve výši 3–21 % 
ze skupinového obratu celého prodejního týmu, 
který vzniká pod jeho registračním číslem. 
Základem pro stanovení provize je obrat v bodech.

Bod má hodnotu 20 Kč. Dosažený obrat poradce 
v nákupních cenách bez DPH se vypočte vynásobením 
počtu dosažených bodů hodnotou bodu.

PROVIZE Z VLASTNÍHO OBRATU
Provizi získá poradce zpětně z výše vlastního obratu 
podle toho, v jaké úrovni bonusové tabulky se nachází 
v daném kalendářním měsíci. Pro stanovení konkrétní 
úrovně je rozhodující dosažené množství bodů poradce 
a celé jeho skupiny.

Příklad:
Poradce, jenž nemá žádnou skupinu, nakoupil zboží za 
2 500 Kč (bez DPH), což odpovídá hodnotě 125 bodů, 
a tudíž má nárok na 3% provizi. 3 % ze 125 bodů 
= 3,75 bodů, tj. 75 Kč (při hodnotě bodu 20 Kč).

PŘÍJEM ZE  
SKUPINOVÉHO OBRATU
Pokud má poradce ve skupině další poradce nebo členy 
klubu, kteří nakupují nebo tvoří své skupiny, získává další 
provizi. Ta se vypočítá jako rozdíl procentuálních úrovní 
daného poradce a jeho registrovaných spolupracovníků 
v první linii.

% provize body cca obrat v Kč
(nákupní ceny bez DPH)

0 %  0–99 0–1 999

3 % 100–399 2 000–7 999

6 % 400–799 8 000–15 999

9 %  800–1 599 16 000–31 999

12 % 1 600–3 199 32 000–63 999

15 % 3 200–5 999 64 000–119 999

18 % 6 000–11 999 120 000–239 999

21 % 12 000 a více 240 000 a více



Příklad:
»  Osobní nákup za 100 bodů
»  Přímí poradci v první linii (poradci A až C) 

prodali v bodech spolu s jejich sítěmi: 
A: 1 700 bodů – (12% úroveň) 
B: 1 000 bodů – (9% úroveň) 
C: 500 bodů – (6% úroveň) 
Celkem: 3 200 bodů

Výpočet odměny:
Vy a Vaše síť jste prodali dohromady za 100 + 3 200 bodů. 
Tím jste dosáhli spolu s Vaší sítí obratu v bodech, který 
odpovídá 15% úrovni. Vaše odměna se bude skládat z:
a) okamžitého zisku při prodeji
cca 30 % z 2 000 Kč = 600 Kč
b) provize z vlastního prodeje
15 % ze 100 bodů, tj. 15 bodů, 15 x 20 = 300 Kč
c) provize ze sítě

Celková výše Vaší provize se skládá ze součtu rozdílů 
mezi Vaší celkovou provizí a jednotlivými provizemi 
přímých poradců registrovaných v první linii.
»  Vy – A, tj. 15 % – 12 % = 3 % z bodového obratu A, 

tj. 3 % z 1 700 bodů = 51 bodů
»  Vy – B, tj. 15 % – 9 % = 6 % z bodového obratu B, 

tj. 6 % z 1 000 bodů = 60 bodů
»  Vy – C, tj. 15 % – 6 % = 9 % z bodového obratu C, 

tj. 9 % z 500 bodů = 45 bodů 
Celkem: 156 bodů

Při hodnotě bodu 20 Kč bude Vaše finanční provize 
činit 156 x 20 = 3 120 Kč. Celkem: 4 020 Kč

PRÉMIE – DYNAMICKÝ BONUS
Prémie nazvaná Dynamický bonus je určena pro 
poradce, jenž při budování svého pracovního 
týmu splní předem určené podmínky. Ty jsou 
nastavené tak, aby poradci napomáhaly vytvářet 
dlouhodobě stabilní strukturu, která mu bude 
přinášet vyrovnaný příjem.

Obecná pravidla pro dosažení Dynamického bonusu:
»  DB může dosáhnout pouze klient, který je zaregistrován 

na úrovni poradce.
»  Na DB na každé úrovni má každý poradce nárok 

jen jednou.
»  Poradce, který chce získat DB, musí dosáhnout 

požadované úrovně poprvé.

VY – 15 %

A – 12 %

D E F

B – 9 % C – 6 %



»  O DB může usilovat také poradce, který byl déle než 
12 měsíců v bonusové tabulce bodů na nižší úrovni, 
než o kterou bojuje. (Toto pravidlo je zavedeno pro 
poradce, kteří byli v průběhu své obchodní kariéry 
jednorázově vytlačeni bez svého přičinění na vyšší 
pozici a potom z ní spadli.)

»  Pro získání DB je nutné splnit předem stanovené 
podmínky, mezi něž patří povinné rozložení struktury.

»  Povinné rozložení struktury je možné splnit nejpozději 
třetí měsíc od prvního dosažení dané úrovně, poradce 
však nesmí z této úrovně spadnout.

»  Všechny podmínky musí poradce udržet po dobu 
nominační lhůty.

»  Nominační lhůta se počítá až od měsíce (včetně tohoto 
měsíce), kdy poradce dosáhne povinného rozložení 
struktury.

Nominační lhůta je na jednotlivých úrovních rozdílná, 
ale počítá se v řádech měsíců. Tyto měsíce na sebe 
musejí navazovat. Poradce získá DB i v případě, 
že v průběhu nominační lhůty stoupne v bonusové 
tabulce o úroveň výš.

Dynamický bonus 9 %
V počátku spolupráce jsou náklady vyšší než zisky. 
Pro kompenzaci nákladů a pro větší motivaci je připraven 
jednorázový bonus 9 000 Kč. Získá ho ten poradce, 
který splní tyto podmínky:
»  první dosažení 9% úrovně

»  udržení pozice a podmínek po dobu 4 po sobě 
jdoucích nominačních měsíců

»  struktura poradce musí mít v první linii 
min. 6 registrovaných klientů (člen nebo poradce)

» z toho min. 3 na 3% úrovni

Dynamický bonus 12 %
Poradce, který dosáhne v provizní tabulce bodů 
min. 12% úroveň a obdrží finanční bonus 12 000 Kč, získá 
tuto prémii v případě, že splní následující podmínky:
»  první dosažení 12% úrovně
»  udržení pozice a podmínek po dobu 3 po sobě 

jdoucích nominačních měsíců
»  struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 

3% větev a dvě 6% větve

Dynamický bonus 15 %
Poradce, který dosáhne v provizní tabulce bodů 
min. 15% úroveň a obdrží finanční bonus 15 000 Kč, získá 
tuto prémii v případě, že splní následující podmínky:
»  první dosažení 15% úrovně
»  udržení pozice a podmínek po dobu 3 po sobě 

jdoucích nominačních měsíců
»  struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 

9% větev a dvě 6% větve

Dynamický bonus 18 %
Poradce, který dosáhne v provizní tabulce bodů 
min. 18% úroveň a obdrží finanční bonus 18 000 Kč, získá 

tuto prémii v případě, že splní následující podmínky:
»  první dosažení 18% úrovně
»  udržení pozice a podmínek po dobu 3 po sobě 

jdoucích nominačních měsíců
»  struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 

12% větev a dvě 9% větve

Dynamický bonus 21 %
Poradce, který dosáhne v provizní tabulce bodů 
min. 21% úroveň a obdrží finanční bonus 21 000 Kč, 
získá tuto prémii v případě, že splní následující 
podmínky:
»  první dosažení 21% úrovně
»  udržení pozice a podmínek po dobu 3 po sobě 

jdoucích nominačních měsíců
»  struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 

15% větev, jednu 12% větev a jednu 9% větev

MANAŽERSKÉ PROVIZE
Pro poradce, kteří dosáhli v provizní tabulce manažerské 
úrovně 21 %, je vypracován systém speciálních prémií, 
které získají, pokud splní přesně stanovené podmínky.

Manažerská provize I 
Z přímo sponzorované 21% skupiny (tj. 1. linie) bude 
vyplacena poradci následující manažerská provize: 
1.  ve výši 2 % při zbytkovém obratu 4 000 bodů 
2.  ve výši 5 % při zbytkovém obratu 8 000 bodů 

nebo při vytvoření minimálně dvou 21% skupin 

Manažerská provize II 
Z nepřímo sponzorované 21% skupiny (tj. 2. linie) náleží 
poradci 2% manažerská provize za předpokladu, že splní 
podmínky pro výplatu Manažerské provize I.

Manažerská provize III 
Z nepřímo sponzorované 21% skupiny ve vaší 3. linii 
náleží poradci 1% manažerská provize při splnění jedné 
z následujících podmínek: 
1.  vytvoření dvou přímo sponzorovaných 21% skupin 

v 1. linii a současné dosažení zbytkového obratu 
12 000 bodů 

2.  vytvoření tří přímo sponzorovaných 21% skupin 
v 1. linii 

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH POJMŮ 
21% skupinu tvoří poradce (sponzor) spolu se všemi 
svými poradci, jejichž skupinový obrat přesáhl 
12 000 bodů. 

Přímo sponzorovaná 21% skupina je taková skupina, 
kterou vytvořil poradce, jehož jste přivedli do 
společnosti Vy osobně (1. linie), a tento poradce díky 
obratu své skupiny dosáhl provizní úrovně 21 %. 

Nepřímo sponzorovaná 21% skupina je skupina, která se 
vytvořila pod Vámi přímo sponzorovanou 21% skupinou, 
tj. ve Vaší síti se vytvořily svisle dvě nebo více 21% skupin 
pod sebou. 



Zbytkový obrat je takový, který zůstane po odečtení 
obratu, jehož dosáhly Vámi přímo sponzorované 
21% skupiny. 

ZÍSKÁNÍ NÁROKU 
NA NEVYPLACENÉ 
MANAŽERSKÉ PROVIZE 

V případě, že je sponzorován poradce, který dosáhl 
úrovně 21 % a nemá nárok na výplatu Manažerské 
provize I, obdrží nevyplacenou manažerskou provizi či 
provize první 21% poradce v přímé linii nahoru, který 
splňuje výše uvedené podmínky. 

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH  
VĚCÍ NA ZÁVĚR
Obchodní podmínky jsou zcela závazné 
pro každého poradce i člena Klubu Energy. 
Věnujte jim náležitou pozornost. Obchodní 

podmínky jsou součástí Smlouvy o obchodní 
spolupráci nebo je najdete na 
webu www.energy.cz.

PRACOVNA ENERGY
Každý člen i poradce Energy má možnost využívat 
internetové služby nazvané Pracovna Energy, 
která nabízí následující přehledy:
»  aktuální informace o dosažené úrovni v bonusové 

tabulce bodů
»  vývoj obchodní struktury včetně stavu bodů a provizí 

i s archivovanými daty
»  detailní informace o posledním měsíčním vyrovnání
»  přehled za uplynulá období včetně grafických náhledů

Přístupové heslo do pracovny Energy získáte 
prostřednictvím uvítacího dopisu. Dodatečně si o něj 
můžete požádat telefonicky na čísle 283 853 853 nebo 
Vám jej sdělíme e-mailem po vyplnění formuláře 
na www.energy.cz. Tímto heslem jsou chráněny 
Vaše důvěrné informace.



WEB
Na našich internetových stránkách www.energy.cz 
najdete vše! Vždy aktuální informace, novinky, seznam 
pořádaných akcí, přečtete si názory odborníků i praktické 
zkušenosti. Můžete vyhledat svůj nejbližší Klub Energy 
nebo Konzultační centrum či jakoukoliv další pro 
Vás důležitou informaci.

ODBORNÁ RADA
Společnost Energy spolupracuje od začátku svého 
působení s lékaři, specialisty a terapeuty různých oborů. 
Nejužší spolupracovníci z nich se stali členy Odborné 
rady Energy, která je garantem vysokého standardu 
nabízených produktů a služeb a zodpovídá za zvyšování 
odborného kreditu firmy.

BEAUTY TEAM
Nejen přírodní formulace, šetrnost a vysoká kvalita, 
ale i odborné vzdělávání a předávání zkušeností je 
výsadou nejužšího týmu pro řady pěsticí kosmetiky 
Beauty Energy.

MAGAZÍN VITAE 
S členstvím získáváte zdarma předplatné našeho 
neobyčejného časopisu pro vaše obyčejné dny. 
Již přes 20 let, 200 vydání a 2 000 článků, rozhovorů, 
rad, názorů a inspirace. Dbáme na odbornost 
a objektivnost, nabízíme pestrost a různé úhly pohledu.

UNIVERZITA ENERGY
Vzdělávání považujeme za nesmírně důležitou, 
integrální součást naší činnosti. Ti nejlepší z nás jsou 
připraveni předávat a dále šířit znalosti a vědomosti, 
nabyté dlouholetou úspěšnou praxí a pečlivým studiem. 
Jednotlivé součásti komplexního vzdělávání jsou 
rozděleny tak, aby pokrývaly veškerá důležitá témata 
a svou postupnou úrovní napomáhaly a vedly každého 
k informacím, které potřebuje a hledá.

INSTITUT ENERGYVET
Cyklus seminářů umožňuje rozvíjet poznatky z oblasti 
regenerace zvířat. Na základní kurz volně navazují 
odborné semináře zaměřené vždy na daný okruh potíží.

Důležité věci okolo nás



www.energy.cz

http://www.energy.sk/cz/menu_x3972x.asp
http://www.energy.sk/cz/menu_x3972x.asp

