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Acest document este un ghid practic de training pentru a asimila 
conceptele si procedurile Programului LV7, un sistem atractiv 
din punct de vedere al oportunitatilor financiare, oportunitati 
destinate tuturor, atat lucratorilor independenti cat si salariatilor.

Dupa parcurgerea acestui material, nu numai ca veti intelege 
functionalitatea Programului  de BONIFICATII RAPIDE (QUICK 
CASH) , dar veti putea face fata oricarui tip de obiectie 
sau  intrebare din partea potentialilor clienti sau agenti.sau  intrebare din partea potentialilor clienti sau agenti.

Pentru a intelege mai bine programul si pentru a fi un excelent  
mentor in reteaua dumneavoastra, este de recomandat ca in timp 
ce studiati documentatia  LV7 sa luati notite si de asemenea, 
incercati sa va calculati propriile scenarii financiare 

“QUICK CASH”.

Bun-venit la LV7 !
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Ati vrea sa intrati intr-o afacere globala cu parteneri cheie care 
sa va ajute sa va castigati independenta financiara cu produse de 
ultima ora si tehnologie avansata? 

Daca raspunsul este DA…atunci LV7 este solutia pentru 
dumneavoastra, deoarece  LV7 contureaza un peisaj de marketing 
si o piata nelimitata din intreaga lume, avand deja o experienta 
relevantarelevanta si o pozitie consolidata pe piata de telecomunicatii din 
Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Europa.

Globalizarea comunicatiilor nu ar putea functiona fara informatie 
iar necesitatea unui mijloc de a transmite informatia a devenit 
principala coordonata a vietii cotidiene. 

ACUM este momentul sa profitati de globalizarea comunicatiilor. 
NOI satisfacem necesitatea suportului informational, NOI 
transmitem  informatia cu toate atributele sale. 

ALATURATI-VA 
si participati la cresterea fara 
precedent a afacerilor de 
telecomunicatii la scara 
mondiala.

LV7 !
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LV7 este o retea de marketing globala ce ofera noi oportunitati de 
afaceri pentru agentii acesteia prin comercializarea de servicii si 
produse de telecomunicatii de ultima ora cu o tehnologie inova-
toare, prin formarea unei baze internationale de clienti, toate 
acestea in mediul dumneavoastra confortabil de acasa sau de la 
birou.

Denumirea de  LV7 se traduce prin "Nivelul 7" si descrie numarul 
de niveluri de referinte care contribuie la generarea unor recom-
pense in cadrul Programului LV7.

Astazi puteti sa va alaturati unei retele internationale de 
business profesioniste din domeniul telecomunicatiilor, o 
retea in plina expansiune si extrem de profitabila. Veti 
putea construi si dumneavoastra o baza proprie de clienti 
in Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, UK, Italia, 
Franta, Spania si multe alte tari!

CAPITOLUL I
UN PARTENERIAT 
CU UN CASTIG 
RECIPROC
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LV7 este un furnizor de servicii si produse necesare oamenilor in 
fiecare zi. 

Comunicarea, nevoie permanenta ce defineste existenta noastra 
de zi cu zi, este un instrument des folosit pentru a intermedia 
relatia dintre doua sau mai multe persoane. 

LLV7 vine in intampinarea dorintei de a comunica cu servicii de 
telecomunicatii unde conexiunile sunt deja consolidate, fiabile, 
avand o mentenanta de lunga durata. 

Fie ca sunteti interesat intr-un serviciu de telefonie in retea fixa in 
SUA sau in Europa, LV7 are intotdeauna usile deschise pentru 
clientii si agentii acesteia.

1) Agent  ABSOLVIT

Obiectivele noastre sunt, în primul rând, legate de consolidarea 
sistemului nostru de marketing la nivel global prin extinderea 
afaceri atat in SUA cat si in Europa. 

Primul pas a fost facut deja prin cresterea capacitatilor retelelor 
noastre de telecomunicatii implementata cu success in SUA si 
multe alte tari din Europa. 

PPe de alta parte, suntem in permanenta alerti la cerintele si 
schimbarile pietei de telecomunicatii, atat din sectorul reziden-
tial cat si sectorul de business.

Obiectivele dumneavoastra. Daca alegeti sa deveniti parte 
integranta a sistemului nostru, trebuie sa aveti in vedere, atat pe 
termen scurt cat si pe termen lung, cateva din urmatoarele 
obiective pentru o mai buna dezvoltare a viziunii afacerii 
dumneavoastra:
• Reducerea facturii personale a serviciului LV7 la 0.00 euro;
• Castig lunar cel putin egal cu venitul curent;
•• Castig lunar cel putin dublu fata de venitul curent;
• Inscrierea a cel putin 7 agenti din 30 in 30 de zile;
• Atingerea statusului de  Vested Agent 1)
• Asimilarea de noutati legate de oferta noastra de produse ;
• Participarea la teleconferintele organizate de compania LV7; 

1.1.  OPORTUNITATILE LV7
1.2.  OBIECTIVE
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Majoritatea oamenilor lucreaza cate 8-10 ore pe zi pentru a-si 
castiga traiul de zi cu zi, multe companii platesc doar pentru a 
impiedica migrarea personalului, dar realitatea dura este ca banii 
nu sunt suficienti niciodata si intotdeauna este nevoie de mai mult. 

Cu LV7 puteti deschide usa unei surse de venit nelimitate de 
Recompense Recursive prin simple recomandari de clienti noi.

Marketingul direct (din vorba-n vorba) este si a fost dintotdeauna 
un model de succes de afaceri in cadrul caruia vanzarile unei 
societati cresc daca clientii acesteia comunica prietenilor lor si 
familiei despre un serviciu sau produs pe care l-au cumparat. 

Multe societati au avut succes utilizand acest model de afacere 
la vanzarea produselor, cum ar fi vitamine sau cosmetice. 

TTotusi, exista multe provocari in fata unei persoane care doreste 
sa-si creeze propria afacere de succes cu ajutorul acestei strategii 
de marketing.

1.3. LV7 – O SURSA NELIMITATA DE VENITURI
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afacere cu bani putini 
sau chiar deloc!



LV7 tine pasul!  Inscrie-te ACUM 

si experimenteaza alaturi de LV7 
femomenul cresterii explozive si al 
globalizarii retelelor de telecomunicatii.

“Industria telecomunicatiilor creste, iar retelele broadband dez-
voltate pentru a facilita noi oferte de servicii sunt cele care ajuta cel 
mai mult”, spunea Robert Rosenberg, presedintele Insight 
Research Corporation2) . 

Cu alte cuvinte, veniturile industriei telecomunicatiilor la nivel 
global vor ajunge la suma de 1,7 trilioane de dolari pana la finalul 
lui 2008, conform unui studiu facut de The Insight Research Cor-
poration.  

Deasemenea, se estimeaza ca veniturile din serviciile de teleco-
municatii sa creasca cu aproximativ 10,3% pe an, ajungand la 2,7 
trilioane de dolari in 2013, se mai mentioneaza in studiu. Retelele 
wireless aduc cea mai mare parte a veniturilor in toate sectoarele, 
in timp ce telefonia fixa este pe locul doi in functie de venituri. 

Acesta crestere in venituri se datoreaza in mare parte serviciilor de  
broadband. 

Se asteapta ca veniturile din serviciile de wireless broadband 
vor creste cu mai mult de 70% peste estimarile anterioare, in 
timp ce asteptarile pentru veniturile din telefonia fixa vor 
creste cu aproximativ 10% peste estimarile precedente, 
conform http://cellular-news.com.  

Studiul subliniaza cresterea rapida a unor segmente ale Studiul subliniaza cresterea rapida a unor segmente ale 
industriei ca VoIP, WiFi si WiMax, FMC, IMS, IPTV si media 
streaming, si a unor tehnologii inovative ca Grid Computing, 
DWDM si WDM. Tot aici se mai mentioneaza si faptul ca 
outsourcing-ul este un factor major in cresterea profitabilitatii 
companiilor de telefonie. 

Aceasta evolutie spectaculoasa in planul dezvoltarii tehnoloAceasta evolutie spectaculoasa in planul dezvoltarii tehnolo-
giei in sfera informaticii si telecomunicatiilor din ultimul timp, 
a contribuit, printr-o adevarata “revolutie a informatiilor” , la 
globalizarea vietii economice internationale. 

Prin insasi natura lor, noile tehnologii din sfera larga a comu-
nicatiilor au o dimensiune globala; ele nu recunosc si nu 
respecta granitele nationale. Cu alte cuvinte, suntem martorii 
cristalizarii unei economii axata pe retele, pe un sistem de 
interconectari si interdependente progresive.

2)  Adrian Dupont, “Veniturile industriei telecom vor ajunge la 2,7 trilioane de dolari in 
2013”,15 nov 2007. http://www.notoriu.ro/news/telecomunicatiile-1-7-trilioane-
de-dolari-2008.html

CAPITOLUL II
PARTENERIATUL 
CU INDUSTRIA 
DE TELECOMUNICATII
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LV7 ofera o varietate de servicii de telecomunicatii de inalta 
calitate care satisfac diferite nevoi de comunicare ale oamenilor. 

Toate produsele si serviciile de telecomunicatii comercializate de 
agentii autorizati de LV7GM, sunt impartite pe Linii de Produse 
si mai apoi in Categorii de Produse. 

Spre exemplu, o Linie de Produs poate fi: Spre exemplu, o Linie de Produs poate fi: Long Distance3), 
aceasta la randul ei fiind impartita in urmatoarele Categorii de 
Produse cum ar fi: Long Distance USA, Long Distance Canada, 
Long Distance Australia, Long Distance Romania, Long 
Distance Spania, Long Distance Franta, etc.

3) http://www.necc.us

Achizitionarea unei linii de produs cu mai multe categorii 
permite unui Agent LV7 castigarea de Venit Rezidual per totalul 
liniei de produs. Agentii LV7 trebuie sa fie inscrisi cu cel putin o 
linie de produse pentru a putea castiga Venitul Rezidual per 
totalul  liniei de produs. 

DacaDaca un Agent LV7 nu este inregistrat la o anumita Linie de 
Produs, dar el insusi este un abonat al unei Categorii de 
Produse dintr-o anumita Linie de Produse,  acest tip de agent va 
putea colecta doar Discount de Referinta in urma inscrierii de 
noi clienti la aceeasi Categorie de Produs. 

CumCum aceste Discount-uri de Referinta sunt specifice Categori-
ilor de Produse, ele fiind netransmisibile catre alte categorii  ale 
altor linii de produse, colectarea acestora se face doar de 
clientul sau agentul acelei linii de produs. 

Discount-urile de Referinta au posibilitatea de a reduce factura 
pana la 0 persoanei care a inregistrat un nou client la aceasi linie 
de produs. In felul acesta, LV7 permite dezvoltarea mai multor 
Linii de Produse si servicii pentru afacerea dumneavoastra si va 
sporeste vizibil potentialul de crestere a venitului dumneavoas-
tra.

2.1. PRODUSELE SI SERVICIILE  LV7
2.1.1 Achizitionarea sau renuntarea 
la o linie de produs. 
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Serviciu de telefonie VoIP locala, interurbana si interntionala;

Cartele pre-paid;

Numere gratuite 1-800/888;

Telefonie mobila locala si international – in curand;

Internet – in curand;

PlanurilePlanurile locale, interurbane si internationale, ofera, atat per-
soanelor fizice cat si clientilor business, intr-un mod flexibil, in 
orice tip de retea si oriunde in lume, posibilitatea de apelare 
directa, de acasa sau de la serviciu, fara a utiliza numere PIN.

Tarife reduse

Acces direct

Fara taxe speciale de conectare sau activare

Legaturi extrem de fiabile

2.1.2. Serviciile LV7:
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LV7 GLOBAL MARKETING reprezinta un sistem de vanzari autor-
izat pentru a comercializa produse si servicii de telecomunicatii 
pentru mai multe companii. 

De exemplu, Serviciul Long Distance este oferit de compania LV7 
COMMUNICATIONS iar serviciul de pre-paid este oferit de LV7 
SPEED DIAL.  

Indiferent de natura serviciului, dumnevoastra vindeti in calitate 
de AGENT al societatii LV7 GLOBAL MARKETING4). 

Aceasta este compania de la care veti primi Recompensele direct 
in contul personal sub forma Discount-urilor de Referinta sau a 
Venitului Rezidual.

Este foarte important de cunoscut acest aspect, mai ales 
felul in care aceste companii isi administreaza fiecare in 
parte serviciile oferite. 

DeDe exemplu, daca un client cumpara serviciul VoIP si are 
intrebari legate de acest tip de serviciu, clientul trebuie sa 
contacteze departamentul Asistenta de clienti LV7 VoIP si 
nu departamentul Asistenta clienti LV7 GLOBAL MARKET-
ING. 

In orice caz, daca un Agent LV7 doreste sa se inscrie si 
intampina dificultati tehnice, el poate contacta oricand 
compania LV7 GLOBAL MARKETING.

4) http://www.lv7communication.com

Cu ajutorul unui parteneriat de success cu LV7 puteti ben-
eficia de cele mai bune servicii de telecomunicatii, training 
profesionist si asistenta in vanzari, direct pe website-ul 
nostru, totul pentru a aduce clienti cat mai usor si simplu 
posibil.

LV7 este diferit de alte sisteme de marketing: 
Fara investitii majore
Fara sa cerem experienta
Fara teama de ati pierde slujba
Fara stocuri
Fara teritorii limitate
Este o oportunitate de a castiga nelimitat!

2.2. PENTRU CINE 
VINDETI ?

CINE SUNT CLIENTII 
DUMNEAVOASTRA? 

2.3. CUM INCEP 
AFACEREA?
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TELUL NOSTRU este acela de a va cladi independenta financiara 
pentru mai multe generatii. 

LV7 va poate ajuta sa ajungeti acolo!
 

Spre deosebire de celelate companii, LV7 va ofera:

Un sistem autorizat de business;

Website-uri de business personalizate;

Produse de ultima ora;Produse de ultima ora;

Tehnologie de varf ;

Training profesionist ;

Oportunitate unica de afacere ;

Produse orientate spre consumator;

Structura profitabila de compensatii;

Distributie si asistenta globala;

2.4. CARE ESTE TELUL NOSTRU?  
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LV7 va ofera un serviciu de asistenta si instrumente de business 
personalizate. Instrumentele noastre de business va pot ajuta sa va 
organizati afacerea intr-un mod foarte eficient. 

SpreSpre exemplu, prin intermediul paginii personale de web oferita 
in mod gratuit din partea companiei, atat dumneavoastra cat si 
clientii dumneavoastra pot achizitiona serviciile si produsele 
noastre de telecomunicatii, servicii de care toata lumea are nevoie 
si pe care toata lumea le foloseste.

Beneficiile unei pagini personalizate de web sunt urma-
toarele:

Instantaneu puteti inscrie online noi clienti prin interme-
diul site-ului dumneavoastra de „Shopping Cart” ;

In „Back Office” va puteti organiza afacerea si contul 
dumneavoastra de clienti;

Permite clientilor sa se inscrie direct in reteaua dumneav-
oastra;

2.5. INSTRUMENTELE 
LV7 DE LUCRU 
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LV7 imprima o noua directie trendului de marketing  incurajan-
du-si echipa sa-si colecteze recompensele cu fiecare nou client si 
cu fiecare noua factura a acestuia. 

Recomandand clienti activi in reteaua proprie LV7, beneficiati de 
un discount aplicat la factura personala, convertind astfel un cost 
deja mic intru-unul si mai mic!

Clientii LV7 reprezinta esenta vietii sistemului LV7. 

Ei reprezinta cheia succesului prin simplul fapt ca deblocheaza 
toate cele 7 nivele si fac posibila ascensiunea spre  cele mai inalte 
pozitii in Programul LV7 si Programul Bonificatiilor Rapide. 

Poate chiar dumneavoastra sunteti un client deja si intelegeti mai 
bine necesitatea de a castiga constant un venit rezidual si de a 
acumula cat mai mult discount de referinta.

Exista trei tipuri de clienti de baza in sistemul LV7:
CLIENTII inscrisi de personalul LV7: sunt clientii care vor 
fi reperul discount-urilor de referinta. 

CLIENTIICLIENTII inscrisi prin AGENTII LV7: sunt clientii care se 
inscriu prin LV7 SHOPPING CART; acestia sunt etichetati 
ca si „Clienti COS” (CART Customer), ceea ce inseamna 
ca ei pot fi clienti generatori de Discount de Referinta 
(Referral Credit) sau clienti generatori de Venit Rezidual 
(Residual Income). 

CalitateaCalitatea aceasta depinde de optiunea sponsor-ului, daca 
acesta s-a inscris pentru o linie de produs sau nu. 

Daca agentul este direct responsabil de inscrierea de noi 
clienti in propria sa retea, acel client poate fi generator de 
Venit Rezidual.

CAPITOLUL III
NIVELELE SISTEMULUI LV7
CLIENTII SI AGENTII LV7

3.1. CLIENTII LV7 3.1.1. Tipuri 
de Clienti LV7. 
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CLIENTII inscrisi prin clientii LV7 deja existenti (Non-Agent): 
clientii care se inscriu prin LV7 Shopping Cart al unui alt client LV7, 
sunt considerati „CLIENTI CART”. 

AtunciAtunci cand un client se inscrie printr-un client deja activ, contul 
acestuia  acumuleaza Discount-ul de Referinta aferent Liniei de 
Produs pentru care a optat, pana cand noul client devine Agent 
LV7. In orice caz, daca in linia superioara exista agenti noi inregis-
trati la o Linie de Produs, acestia vor castiga Venit Rezidual in 
urma inrolarii acestor noi clienti.  

Daca clientul unui Sponsor LV7 devine Agent LV7 ceva mai tarziu, 
acesta va genera automat un Venit Rezidual pentru Agentul 
Sponsor si nu numai atat, dar si convertirea Discount-urilor de 

Referinta in Venituri Reziduale.

Pentru a intelege mai usor lucrurile, sa presupunem urma-
toarele: 

DE EXEMPLU: Aveti sapte clienti in reteaua dumneavoas-
tra proprie. Fiecare dintre ei are proprii sapte clienti in 
reteaua lor, care la randul lor au cate sapte clienti in retea 
acestora, si asa mai departe pana la nivelul sapte. 

Acum sa vedem cum cresc Discounturile/Veniturile 
dumneavoastra de retea cu fiecare noua pozitie adaugata 
retelei  personale.

13

Factura 
dumneavoastra lunara este: 30.00 euro

Castigul 
dumneavoastra potential este: 1.347 mil euro
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Incepeti cu o factura de 30,00 euro aferenta tarifelor lunare speci-
fice, spre exemplu, Serviciului International. 

Odata ce v-ati alaturat echipei LV7, aveti posibilitatea sa obtineti 
economii LV7 care pot  reduce factura practic pana la zero. 

Daca dumneavoastra inscrieti un client, care, la randul lui, reco-
manda serviciul altor persoane si reuseste sa-i inscrie ca si clienti, 
reteaua dumneavoastra poate creste foarte mult si foarte repede.

Nivel 1 de clienti recomandati

Dumneavoastra

D
vs
.

Numar de clienti

Venit
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Agentii LV7 sunt acele persoane care vand serviciile de telecomu-
nicatii pentru LV7 GLOBAL MARKETING. Daca aveti acces la acest 
document, atunci inseamna ca sunteti deja un Agent Lv7 sau cel 
putin o persoana interesata sa devina agent in curand. 

Pentru a deveni Agent LV7 GLOBAL MARKETING, trebuie sa 
deveniti in primul rand Client LV7 si sa optati pentru cel putin unul 
din serviciile noastre, daca serviciul ales este disponibil in aria 
dumneavoastra de resedinta. 

Odata ce ati reusit sa inscrieti primii sapte clienti, veti debloca 
Venitul Rezidual de la primul nivel pentru acel produs. 

VVeti continua deblocarea nivelelor cu fiecare alti sapte clienti 
inscrisi pentru acel produs pana cand ati atins un numar de 49 de 
clienti, moment in care  toate nivelele vor fi deblocate atata timp 
cat va mentineti activi cei 49 de clienti. 

CaCa si bonus, daca atingeti o performanta de 70 de clienti pe o 
singura linie de produs si ii mentineti pentru urmatoarele 12 luni 
consecutive, vi se va acorda statusul de Agent  Absolvit, asiguran-
du-va astfel un Venit Rezidual si recompense pe viata, chiar daca, 
undeva in viitor, unii dintre clienti vor renunta la serviciile 
dumneavoastra.

3.2.1. Cum deveniti 
Agent LV7?
Deveniti Agent LV7 prin inscrierea online pe pagina per-
sonala a Agentului Sponsor. (In primul rand, trebuie sa fiti 
Client al serviciului LV7 pentru a participa la Programul 
Agent LV7.)

Alegeti optiunea “Inscrieti-va acum” publicata pe site-ul 
personal al Agentului  Sponsor (persoana care v-a reco-
mandat).

Odata ce ati devenit Agent LV7, veti avea acces la o apli-
catie online, practic un spatiu de lucru virtual, de unde 
puteti:

• Sa descarcati KIT-ul de agent cu explicatiile elementare;

• Sa va urmariti veniturile zilnice;

• Sa va urmariti clientii din retea in timp real;

• Sa descarcati materiale de marketing personalizate;

• Sa contactati oricand departamentul Asistenta Agenti;

• Sa accesati aplicatia Agent Call Center;

3.2. AGENTII LV7
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Nivel unu       5% Rezidual

Nivel doi        3% Rezidual

Nivel trei        1% Rezidual

Nivel patru     1% Rezidual

Nivel cinci      1% Rezidual

Nivel sase      3% Rezidual

Nivel sapteNivel sapte     5% Rezidual

Venit/Discount de Retea de 5% pentru clientii cooptati in 
reteaua personala LV7;

Se constata ca factura dumneavoastra de servicii se reduce 
luna de luna! 

Venit/Discount de Retea de 3% pentru clientii dumneav-
oastra care aduc noi clienti in reteaua personala LV7; De 
fapt, aceasta continua pe 7 niveluri de venituri din retea. 

Acest principiu sta la baza Sistemului nostru LV7. 

Venit/Discount de Retea la toate cele 7 nivele de venituri 
din reteaua LV7!

Dvs

5%             

discount
retea
pe nivel

Discount
dvs. de referinta
total de retea

discount
de referinta
per nivel

Nivel 1

3%          Nivel 2

1%  €157.50

€10.50

1% €877.80

1% €5,919.90

3% €111,804.00

5% €1,347,118.50

€54.60

€102.90

€10.50

€720.30

€5,042.10

€105,884.10

€1,235,314.50

€44.10

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

7 

49 

343 

2,410

16,807

117,649

823,543

3.3. MODELUL DE CALCUL 
AL VENITULUI REZIDUAL
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•  Obtine Discount de Referinta pentru factura proprie prin inclu-
derea de alti clienti in retea;
•  Cost de pornire de referinta = 0,00

• Obtine discount pentru factura proprie 
• Poate primi un cec sau numerar prin recomandarea de noi 
clienti activi in reteaua personala;
•  Cost de pornire de referinta = 0,00;

ProgrameleProgramele sunt aproape identice, cea mai importanta diferenta 
constand in tipul de recompense primite  in calitate de client sau 
de agent. 

Daca sunteti numai Client LV7, obtineti un discount de retea, iar 
daca sunteti Agent LV7 puteti fi recompensat si in numerar de 
catre Compania LV7.

3.4.1. Clientul  LV7       

3.4.2. Agentul LV 7

NU UITATI:  Agentul LV7 are...

•  Autorizatia de a vinde produse si serviciile de telecomu-
nicatii LV7;
•  Echipa de lucru performanta;
•  Un prospect multinational de marketing;
•  Un teritoriu nelimitat;
•  Un sprijin profesionist si materiale de exceptie;
•  Posibilitatea de a schimba viata a mii de oameni, chiar si  
a dumneavoastra!

Suntem o echipa de invingatori angajati permanent pentru 
a aduce  maretie in viata oamenilor.

PPunand accent pe valorile legate de timp, integritate si 
echilibru personal, va punem la dispozitie pregatire si alte 
servicii deosebite de care aveti nevoie in drumul 
dumneavoastra spre varf!

Atitudine + Sprijin = Succes

3.4. CLIENT LV7 vs AGENT LV7
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4.1.1. Inscrierea de
clienti si deblocarea 
venitului. 

4.1. COMPENSAREA

Totul incepe cu dumneavoastra. 

In momentul in care deveniti Client LV7, sunteti autorizati 
sa recomandati si sa inscrieti alti clienti. 

Fiecare client este o parte integranta din propria retea. 

Clientii dumneavoastra pot, de asemenea, inregistra alti 
noi clienti si acestia la randul lor altii si tot asa mai departe. 

PPe masura ce reteaua  personala creste, potentialul unui 
venit mai mare creste si el din ce in ce mai mult.

Odata ce ati inscris 49 de Clienti Personali, veti deschide 
noi posibilitati de plata pentru toti clientii dumneavoastra 
de la toate cele sapte nivele. 

AsaAsa cum vedeti, venitul dumneavoastra potential se 
mareste din ce in ce mai mult, odata cu cresterea Nivelu-
lui LV7.

Cu cat aveti mai multi clienti, cu atat mai mare este 
potentialul dumneavoastra de a castiga mai multi bani. 

CAPITOLUL IV
MODELUL DE 
AFACERE LV7. 
CRESTERE 
MULTIDIMENSIONALA 
SI RECOMPENSE 
CONSCONSTANTE
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Exemplul nr. 1 Dacă aveţi 7 clienţi personali şi pe linia dumneavoastră se află 7 clienţi la fiecare din cele şapte 
niveluri, rezultă următoarele :

7 clienţi@ factură de €30 fiecare = €10,50 5%
3%
1%
1%
1%
3%
5%5%

Venit rezidual total : €10,50
Total credite reţea :  €1.347.108,5049 clienţi@ factură de €30 fiecare = €44,10

343 clienţi@ factură de €30 fiecare = €102,9
2.401 clienţi@ factură de €30 fiecare = €720,30
16.807 clienţi@ factură de €30 fiecare = €5.042,10
117.649 clienţi@ factură de €30 fiecare = €105.884,10
823.543 clienţi@ factură de €30 fiecare = €1.235.314,5

Exemplul nr. 2 Dacă aveţi 28 clienţi personali şi pe linia dumneavoastră se află 7 clienţi la fiecare din cele şapte 
niveluri, rezultă următoarele :

28 clienţi@ factură de €30 fiecare = €42,00 5%
3%
1%
1%
1%
3%
5%5%

Venit rezidual total : €3.511,20
Total credite reţea :  €5.384.962,80
 

196 clienţi@ factură de €30 fiecare = €176,4
1.372 clienţi@ factură de €30 fiecare = €411,6
9.604 clienţi@ factură de €30 fiecare = €2.881,20
67.228 clienţi@ factură de €30 fiecare = €20.168,40
470.596 clienţi@ factură de €30 fiecare = €423.536,40
3.294.172 clienţi@ factură de €30 fiecare = €4.941.258,0

Exemplul nr. 3 Următorul exemplu este un exemplu ipotetic de agent care a deblocat toate cele şapte niveluri 
şi i-a învăţat pe cei de pe linia sa să aducă câte 7 clienţi fiecare

49 clienţi@ factură de €30 fiecare = €73,50 5%
3%
1%
1%
1%
3%
5%5%

Venit rezidual total : €9.429.829,50
343 clienţi@ factură de €30 fiecare = €308,70
2.401 clienţi@ factură de €30 fiecare = €720,30
16.807 clienţi@ factură de €30 fiecare = €5.042,10
117.649 clienţi@ factură de €30 fiecare = €35.294,70
823.543 clienţi@ factură de €30 fiecare = €741.188,70
5.764.801 clienţi@ factură de €30 fiecare = €8.647.201,50



Exista 2 tipuri de comisioane in acest program:
Discount-urile de Referinte – sunt acele discount-uri castigate ca 
urmare a recomandarilor de noi clienti, calculate in euro/dolari si 
aplicate soldurilor facturilor dumneavoastra. 

Discount-urileDiscount-urile de referinta sunt netransmisibile si specifice liniilor 
de produse. Spre exemplu, Discount-ul de Referinta specific serv-
iciului Long Distance achita integral sau partial factura acelui 
client care foloseste serviciul Long Distance, el nefiind valabil 
pentru facturile aferente altor tipuri de servicii, ca de exemplu 
Card de Internet, Speed Dial, etc. 

In plus, aceste discount-uri sunt acumulate si expira intr-o luna, ele 
nefiind reportate la cealalta luna in cazul in care nu sunt folosite.

Venitul Rezidual – are aceleasi proprietati ca si Discount-ul de 
Referinta, specific Liniei de Produs si netransmisibil, la care se mai 
adauga: 
• Este specific doar Agentilor LV7;

•• Nu expira  dupa o luna de facturare, el se reporteaza de la o luna 
la alta;

• Daca valoarea lui depaseste suma de 25,00 euro, beneficiarul 
primeste un cec din partea companiei cu optiunea de a-l trans-
forma in numerar, suma totala  mai putin comisionul de procesare 
in valoare de 5,00 euro;

• Acopera mai intai soldurile facturilor personale neachitate 
inainte de a genera numerar;

4.1.2. Tipuri de recompense
• Reprezinta castigul efectiv din vanzarile de servicii si 
produse si din incasarile de la clientii din reteaua proprie 
efectuate luna de luna;
Cu alte cuvinte, atunci cand are loc o vanzare, Agentul LV7 
isi primeste comisionul lunar, atat timp cat clientii sai au 
achitate integral si la zi toate facturile. 

DeDe exemplu: atunci cand are loc o vanzare de serviciu, sa 
presupunem serviciul de retea fixa Long Distance, agentu-
lui care a incheiat vanzarea ii va reveni 5% din factura 
lunara achitata integral minus comisionul de procesare sau 
alte taxe de administrare specifice, emise de compania 
LV7. 

Suma care reiese din procentul de 5% minus comisioanele 
urmeaza mai apoi urmatorul circuit inainte de a-i reveni 
intru totul agentului:

InIn primul rand, va fi calculata la sodul existent in situatiile 
financiare LV7; Iar in final, banii vor fi platiti Agentului LV7 
in numerar numai dupa ce s-a inchis soldul de plata lunar 
si dupa ce s-au acumulat peste 25,00 de euro in contul 
sau.

PPentru a beneficia de Venit Rezidual, un Agent LV7 
trebuie sa aiba in portofoliul sau cel putin o Linie de 
Produse activa. Un volum mai mare de  vanzari inseamna 
un Venit Rezidual mai mare, ceea ce inseamna pentru 
agent un potential mai mare de castig de bani. 
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Pe tot parcursul acestui proces de vanzare, agentul ar trebui sa-si 
stabileasca o strategie de vanzari functionala si eficienta. 

Unii agenti au un deosebit succes in vanzarile directe, persoane 
fizice sau firme mai mari, ca de exemplu hoteluri, restaurante, etc 
altii au un talent in publicitatea online. 

Indiferent de strategia sau tehnica de vanzare aplicata, nu pierdeti 
din vedere obiectivele finale pentru care munciti. 

FFiecare Agent LV7 isi poate construi cu succes o afacere folosin-
du-se de sistemul nostru si de toate instrumentele LV7 puse la dis-
pozitia dumneavoastra.

LV7 activeaza cu adevarat puterea lui 7!

Pentru a debloca fiecare nivel de venit, trebuie sa aduceti 
un numar minim de clienti, conform celor prezentate in 
tabel. Pe masura ce reteaua personala de clienti creste, 
creste si numarul de niveluri pe care le puteti debloca. 

Odata ce ati ajuns la 49 de Clienti Personali, veti debloca 
toate cele sapte niveluri de venit. 

CuCu cat aduceti mai multi clienti in LV7, cu atat mai mare 
este potentialul de a va mari Venitul Personal. 
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Deblocarea nivelelor se face per Linie de Produs. Cei mai buni 
agenti inscriu si mentin activati cel putin 70 de clienti personali,  
pentru cel putin 12 luni. Acestor Agenti li se ofera statutul de 
Agent Absolvit.

Cu SAPTE mai MULT inseamna "MULT mai MULT"!

Prin adaugarea a SAPTE clienti, ridicati RETEAUA PERSONALA la 
puterea

X7
DE EXEMPLU: daca aveti 28 de clienti personali si mai 
adaugati inca 7, castigurile dumneavoastra potentiale in 
Venit Rezidual cresc de la 2.881,21euro la 25.210,50 
euro, presupunand o factura lunara in medie de 30 
euro/client.

AceastaAceasta inseamna peste douazeci si doua de mii de euro in 
plus la fiecare ciclu de facturare cu numai SAPTE clienti 
personali mai MULT.
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Pentru a incasa efectiv venitul rezidual de la un anumit nivel, 
agentul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

•  Sa detina un numar minim de Clienti Personali activi per nivel;
•  Clientii trebuie sa fie recrutati si activati direct de catre Agentul 
LV7 si nu de personalul LV7;

DEDE EXEMPLU: pentru a incasa Venitul Rezidual aferent Nivelului 
4, Agentul LV7 trebuie sa detina 28 de clienti activi personali sau 
clienti care au deja un consum achitat de 4000,00 euro in 
decursul unui ciclu de facturare.

Daca Agentul LV7 nu are in reteaua sa clienti activi sau consumul 
specificat mai sus, el va acumula doar Discount de Referinta, nu 
Venit Rezidual. 

SauSau se mai ia in calcul si totalul facturilor clientilor activi personali 
pentru fiecare Linie de Produs si Categorie de Produs ( cum ar fi, 
clientii serviciului de Long Distance impartiti in urmatoarele cat-
egorii – LD USA, LD Canada, LD Australia, LD Europa); numarul 
total de clienti al serviciului LD, indiferent de tara, se califica 
pentru deblocarea unui nivel, daca per total indeplinesc conditiile 
de mai sus. 

TABEL Nr.1 Numarul necesar de clienti personali sau consumul 
lunar achitat la zi 

Acest tabel arata numarul necesar de clienti activi personali 
existent in portofoliul de Agent LV7,  pentru a debloca Venitul 
Rezidual per nivele LV7. 

NuNu sunt luati in calcul clientii activati de catre personalul LV7. Tot 
aici se poate observa  cheia venitului rezidual, adica suma 
minima ce trebuie achitata integral in decursul unui ciclu de fac-
turare de  catre clientii personali, pentru a debloca un nivel de 
Venit Rezidual in LV7. 

Nu uitati: se iau in calcul doar facturile achitate integral pentru a 
determina Nivelul LV7 la care va aflati.

NIVEL           CLIENTI PERSONALI    sau  CONSUM      COMISION
Nivelul 1             7 CP       sau    1000,00 EUR lunar     5%
Nivelul 2            14 CP       sau    2000,00 EUR lunar     3%
Nivelul 3           21  CP       sau    3000,00 EUR lunar     1%
Nivelul 4           28 CP       sau    4000,00 EUR lunar     1%
Nivelul 5           35  CP       sau    5000,00 EUR lunar     1%
Nivelul 6           42 CP       sau    6000,00 EUR lunar     3%
Nivelul 7           49 CP       sau    7000,00 EUR lunar     5%
Status ABSOLVIT    70  CP       sau      10.000,00 EUR lunar (pt. 12 luni) 

4.1.3. Castigurile per nivele LV7
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Pentru ca un agent sa atinga statusul de Agent Absolvit este obliga-
torie indeplinirea urmatoarelor conditii: 
•  trebuie sa mentina activi pentru cel putin 12 luni consecutive un 
numar minim de 70 de clienti personali sau 
•  trebuie sa mentina un consum in reteaua sa a 10.000,00 euro 
lunar cel putin 12 luni consecutive; 
•  o combinatie intre cele doua;
 
Daca Agentul LV7 indeplineste una din aceste conditii, va fi 
recompensat pe viata, venitul lui fiind raportat la toate cele 
7 nivele LV7.

DeDe exemplu: daca un Agent LV7 are in portofoliul  sau 2 clienti, cu 
un un consum minim de 10.000, 00 euro lunar, achitat integral la 
timp, iar in urmatoarea luna totalul scade undeva in jur de 
8.000,00 euro achitat integral dar  a acumulat intre timp inca 68 
de clienti activi, agentul ramane inca calificat pentru statutul de 
Agent Absolvit si vice versa aceasta combinatie trebuie sa depase-
asca termenul de 12 luni pentru a fi considerat  Agent Absolvit.

CONSTRUITI-VA PROPRIA AFACERE SI VETI LUCRA PENTRU 
DUMNEAVOASTRA!

CONSTRUITI-VA PROPRIA AFACERE SI PUTETI DEVENI 
INDEPENDENT FINANCIAR !

CASTIGATI MAI MULTI BANI LUCRAND MAI PUTINE ORE!

PETRECETI MAI MULT TIMP CU FAMILIA 
DUMNEAVOASTRA!

BUCURATI-VA MAI MULT DE VIATA ELIMINAND GRIJILE 
FINANCIARE SI CONSTRANGERILE DE TIMP!

4.1.4. Cat castiga Agentul Absolvit?
NOTA: daca un agent a atins un anumit nivel si cativa din 
clientii sai anuleaza serviciul iar numarul de clienti activi 
personali scade, agentului respectiv ii revine o perioada de 
gratie de 30 de zile pana la reintregirea retelei sale pentru 
validarea castigului de Venit Rezidual.

DeDe exemplu: daca un Agent LV7 detine in portofoliul sau 
38 de clienti activi, generatori de venit rezidual de la 
nivelul 1 pana la nivelul 5, si generatori de discount  de 
referinta la nivelul 6 si 7, iar 5 din 38 anuleaza serviciul, 
agentului respectiv ii se acorda o perioada 30 de zile 
pentru a-si reintregi reteaua, timp in care Venitul lui 
Rezidual sau Discount-ul de Referinta nu vor fi afectate. In 
cazcaz contrar, agentului ii revine doar Discount de Referinta, 
fiind blocat la nivelul atins in momentul anularii serviciului 
de catre clientii respectivi pana cand Agentul LV7 isi 
adauga noi clienti. 

Daca pe tot parcursul celor 30 de zile, reteau Agentului 
LV7 scade vertigininos, la expirarea termenului de gratie, 
agentul va trebui sa-si reconstruiasca reteaua de clienti 
personali.
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Programul de Bonificatii Rapide reprezinta unul dintre 
cele mai profitabile Sisteme de Recompense LV7. 

Este modalitatea originala, unica in afacerea noastra de 
telecomunicatii, prin care se pot castiga bonusuri de pe 
urma inregistrarii de clienti activi in reteaua dumneavoas-
tra. 

Punctul forte al acestui program consta in reportarea de la 
un an la altul a totatului Punctelor de Bonificatie Rapida, 
castigate in conditiile enumerate mai jos, astfel incat un 
Agent LV7 activ in Programul de Bonificatii Rapide poate 
incasa un venit pe viata, daca se gandeste serios sa-si con-
struiasca propria afacere alaturi de noi in industria de tele-
comunicatii.

CAPITOLUL V

PREZENTAREA 
BONIFICATIILOR 
RAPIDE
(Quick Cash)
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Este unul dintre cele trei programe  de compensare valabile doar 
Agentilor  LV7 GLOBAL MARKETING, o modaliate de a incasa 
bonusuri in urma dezvotarii propriei retele prin inscrierea de noi 
clienti. 

BonificatiaBonificatia Rapida este acel bonus pe care agentul ajuns la 
Nivelul SPONSOR, sau altul superior, il primeste atunci cand 
reuseste sa activeze cu success in propria-i retea alti agenti si ii 
ajuta pe acestia sa faca primii lor 2 doi clienti

Pentru a beneficia de Bonificatia Rapida trebuie sa fiti, in primul 
rand, calificat ca si Agent SPONSOR.

OdataOdata ce v-ati inrolat in Programul de Bonificatii Rapide puteti 
opta la libera alegere  pentru mai multe  Linii de Produse; 

NELIMITAT! Depinde de proportia retelei dumneavoastra!
Puteti sa castigati pana la 260 euro per Agent LV7 calificat 
in fiecare an!

Imaginati-va totalul! 

Profitul potential poate fi  incredibil de mare!

5.1. CE REPREZINTA 
PROGRAMUL 
DE BONIFICATII RAPIDE?

5.2. CARE ESTE 
PROFITUL MAXIM 
AL PROGRAMULUI 
DE BONIFICATII RAPIDE?
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Primul pas pe care trebuie sa-l faceti este sa optati pentru o Linie 
de Produs, achizitionati Master Agent Package si mentineti-va 
pozitia de Sponsor sau alta superioara. 

Odata ce ati reusit sa realizati acest lucru, atat dumneavoastra, cat 
si oricine altcineva din reteaua superioara, inregistreaza 
BONIFICBONIFICATII RAPIDE in momentul in care un nou agent in 
reteaua inferioara acumuleaza 497 de Puncte Bonificatii Rapide 
si are cel putin doi clienti activi recomandati.
 
 

Stimulati-va agentii in a-si dezvolta propria afacere. Incura-
jati-i sa se inscrie in Programul de BONIFICATII RAPIDE!

Puteti sa castigati atat din acumularea de  497 de puncte 
instantaneu, cat si din acumularea  a  497 de puncte timp 
de 3 luni de la inscriere (perioada de gratie), in caz contrar, 
Bonificatiile Rapide se vor incasa la aniversarea Agentului 
LV7 dupa fiecare an daca ascesta se califica cu cele 497 
puncte in primele 3 luni de gratie. 

CaCa sa beneficiati de BONIFICATIA RAPIDA de la un  agent 
precedent, acesta trebuie la randul lui sa detina cele 497 
de puncte si sa detina cel putin doi Clienti Activi.

Bonificatia Rapida este platibila an dupa an, atunci cand 
un agent atinge cumulul de 497 de puncte.

5.3. CUM SE CASTIGA 
PRIMELE BONIFICATII 
RAPIDE?
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•  Sunt acele puncte necesare pentru a  putea fi considerat activ in  
Programul de Bonificatie Rapida  . 
•  Sunt acumultate lunar  si in urma achitarii taxei de inscriere 
pentru diferite  Linii de Produs.
•  Sunt acumulate instantaneu prin achizitionarea pachetului 
Master Agent
••  Pentru a putea participa in Programul de Bonificatie Rapida 
este necesara acumularea a 497 de puncte anual;

1 Punct Bonificatie Rapida/BP  (denumit in continuare Punct 
“Quick Cash”/PQC  ) este echivalentul a  € 1  ( 1 PQC = € 1); 

Doar o data pe an se incaseaza bonificatia rapida per agent.  

NouaNoua perioada de acumulari de puncte incepe imediat dupa ziua 
de aniversare a agentului, urmand ca plata bonificatiei rapide 
pentru anul viitor sa fie platita cand acesta acumuleaza alte noi 
497 de puncte. 

Deci, aceste puncte sunt acumulate anual, incepand cu 
data de inscriere ca si Agent LV7 in Programul de Bonifi-
catie Rapida;

Punctele QC se acumuleaza si din taxa lunara de “fran-
chise” care se percepe agentilor per linie de produs. 

Aceasta taxa este perceputa doar atunci cand agentul are 
deja un venit care acopera totalul taxei si dupa expirarea 
termenului de gratie. 

In momentul in care In momentul in care Agentul LV7, din propria retea atinge 
suma de 497  de Puncte “QC”, aferenta taxei de franchise, 
dumneavoastra veti fi recompensat din nou cu bonusul 
QC, in fiecare an conform POZITIEI dumneavoastra in 
retea, la momentul respectiv.

Bonificatia Rapida este diferita de structura unui venit 
normal; mai jos aveti prezentat un exemplu care se 
bazeaza pe cifre ipotetice.

Sa presupunem ca ati inceput de la Nivelul SPONSOR si 7 
agenti din reteaua personala au atins Nivelul 1 cu 497 
puncte.

5.4. PUNCTE  BONIFICATII 
RAPIDE.
5.4.1. Ce sunt si cum pot 
fi acumulate Punctele 
Bonificatii Rapide in 
reteaua proprie LV7?

5.4.2. Cat castig? 
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Pentru a te califica la Nivelul SPONSOR  sunt necesare 
urmatoarele:

l. Sa acumulati cele 497 puncte;

2. Sa inscrieti personal 7 clienti activi in sensul ca trebuie sa detina 
cel putin un numar de telefon activ al serviciului LV7 . 
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AGENT IN DEVENIRE = este necesara achiz-
itionarea Master Agent Package ;

SPONSOR = mentineti 7 clienti personali sau 
consumul a 1.000,00 euro lunar; 

TEAM LEADER = mentineti 14 clienti personali 
sau consumul a 2.000,00 euro lunar;

SUPERVISOR = mentineti 21 clienti personali 
sau consumul a 3.000,00 euro lunar;

MANAGER= mentineti 28 clienti personali sau 
consumul a 4.000,00 euro lunar;

DIRECTOR = mentineti 35 clienti personali sau 
consumul a 5.000,00 euro lunar;

VICEVICE PRESEDINTE  = mentineti 42 clienti per-
sonali sau consumul a 6.000,00 euro lunar;

CEO = mentineti 49 clienti personali sau 
consumul a 7.000,00 euro lunar;

AGENT ABSOLVIT = mentineti 70 clienti timp 
de UN AN sau un consum de 10.000,00 lunar;

5.4. DEFINIREA NIVELURILOR 
IN PROGRAMUL 
DE BONIFICATIE RAPIDA
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Bonusul Forte se incaseaza atunci cand:
•  din 30 in 30 de zile calendaristice (incepand cu data de inscriere 
in Programul de Bonificatie Rapida si pentru o perioada nedeter-
minata) inscrieti cel putin 7 Agenti LV7 in Programul de Bonifi-
catie Rapida  care, la randul lor, inscriu si activeaza cu succes cel 
putin doi clienti personali;

NU UITATI:
•  Trebuie sa fiti inscrisi in Programul de Bonificatie Rapida;
•  Trebuie sa ajutati cel putin 7 Agenti Personali sa recruteze cel 
putin cate doi clienti personali activi de fiecare; cei 7 agenti per-
sonali trebuie sa fie la randul lor  inscrisi in Programul de Bonifi-
catie Rapida.

5.3.1. BONUSUL FORTE  - 
500.00 EUR  
sau 1000.00 EUR
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Daca intre un nivel superior si Nivelul SPONSOR exista paliere 
neocupate, bonificatia rapida corespunzatoare acestora revine 
automat pozitiei superioare;

DeDe exemplu: Daca DIRECTORUL Z este in imediata apropiere a 
SPONSORULUI A, in momentul in care un agent din reteaua 
SPONSORULUI A inregistreaza cele 497 puncte, DIRECTORUL Z 
incaseaza bonificatiile corespunzatoare nivelelor TEAM, LEADER, 
SUPERVISOR SI MANAGER, intrucat aceste pozitii sunt pasive;

INSCRIETI-VA ACUM
IN PROGRAMUL DE BONIFICATII RAPIDE
si
EXPERIMENTATI RECOMPENSE INCREDIBILE!

5.5.1. Beneficiile unui nivel 
superior
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