
ICING ON  
THE CAKE  

(IOC)

ČEREŠNIČKA NA TORTE 



INVESTUJ RAZ A ZARÁBAJ DOŽIVOTNE 

Je to Jednoduché,

Icing On the Cake

Je to Ľahké,

To je IOC



IOC – Čerešnička na torte 

• OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE ČLENOV AJ NEČLENOV

• REGISTRÁCIA CEZ NÁKUP IOC = DOŽIVOTNÉ ČLENSTVO

• ČLENSTVO JE DEDIČNÉ

• REGISTRÁCIOU MÁŠ NÁROK NA VÝPLATU BONUSOV

- pasívny príjem doživotne

• INVESTÍCIA 200 EUR  - PRVÝ BALÍK PRODUKTOV IOC JE 

FIXNÝ...  PRVÝ BALÍK od 1.4.2022 : SKIOC002

• DRUHÝ A TRETÍ  aj VŠETKY OSTATNÉ – ĽUBOVOĽNÁ 

KOMBINÁCIA NÁKUPU DXN PRODUKTOV

• NAKÚP SO ZĽAVOU – PREDÁŠ ZA MALOOBCHODNÉ CENY                 

– aktívny okamžitý príjem

• PRIAMA VÝPLATA BONUSOV DO 11. ÚROVNE

• ŽIADNE UDRŽIAVANIE MIN. MESAČNÉHO PV NÁKUPU

• EXPONENCIÁLNY ZÁROBOK UŽ Z JEDNEJ GENERÁCIE



IOC – Čerešnička na torte 
• IOC redemácije povolená len pre DXN produkty s PV hodnotou.

• Zakúpenie IOC balíka je možné v krajine registrácie a  v krajinách, kde je IOC 

implementované; a

• IOC balík si môže zakúpiť aj člen, ktorý v danej krajine nie je registrovaný, avšak 

redemácia balíka IOC je možné iba v krajine, kde bol IOC balík  zakúpený;  a naďalej 

môže benefitovať z IOC bonusov svojej skupiny.

• ZMENA k 1.4.2022 : Redemácia IOC balíka sa musí uskutočniť v deň nákupu IOC 

balíka. Prestala platiť podmienka redemácie IOC balíka do 3 mesiacov po jeho 

zakúpení.

• Pri nákupe IOC balíka sa nesmú nakupovať akciové DXN produkty a produkty v 

aktuálnej zľave.

• Platbu za IOC balík môže člen uskutočniť aj z e-point  konta.



IOC – Čerešnička na torte 
• Členovia sa môžu pripojiť na vlastné pozície podľa existujúcej hierarchie

marketingového plánu kedykoľvek si želajú. Hierarchia nebude ovplyvnená, aj keď

sa jeho člen/-ovia v dolnej línii pripojili skôr.

• Prvý balík musí byť zakúpený pod hornou líniou ( váš sponzor). Ak Váš sponzor  t.j. 

vaša horná línia nie je nie je v pláne IOC – systém zadefinuje automaticky 

najbližšiu hornú líniu ( t.j. nadsponzora pokiaľ je v pláne IOC;  atď.)

• K dispozícii sú 2 typy provízií v IOC pláne do úrovne 11, je to Provízia Uni-Level a 

Provízia z Podielu na zisku

• Fond na Podiely na zisku plánu z IOC (IPSF) od 12.úrovne vyššie bude vytvorený a 

vypočíta sa zo všetkých nových iČlenov na základe vzorca: 

IPSF   =   Celkový počet iČlenov x iSV hodnota x 1.5%

• Fond podielov na zisku z IOC plánu (IPS fond)  bude vytvorený zo všetkých nových

iČlenov, ktorí sa pripojili v priebehu účtovného obdobia 6 mesiacov. IPS fond je

vytváraný a uzavretý každých 6 mesiacov. IPS fond nebude prenesený do ďalšieho

účtovného obdobia.



IOC – Čerešnička na torte 
• Členovia sa môžu pripojiť na vlastné pozície podľa existujúcej hierarchie

marketingového plánu kedykoľvek si želajú. Hierarchia nebude ovplyvnená, aj keď

sa jeho člen/-ovia v dolnej línii pripojili skôr.

• Motivácia neaktívnych členov.

• K dispozícii sú 2 typy provízií v IOC pláne do úrovne 11, je to Provízia Uni-Level a 

Provízia z Podielu na zisku

• Fond na Podiely na zisku plánu z IOC (IPSF) od 12.úrovne vyššie bude vytvorený a 

vypočíta sa zo všetkých nových iČlenov na základe vzorca: 

IPSF   =   Celkový počet iČlenov x iSV hodnota x 1.5%

• Fond podielov na zisku z IOC plánu (IPS fond)  bude vytvorený zo všetkých nových

iČlenov, ktorí sa pripojili v priebehu účtovného obdobia 6 mesiacov. IPS fond je

vytváraný a uzavretý každých 6 mesiacov. IPS fond nebude prenesený do ďalšieho

účtovného obdobia.



• Žiadne mesačné minimum

• PV body kumulácia

• Nezáleží na sponzorovi

• Bonus každý mesiac

• Rýchly rast na SA pozíciu

• Pasívny príjem 

• Kumulácia TSI bodov

• Bez straty SV bodov

• Marketingový plán

• Výhody členstva

• Motivácia neaktívnych členov



Začnite podnikať iba s 200 EUR

Štruktúra príjmov „uni-level“ IOC modulu 
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*do nekonečna

1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň

4. úroveň

5. úroveň

6. úroveň

7. úroveň

8. úroveň

9. úroveň

10. úroveň

11. úroveň

12. úroveň *

15% zo 100 iSV

10% zo 100 iSV

5% zo 100 iSV

5% zo 100 iSV

5% zo 100 iSV

5% zo 100 iSV

5% zo 100 iSV

5% zo 100 iSV

5% zo 100 iSV

5% zo 100 iSV

5% zo 100 iSV

*1,5% podiel na zisku



• Člen môže zakúpiť ľubovoľný počet IOC jednotiek na 

vytvorenie nových línií do 2. úrovne (generácie ) pod svojím 

menom.

• Od 3. úrovne ( generácie) to musí byť skutočne nový člen s 

jeho členským číslom.

• Ak sa člen rozhodne kúpiť viac ako 1 jednotku iBalíka, musia 

byť všetky jednotky zakúpené v rámci rovnakej hierarchie.

• IOC kód sponzora (iSponzorský kód) musí byť definovaný 

pokiaľ si člen želá umiestniť vlastné extra iBalíky alebo 

nových iČlenov pod niektorým zo svojich špecifických iKódov, 

iným ako je prvý iKód člena.

• Použi modul 2-2; 3-3 alebo 4-4  > počtom registrovaných IOC 

členov pod Tebou sa navyšuje exponenciálne aj príjem.



3. Úroveň (generácia)

Príbeh

MichalaMichal 0

Jana Anna Hela Martin

1. Úroveň (generácia)

2. Úroveň (generácia)

Michal 1

Michal 2

30% 30% 30% 30%



Michal 0

Michal 1

1. Michal 0  sa registroval – kúpil prvý balík

2. Investoval a kúpil aj 2. a 3. IOC balík

3. Ďalší mesiac registroval 4 nových členov

UNI LEVEL PROVÍZIA pre „Michal 0“  BUDE  

V PRVOM MESIACI :   2 x 15% > 2 x 15 = 30 EUR

„Michal1“ a „Michal 2“ registrovali 2 ľudí 

v druhom mesiaci

ICH UNI LEVEL PROVÍZIA PRE KAŽDÉHO BUDE: 

:   2 x 15% > 2 x 2 x 15 = 60 EUR

MICHAL 0  má nárok na províziu 2. úrovne v druhom 

mesiaci za každého z novoregistrovaných:

Jana,Anna,Hela a Martin  t.j. 

4 x 10%  >  4 x 10 = 40 EUR

BONUS CELKOM ZA PRVÝ A DRUHÝ MESIAC: 

130,- EUR 



úroveň 1 Tvoj príjem 15% 15 x 2 30,00

úroveň 2 Tvoj príjem 10% 10 x 4 40,00

úroveň 3 Tvoj príjem 5% 5 x 8 40,00

úroveň 4 Tvoj príjem 5% 5 x 16 80,00

úroveň 5 Tvoj príjem 5% 5 x 32 160,00

úroveň 6 Tvoj príjem 5% 5 x 64 320,00

úroveň 7 Tvoj príjem 5% 5 x 128 640,00

úroveň 8 Tvoj príjem 5% 5 x 256 1280,00

úroveň 9 Tvoj príjem 5% 5 x 512 2 560,00

úroveň 10 Tvoj príjem 5% 5 x 1 024 5 120,00

úroveň 11 Tvoj príjem 5% 5 x 2 048 10 240,00

Registruj sa ako MICHAL :  investuj 3 x 200 EUR  a mesačne registruj 2 nových

členov do Tvojho tímu. Nauč to robiť  každého nového člena  - stačí mesačne 

registrovať 2 nových členov do Tvojho IOC tímu.

Štrukúra 2 - 2 : 2 registrácie každý mesiac 

Registruj 2, ktorí prinesú každý po 2 nových členov

– a toto sa možno  stane skutočnosťou

Príklad na tejto stránke je hypotetický, popisuje a vysvetľuje mechanizmy plánu kompenzácie a jeho rôzne možnosti provízií.  Akékoľvek tvrdenie na tejto stránke nie je 
mienené ako zárobkové ani nepredstavuje žiadne sľuby či záruky zárobku alebo potenciálneho zárobku. Konkrétny zárobok bude ovplyvnený mnohými faktormi.



Fond podielu iPS na zisku sa akumuluje zo všetkých nových členov počas 6 mesiacov a 

vyplatí sa podľa nasledovného vzorca:

Noví členovia x iSV hodnota  x 1,5%

Platí rovnako pre všetkých v skupine, ktorí  už dosiahli 

12. úroveň ( generáciu ) členov IOC modulu, teda úroveň vyššiu ako 11. Obdobie pre 

výpočet 6 mesiacov stanovuje DXN.

IPS fond sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia.

IPS fond pre nových iČlenov od 12. úrovne a vyššie z rôznych krajín sa prepočítava do 

jednej štandardnej meny  predtým ako dôjde k výpočtu podielov na zisku.

Od úrovne 12. máš nárok na odmenu v podobe 

odielu na zisku zo svojej IOC štruktúry  



LIST o ZÁMERE po 1.4.2022 

Nákup prvého  IOC balíka 

Standard SKIOC002

FB122 DXN Lingzhi Black Coffee (1 ks)

FB048 DXN Reishi Gano Tea (1 ks)

HF003 GL 90 (1 ks)

HF001 RG 90 (1 ks)

HF029 DXN Lion's Mane Tablet 120's (1 ks)

HF031 DXN Spirulina Tablet 120's (1 ks)

FB237 DXN Apple Fermented Jam (1 ks)

PC005 DXN Ganozhi Body Foam (1 ks)

PC004 DXN Ganozhi Shampoo (1 ks)

PC006 Ganozhi Toothpaste (1 ks)





Každý ďalší nákup balíka IOC – ľubovoľný 

výber produktov DXN



Ďakujeme 


