
EDUSTAJAN PALKKIO-OHJELMA 
VOIMASSA 1.3.2023 ALKAEN

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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Ihmisen, luonnon ja talouden hyvinvointia tukee TTT-ajattelu: 
Turvallisuus – Tehokkuus - Taloudellisuus 

Turvallisuus:   HomCare-tuotteet ovat turvallisia käyttäjälle, käytettävälle kohteelle ja ympäristölle.   
  Tiivisteajattelu merkitsee vähemmän jätettä ympäristöön.

Tehokkuus:   HomCare-tuotteet ovat tehokkaita ja se on huomioitu valituissa raaka-aineissa ja 
  todistetussa tehossa. 

Taloudellisuus:  HomCare-tuotteet ovat taloudellisia käytössä tiivisteajattelun ansiosta. HomCare tarjoaa  
  lisäksi Edustajilleen hienot ansiomahdollisuudet, joko sivutoimisena tai päätoimisena.

HomCaren toiminnan perusajatus



PALKKIO-OHJELMAN 
KÄSITTEITÄ

Henkilökohtainen tilaus 
Edustajan tekemä oma tilaus. Edustaja maksaa tuotteista myyntihinnan, ja saa myyntiin laskettavista 
HomCare-tuotteista myyntikomission 20% ja mahdolliset bonukset riippuen kuukauden kokonaismyynnistä.

Oman asiakkaan rekisteröinti 
Asiakas rekisteröityy automaattisesti Edustajan omaksi asiakkaaksi, kun hän tekee  
ensimmäisen tilauksensa Edustajan verkkokaupan kautta. 

Edustajasopimus ja toimintaoikeus
Edustajasopimuksen liitteenä on tämä HomCaren Palkkio-ohjelma ja HomCare-toimintaohjeisto. Edustajan 
toimintaoikeus pysyy voimassa, kun kun Edustaja on tehnyt tilauksen viimeisen 6 kuukauden aikana ja  
noudattaa HomCaren toimintaohjeistoa. Jos Edustajalla ei ole tilausta 6 kuukauteen, hänen Edustaja- 
sopimuksensa päätetään ja hänet siirretään asiakkaaksi.

Myyntiin laskettavat HomCare-tuotteet
Myyntiin laskettavia HomCare-tuotteita ovat Swipe-, BioSwipe- ja NaturCare-, Déesse-, T Lite- ja muut 
tuotteet, jotka ovat myynnissä kaikille asiakkaille.
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Palkkioiden alv
Palkkio-ohjelmassa esitetty komissio sisältää arvonlisäveron 24 %. Palkkio-ohjelman bonukset ovat 
verottomia. Jos Edustaja kuuluu alv-rekisteriin, bonuksiin lisätään 24 % arvonlisävero.

Myyntikomissio
Edustaja saa myyntikomissiota omasta myynnistään (myyntiin laskettavat tuotteet omissa ja omien 
asiakkaiden tilauksissa).

Oman asiakkaan tilaus 
Edustajalle rekisteröidyn oman asiakkaan tilaus, jonka asiakas on tehnyt Edustajan 
oman HC-verkkokaupan tai yhtiön myyntipalvelun kautta. Edustaja saa tällöin  
myyntikomission ja bonukset myyntiin laskettavista HomCare-tuotteista. 

Tuotteet, joita ei lasketa myyntiin
Tilaajatarjousta (tuote puoleen hintaan) ei lasketa myyntiin. HomCare-edustaja voi ostaa erikoishintaan 
työvälineitä (kuvastoja, esitteitä, lomakkeita, jne.), logotuotteita (roll-up, laukut, kynät, jne.) sekä tiettyjä  
vain Edustajille olevia erikoistarjouksia ja kilpailupalkintoja. Näitä tuotteita ei lasketa Edustajan myyntiin, 
eikä niistä makseta komissiota ja bonuksia. Jatkuvassa myynnissä olevat Edustajan erikoistuotteet löytyvät 
Edustajan hinnastosta.

Myynti
Tässä palkkio-ohjelmassa myynti tarkoittaa myyntikomissioon ja bonuksiin laskettavaa myyntiä. Tähän  
lasketaan järjestelmään tallennettujen Edustajan omien ja Edustajan asiakkaiden tilausten sisältämät myyntiin 
laskettavat HomCare-tuotteet.

Asemat ja palkkiotasot
Jokaisella Edustajalla on asema HomCaren organisaatiossa. Aloittavan Edustajan asema on 
Edustaja. Hänen yläpuolellaan on johtajatason asema.

Asema / palkkiotaso Myynti Aktiiviset  
Edustajat*

Aktiivisten  
Edustajien myynti

Yhteis-
myynti

Edustaja – – - –
Johtaja 1 000 € 4 1 000 € 4 000  €**

PALKKIOTASOVAATEET / kk

* Aktiivinen Edustaja on oma rekryytti, jolla on tilaus kyseisen kuukauden aikana. Aktiivisten Edustajien yhteismyynti tulee olla vähintään 1000 €
** Yhteismyynti tulee olla vähintään 4000 € / kk, josta Johtajan oma myynti on vähintään 1000 € ja aktiivisten omien rekryyttien myynti on vähintään 1000 €. 



Yleneminen 
Edustaja ylenee Johtajaksi, kun hän kuluvan kalenterikuukauden aikana saavuttaa kaikki Johtaja-aseman vaateet. 
Ylenemisestä maksetaan Edustajalle kertakorvauksena ylenemisbonus, kun uusi asema saavutetaan ensimmäisen 
kerran (ks. sivu 6). Palkkiot maksetaan uuden Johtaja-aseman perusteella jo ylenemiskuukaudelta.

PALKKIO-OHJELMAN 
KÄSITTEITÄ
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Palkkiotaso
Alalinjabonuksia maksettaessa tärkeä kriteeri on Johtajan kalenterikuukauden aikana saavuttama palkkiotaso. Jos 
Johtaja ei jonain kuukautena saavuta kaikkia Johtajatason vaateita, kyseisen kuukauden osalta ei makseta alalinja-
bonuksia. Toisin sanoen, alalinjabonuksia maksetaan silloin, kun Johtaja saavuttaa Johtajan palkkiotason. 

Johtajatason säilyttäminen 

Jotta Johtaja säilyttää Johtaja-asemansa, hänen pitää saavuttaa Johtajan palkkiotaso vähintään yhden kerran 6 
kk aikana. 

MONTA TAPAA ANSAITA 
EDUSTAJANA

1. Myyntikomissio 

2. Henkilökohtainen kuukausibonus

3. Pikastarttaajan palkinnot

4. Pikastarttaajan rekrytoijan bonus

5. Ylenemisbonus

6. Johtajan alalinjabonus

7. Rekrytointibonus

1. MYYNTIKOMISSIO

Myyntikomissio on Edustajille kuukausittain maksettava ansio, jonka laskentaperusteena on Edustajan ja 
heidän asiakkaidensa ostoista kertynyt myynti. Myyntikomission suuruus on 20 % (sis.alv).

Sukupolvi
Jokainen Edustajan henkilökohtaisesti rekrytoima Edustaja muodostaa hänen 1. sukupolvensa. Jokainen  
Edustajan henkilökohtaisesti rekrytoiman Edustajan henkilökohtaisesti rekrytoima Edustaja muodostaa hänen  
2. sukupolvensa.  
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2. HENKILÖKOHTAINEN 
     KUUKAUSIBONUS
Henkilökohtainen kuukausibonus lasketaan prosentteina Edustajan henkilökohtaisesta myynnistä. Bonus-
prosentti kasvaa portaittain myynnin kasvaessa kalenterikuukauden aikana. Jos Edustaja kuuluu alv-rekisteriin, 
bonuksiin lisätään alv 24 %.

3. PIKASTARTTAAJAN 
     PALKINNOT

1.   Kun aloittavan Edustajan henkilökohtainen myynti ylittää 500 € ensimmäisten 40 päivän aikana,  
 hän voi valita palkinnokseen yhden n. 100 € arvoisen HomCare-tuotepaketin.

2.   Kun aloittavan Edustajan henkilökohtainen myynti ylittää 1.000 € ensimmäisten 70 päivän aikana,  
 hän voi valita palkinnokseen toisen n. 100 € arvoisen HomCare-tuotepaketin.

3.   Kun aloittavan Edustajan henkilökohtainen myynti ylittää 2.000 € ensimmäisten 100 päivän aikana,  
 hän voi valita palkinnokseen kolmannen n. 100 € arvoisen HomCare-tuotepaketin.

Aikaraja myyntiraja Palkinto
1 – 40 pv 500 € n. 100 € arvoinen HC-tuotepaketti
1 - 70 pv 1000 € n. 100 € arvoinen HC-tuotepaketti

1 – 100 pv 2000 € n. 100 € arvoinen HC-tuotepaketti

4. PIKASTARTTAAJAN 
     REKRYTOIJAN BONUS

Pikastarttaajan edistyminen Pikastarttaajan rekrytoijan bonus
1 – 40 pv / 500 € myyntiä 75 €

1 - 70 pv / 1.000 € myyntiä 100 €
1 – 100 pv / 2.000 € myyntiä 150 €

Rekrytoija on tärkessä roolissa varsinkin uuden Edustajan toiminnan alkumetreillä. HomCare palkitsee  
rekrytoijaa joka kerta, kun uusi Edustaja saavuttaa pikastartin askeleen. Pikastarttaajan rekrytoijan bonus  
maksetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Jos rekrytoija kuuluu alv-rekisteriin, bonukseen lisätään alv. 24 %.

Henkilökohtainen myynti Bonus % myynnistä
0 – 499,99 € 0 %

500 – 999,99 € 4 %
1.000 – 1.999,99 € 5,5 %
2.000 – 2.999,99 € 7 %
3.000 – 4.999,99 € 8,5 %

5.000 € tai enemmän 10 %

Aloittava Edustaja tarvitsee tuotteita, 
jotta hän voi esitellä niitä asiakkailleen. 
Siksi HomCare palkitsee sinut pika- 
starttaajana runsailla tuotepalkinnoilla, 
joita voit esim. käyttää itse tai esittely-  
ja testituotteina.

Tuotepaketteja on useampia eri vaihtoehtoja, joista pikastarttaaja saa valita mieleisensä aina voittaessaan 
palkinnon. Ajankohtaiset tuotepaketit löytyvät pikastartti-esitteestä.
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5. YLENEMISBONUS

6. JOHTAJAN ALALINJABONUS

Sukupolvi Alalinjabonus

1. sukupolvi 5,5 %
2. sukupolvi 3 %

1. SUKUPOLVI  
(ALALINJABONUS 5,5 %)

2. SUKUPOLVI
(ALALINJABONUS 3 %)

3. SUKUPOLVI
(EI ALALINJABONUSTA)

Johtaja

Edustaja

Alalinjabonusta maksetaan Johtajan 1. ja 2. sukupolvessa 
olevien Edustajien myynnistä. 
 
Alalinjabonusta maksetaan niiltä kuukausilta, jolloin Johtaja 
saavuttaa Johtajan aseman palkkiotason.

Jos Johtaja kuuluu alv-rekisteriin, alalinjabonukseen lisätään 
alv 24 %.

         

Edustaja

Edustaja

Edustaja

EdustajaEdustaja

Edustaja

ESIMERKKI JOHTAJAN
ALALINJASTA

Edustaja

EdustajaEdustaja

7. REKRYTOINTIBONUS

Rekrytoinnista voi saada rekrytointibonuksen. Rekrytointibonus maksetaan sinä kuukautena, kun uuden 
Edustajan yhteismyynti aloituksen jälkeen ylittää 250 €. Rekrytointibonus on 50 € ja siihen lisätään alv 
24 % jos rekrytoija kuuluu alv-rekisteriin.

Kun Edustaja saavuttaa Johtajan aseman vaateet ensimmäisen kerran,  
Edustaja ylennetään tuolle uudelle asemalle. Samalla Edustajalle maksetaan 
kertakorvauksena 100 € ylenemisbonusta. Bonus maksetaan takautuvasti, kun  
yleneminen uudelle asemalle saavutetaan ensimmäisen kerran. 

Ylenemisbonus maksetaan myös rekrytoijalle, sekä rekrytoijan rekrytoijalle  
(jos hänellä on Johtajan asema). Ylenemisbonukseen lisätään alv 24 %, jos  
vastaanottaja kuuluu alv-rekisteriin.
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KENEN KANSSA TOIMIT?

HomCare-asiakas 
HomCaren asiakas on tavallinen ihminen, joka arvostaa laadukkaita tuotteita, pitää huolta omasta ja 
lähimpiensä hyvinvoinnista ja haluaa säilyttää luonnon elinkelpoisuuden myös tuleville 
sukupolville. Hän odottaa toiminnaltamme luotettavuutta, arvostaa tuotekehityksemme edelläkävijän 
roolia ja on mielellään osa keskustelevaa ja vuorovaikutteista HomCare-organisaatiota. 

Asiakas saa halutessaan informaatiota toiminnastamme sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä ja suoraan 
omalta Edustajaltaan sekä kohtaa meidät esittelemässä tuotteitamme kutsuilla, markkinoilla ja muissa 
tapahtumissa. 

HomCare tarjoaa etuja jokaiselle asiakkaalle, joka on rekisteröitynyt HomCaren asiakasrekisteriin. 
Ajankohtaiset asiakasedut löytyvät kotisivuillamme www.homcare.fi/asiakas.

HomCare-kutsujärjestäjä
HomCare-kutsujärjestäjä on Edustajan asiakas tai tuttava, joka auttaa Edustajaa järjestämään 
tuotteiden myyntiesittelyjä.

Esittelyt voivat olla perinteisiä kutsujärjestäjän kotona järjestettäviä kotikutsuja, internetympäristössä 
järjestettäviä nettikutsuja, keräilykutsuja tai niiden yhdistelmiä. 

Kutsujärjestäjä saa onnistuneista kutsuista palkkioksi vaivannäöstään kutsujärjestäjän etuja. Ajankohtaiset 
kutsujärjestäjän edut löytyvät kotisivuillamme www.homcare.fi/kutsut.

Kollegat
Tekemällä yhteistyötä muiden Edustajien kanssa saat hyviä ohjeita ja vinkkejä toimintaasi ja voit vaihtaa 
mielipiteitä samanhenkisten ihmisten kanssa. Yhteydenpito onnistuu päivittäisessä työssä sekä mm. 
HomCaren järjestämissä koulutus- ym. tapahtumissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Edustaja voi toimia vain yhdessä roolissa
HomCare-edustaja ei voi toimia HomCare-järjestelmässä useammassa eri roolissa samaan aikaan. 
Myöskään Edustajan lähipiiristä, samassa osoitteessa, ei voi olla Edustajan Rekryytti, Asiakas tai 
Kutsujärjestäjä.

Edustajan työ on yhdessä 
tekemistä. Jatkuva 
yhteydenpito kaikkien 
toimintaasi liittyvien 
ihmisten kanssa on tärkeää, 
kun haluat varmistaa 
itsellesi säännölliset ja 
hyvät ansiotulot.



HomCare Nordic Oy
Juurikuja 4, 03100 Nummela
puhelin (09) 224 8910
Y-tunnus 1106156-2

homcare@homcare.fi

www.homcare.fi

HomCare 
Suomi

homcaresuomi

HomCaren arvot ovat syntyneet yritystä 
perustettaessa ja ne näkyvät arjen 
toimintatavoissa, ilmapiirissä, tuotteissa ja 
palveluissa yrityksemme sisällä, HomCare-
edustajien keskuudessa ja huomaat nämä 
myös Emäntänä/Isäntänä ja Asiakkaana.  
 
Me panostamme asiakastyytyväisyyteen 
laadukkailla tuotteilla, nopeilla ja 
luotettavilla toimituksilla ja hyvällä 
palvelulla, joka pohjautuu jatkuvaan 
kehitykseen ja ajantasaiseen koulutukseen. 
Kannattavan toiminnan myötä olemme 
Asiakkaillemme ja Edustajillemme 
turvallinen yhteistyökumppani. 

HOMCAREN ARVOT 
• Yhdessä tekeminen  
• Edelläkävijyys  
• Ekologisuus  

HomCare-tuotteilla on 
tyytyväisyystakuu: jos et ole 

tuotteeseen tyytyväinen, voit 
palauttaa sen 21 vrk kuluessa 

ja saat rahasi takaisin.

HomCare-edustajasi


