Brasília, 18 de Dezembro de 2017
COMUNICADO DE ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS
As atualizações detalhadas abaixo passarão a valer a partir do dia 27/12/17. Toda a
apresentação do Plano de Negócios atualizada estará disponível até o dia 24/12/17 em
http://muscleformulabrasil.com.br/nosso-negocio . Segue atualizaçoes:
1. Na compra de primeira Ativação e Upgrade - o bônus do patrocinador passa a ser de 25%
do valor da compra e outros 25% devem ser distribuídos pela matriz fechada de 4 posições, da
1° ate 8° geração , da seguinte maneira:









1° Geração - 8,50%
2° Geração - 5,50%;
3° Geração - 3,50%;
4° Geração - 2,50%;
5° Geração - 1,50%;
6° Geração - 1,50%;
7° Geração - 1%;
8° Geração - 1%;

2.
No bônus UPGRADE - deve-se considerar a regra de que para receber o bônus
(patrocinador ou usuário da 1° a 8° geração), o usuário que está recebendo deve estar no
mesmo nível de upgrade (ou superior) que o usuário que está realizando o upgrade; Exemplos:



Estou no nivel de upgrade 2, e meu indicado direto faz upgrade para nível 3 - NÃO
VOU RECEBER OS 25%, vai para o próximo apto, por compressão dinâmica;
Estou no nível de upgrade 3, e alguém da minha 8° geração faz upgrade para nível 4 NÃO VOU RECEBER O 1%, vai para o próximo apto, por compressão dinâmica;

3. O bônus sera pago até 8° geração, cada usuário receberá de suas 8 gerações abaixo, de
acordo com o seu nível de upgrade, obedecendo a regra:





Upgrade nível 1 Upgrade nível 2 Upgrade nível 3 Upgrade nível 4 -

recebe até 4° geração;
recebe até 5° geração;
recebe até 7° geração;
recebe até 8° geração;

4.
Remover prazo de 30 dias para manter o ativo mensal em R$ 198,00. Agora todo ativo
mensal terá o valor de R$ 198,00 não importando o nível de upgrade dos usuários.

Atenciosamente,
Diretoria Muscle Formula Brasil.

