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UVODNI
NAGOVOR

Advanced distribution business
system (ADBS) by Herbio je
nastal iz potrebe po modernem
mednarodnem načinu
poslovanja in zaslužka, ter delu
od doma, predvsem na osnovah
digitalnih orodij, ki jih ponuja
današnji moderni svet.
 
Ne gre za Multi Level Marketing,
niti ne piramidni sistem. V 6 letih
smo razvili edinstven način
poslovne različice in možnosti
zaslužka za tiste, ki znajo in si
želijo. V strukturi ni različnih
nivojev med katere se delijo % in
kjer na koncu vsak zasluži za eno
limono ali eno melono.
Pri razvoju ADBS nam je bilo zelo
pomembno, da ne kršimo
nobenih mednarodnih pravnih
in davčnih zakonov, da je vse
enostavno, razumljivo in
transparentno.
Žal je realnost, da varne službe
ne obstajajo več. Nahajamo se v
čudnih in zelo nemirnih časih.
Brezposelnost in zapiranje
podjetij je postalo vsakdanjik.
Pametna in preudarna oseba se
bo odločila za več različnih virov
prihodkov. 
Čar in privlačnost ADBS je, da
lahko uspe komur koli. Vaša
izobrazba in preteklost niso
pomembni. Pomembno je le, da
si želite lepo, boljše in finančno
neodvisno ali manj
obremenjeno življenje.

Z nami vam lahko to uspe in to na najlepši možen
način - služili boste, medtem ko bodo drugi
lenarili ali gledali televizijo. Če imate sanje in
motivacijo lahko uspete! Vsaka še tako težka
zgodba lahko postane zgodba uspeha. Tudi vaša!
Ne prodajamo laži o poslu, kjer ne delaš nič in
denar samo priteka. Ne obljubljamo ekskluzivnih
potovanj in dragih športnih avtomobilov. Za nič
dela dobiš pri nas kakor povsod drugod. Nič!
Ponujamo pa zanimivo in privlačno možnost, da
si 

VSAKA ŠE TAKO
TEŽKA ZGODBA

LAHKO
POSTANE
ZGODBA
USPEHA.

za vse, kar si želiš, tudi zaslužiš.
Glede na drastične spremembe gospodarstva
mnogi govorijo o peti industrijski revoluciji – delo
od doma. Delo od doma se je pojavljalo že v
preteklosti, vendar obstoječa situacija drastično
spreminja družbo, pasivni dohodek »za vsak
slučaj« postaja nuja, predvsem tistih ki razmišljajo
preudarno.

Robert Dobrina



PREDSTAVITEV

s kakovostnimi izdelki
s pridobivanjem novih znanj
možnost druženja,
sodelovanja in dodatnega
zaslužka ali lastnega posla
v skrbi za druge
odgovorno do okolja

Svet zelišč - moč Narave za
sodobnega človeka z
ljubeznijo

HERBIO blagovna znamka se je
rodila sredi polj, travnikov in
gozdov, v Naravi. Zato tudi
Herbio, iz 'herb-' kot zelišče,
rastlina in 'bios' kot življenje. Ker
je kakovostno življenje
neprecenljiva dobrina vsakega
posameznika, se poslužujemo
mnogih znanj in skrivnosti o
blagodejnih učinkih rastlin in
zelišč, ki so jih razkrili naši
predniki. Le-te pa kombiniramo s
sodobnimi znanstvenimi dognanji
in potrebami sodobnega človeka.
Ponujamo intenzivno nego z
močjo Narave, zelišč in rastlinja
vam in vaši družini za dobro
počutje in boljše življenje.

Prizadevamo si, da bi tudi s
tradicionalnimi znanji izboljšali
kakovost sodobnega življenja:   

Spoštujemo naravo in cenimo
njeno moč.

Herbio izdelki so z ljubeznijo
narejeni v Evropi. 

ZELIŠČNA ZGODBA
Zavedamo se, da koža, naš največji organ, ob
uporabi kozmetičnih izdelkov vpije sestavine in
preko krvnega obtoka le te preidejo v naše telo. 

Zato so Herbio kozmetični izdelki naravni pripravki z
dragocenimi zeliščnimi sestavinami in vitamini ter
so izredno blagi in nežni do uporabnika. Primerni
so za celotno družino, zanjo in zanj, določeni tudi za
otroke in mladostnike, osebe s specifičnimi
težavami, kakor tudi za alergike, osebe z
dermatitisom in drugimi težavami s kožo.

Herbio kupec ceni naravne in zeliščne sestavine,
mu je mar zase in okolje ter se tehtno odloča za
nakup. Herbio izpolnjuje zahtevam kot so: 
'zeliščno' Zaupamo naravi in njeni nezmotljivi moči.
Pri recepturah smo pozorni predvsem pri izbiri
sestavin, ki blagodejno vplivajo na telo. Le najboljše
zeliščne sestavine so osnova za kvalitetne izdelke.
'tradicionalno - sodobno' Zelišča ohranjamo kar
se da naravna in izdelki so rezultat najboljšega, kar
nam nudi Narava skupaj z tradicionalnimi znanji in
izkušnjami oplemenitene s sodobnimi znanji in
tehnologijami. 
'optimalno'  V posameznem izdelku so sestavine
odmerjene v optimalnih količinah, ki so potrebne za
želeno delovanje izdelka. V primeru, da učinkovite
naravne sestavine ni na voljo, uporabimo umetne
surovine v minimalnih količinah, kot na primer:
namesto mineralnih olj se uporabljajo rastlinska in
zeliščna olja, ki so bistveno bolj prijazna do
uporabnika.
'varno in učinkovito' V vsaki rastlini, zelišču se
nahaja veliko funkcionalno aktivnih snovi, ki našemu
telesu pomagajo ohranjati funkcionalno ravnotežje. 

Vse je skrbno načrtovano, preizkušeno in
nadzorovano. Ciljno želimo doseči najvišjo zeliščno
kvaliteto, učinkovitost in varnost izdelkov.



NAŠI IZDELKI
Herbio je moderna naravna zeliščna kozmetika z
kvalitetnimi, inovativnimi proizvodi in
edinstvenim prodajnim programom, ki trenutno
nudi naravno zeliščno kombinacijo kozmetike,
najboljše iz narave z upoštevanjem tisočera let
starimi odkritji in zakonitostmi, ter znanja s
področja kemije. V prodajnem programu se
najdejo izdelki, ki so primerni za vso družino. 
Posebej smo dali pozornost na RAZLIČNE tipe
kože in za različna starostna obdobja.  Smo
zavezani okolju in imamo minimalistične
embalaže. 
Embalaža ni podrejena designu ampak funkciji.

Prehranska dopolnila HERBAFORCE so izdelana v
večini iz naravnih in zeliščnih surovin pod zelo
strogimi farmacevtskimi standardi. Prehranska
dopolnila so živila in niso zdravila, katerih namen
je dopolnjevati običajno prehrano, katera je
vedno bolj osiromašena z pomembnimi hranili,
minerali, vitamini in substancami. 
So koncentrirani vir posameznih ali kombiniranih
hranil v obliki kapsul, pastil, tablet, v vrečkah s
praškom, v ampulah s tekočino, v kapalnih
stekleničkah, ...

Za dober parfum ne rabite plačati celega
premoženja. Polne in trajne dišave so vedno
prava izbira za obdarovanje.
iLove parfums so cenovno zelo ugodni in
dostopni parfumi z poudarkom na kvaliteti in
obstojnosti.  
iLove parfums so dišave, navdihnjene po vonjih
največjih parfumskih hiš. Parfumi so hermetično
zaprti in ne spreminjajo vonja in barve kakor
recimo točeni parfumi.
iLove parfums so narejeni iz najboljših francoskih
sestavin   ...   za vse vonje so na voljo seveda tudi
testerji



SPLETNA TRGOVINA        HERBIO.ORG

Zdrav človek ima na tisoče želja, bolan pa samo in predvsem eno.

Spletna trgovina na naslovu HERBIO.org je dostopna 24/7 ne glede na vremenske
razmere, letni čas ali razpoloženje v naši okolici.

Vaša "naloga" je pripeljati kupca, da opravi
nakup, za kar boste ustrezno nagrajeni. Ves
ostali postopek nakupa, dostave, plačila,
obračuna provizije pa opravi podjetje.

Večina naših izdelkov je dostopna brez
omejitev, vendar smo moralo dostop do
nekaterih izdelkov (iz skupine CBD) omejiti
zaradi oglaševalskih pogojev - za dostop do
njih se je potrebno brezplačno registrirati.

KUPEC
kupec - oseba, ki nakupuje izdelke po cenah, objavljenih na spletni trgovini v času
nakupa, t.j. oseba z opravljenim nakupom na herbio.org
njegovo ime se lahko pojavi večkrat, vsakič ima lahko novega priporočitelja (glede
na kodo preko katere kupuje, pride v spletno trgovino), ...
kupec se ne registrira - ne kot registrirani kupec, niti ni privolil v skladu z GDPR
zakonom za prejem e-novičk, ...
kupec kupuje po polnih cenah in nima kakšnih posebnih bonitet



VIPclub

darilo v obliki dobroimetja ob registraciji 
že ob registraciji se vam omogoča takojšnje koriščenje ugodnosti in popustov
»članstvo« v VIPclubu vam prinaša tudi:

atraktivne akcije
članski popust 
dodatne ugodnosti ob izbranih Herbio praznikih
povabila k Herbio dogodkom
možnost sodelovanja pri ekskluzivnih izobraževanjih
presenečenje ob  rojstnem dnevu 
vsak opravljen nakup se vam šteje v skupni znesek nakupov
pri vsakem nakupu vam povrnemo 3% (od neto nakupa) na vaš račun
možnost gradnje lastnega posla – napredovanja in s tem zaslužka

Uživajte v prednostih in ugodnostih HERBIO VIPcluba!
 
Ob registraciji in prijavi na novice podarimo 3€ dobroimetja* na vaš (uporabniški)
račun. 
*rok trajanja oz. doba aktivacije dobroimetja je 10 dni od dneva registracije
 
Z registracijo poleg dobroimetja pridobite dodatne prednosti, ki jih nudi Herbio
zeliščno združenje, ki nudi veliko prednosti: 

Ob registraciji prejmete tudi svojo napotitveno kodo, ki jo lahko uporabite ob
posredovanju dejstev, kako dovbri so naši izdelki, ko "reklamirate" našo spletno
trgovino, ko ...   Možnosti je ogromno - kar želimo povedati je, da se vsak obisk preko
vaše napotitvene kode zabeleži kot obisk, na katerega ste vplivali vi:

v kolikor se zgodi zgolj nakup, se
vrednost le tega zapiše v vaši spletni
pisarni
v kolikor pride do registracije novega
VIPclub člana, ta član skupaj z vami
tvori vašo skupino 
v obeh primerih avtomatsko
napredujete v višji nivo:

AMBASADOR

In vaše uvajalno obdobje se lahko prične.



sodeluj z nami, povabi prijatelja!  

pridobite lahko neomejeno število oseb,
njihovi nakupi se prištevajo k vašemu
računu

vsi nadaljnji nakupi te osebe se pri vas
upoštevajo pri prometu vaše  skupine (saj
ta oseba skupaj z vami tvori vašo skupino) 
ter nenazadnje – njegova skupina (ki jo
tvori s svojimi prijatelji) postane del vaše
skupine – tudi njihov promet se »prišteva«
k vašemu prometu ...

odzovite se na povabilo na seminar
ZAGON, kjer boste spoznali osebe, LEADER
in INT.LEADER, na katere se lahko vedno
obrnete po pomoč, nasvet, ...
pregled dobre prakse in nekaj primerov
kako uspeti
spoznali boste kako lahko z HERBIO ADBS
prek dodatnega zaslužka prideš do
(mogoče) svojega življenjskega posla 
imate možnost »subvencioniranega«
nakupa torbice s testerji parfumov
učbenik s podrobno predstavitvijo izdelkov
in nekaj primerov dobre prakse 

Ste oseba, ki predstavlja izdelke
prijateljem, znancem, ...

 

HERBIO vam preko programa dodatno
pomaga čim prej priti do naziva LEADER  - v
nadaljevanju ...
 
Zakaj je boljše prijatelja registrirati preko vaše
napotitvene  kode:

 
Vas zanima ŠE VEČ?

 
 

AMBASADOR

VI

A3

A2

A4

A1

A5

A6

B1.1

B1.2
B1.3 B6.1

Primer skupine:



AMBASADOR

VI

A3

A2

A4

A1

A5

A6

B1.1

B1.2
B1.3 B6.1

delovni čas si krojiš sam/a
nimaš pritiskov s strani šefov
delovno okolje po tvoji izbiri (SO/internet, fizična srečanja, ...)
zasluži dodatni prihodek 
izobraževanja in podpora zagotovljena
začneš lahko takoj  – izkušnje niso zahtevane, zaželeno je da si starejši/a od 16 let

Legenda:
VI - vaša pozicija v vaši skupini
An - osebe, ki so se registrirale neposredno preko vaše napotitvene kode
Bn - osebe, ki so se registrirale preko napotitvene kode osebe An (posredni vpliv)
... in tako dalje ...

Vse te osebe tvorijo vašo skupino.

BONUSI:



AMBASADOR

enako kot pri VIPclub 
pri vsakem nakupu vam povrnemo 3% (od neto nakupa) na vaš račun
pomoč skozi uvajalno obdobje:

gradnja lastnega posla – napredovanja in s tem kasnejših zaslužkov
direktni dostop do LEADER-ja in INT. LEADER-ja preko tedenskih sestankov
dostop do ADV bonusov

Ugodnosti:

VI

A1 A6

B1.1

B1.2
B1.3

ko direktno priporočite (z opravljeno
prijavo na novice) vsaj 20 KUPCEV
(1.nivo) in imate s svojo skupino
minimalno 5.000€ neto prometa ter 
pridobljen CERTIFIKAT (zeliščne
akademije Herbio) 

certificirano marketinško
izobraževanje organizirano pri
Herbio INT d.o.o, se vam omogoči
napredovanje na nivo:

kdor najkasneje v 12 mesecih od
registracije doseže skupaj s svojo
skupino vsaj 2.000€ neto prometa ter
ima vpisanih 20 (direktnih) kupcev
in pridobljen CERTIFIKAT (zeliščne
akademije Herbio)

Pogoji za napredovanje:

LEADER

Na voljo je tudi FAST START verzija in
sicer nagrajujemo pridne, hitre:

50€

25€
20€

95€
40€ 80€

13
5€

80€

50€

25
€

20€

55€
215€

270€

ves promet znotraj vaše skupine šteje, ne glede na katerem nivoju je bil ustvarjen
- glej prikaz zgoraj
promet se sešteva do napredovanja (ni časovne omejitve)
upošteva se vrednosti dejansko izvedenih nakupov v skupini, kar je jasno razvidno
v vaši Herbio pisarni

Izračun neto prometa skupine:

135€ 80€



adv bonus

podjetje mu krije stroške oglaševanja v višini 30€  (ADV BONUS 30€)

podjetje mu krije stroške oglaševanja v višini 40€ (ADV BONUS 50€)

podjetje mu krije stroške oglaševanja v višini 60€ (ADV BONUS 80€)

podjetje mu krije stroške oglaševanja v višini 80€ (ADV BONUS 100€)

Ko vam stopimo nasproti!
 
Ko AMBASADOR s prometom svoje skupine prvič doseže spodaj navedene mejnike, se
mu omogoči:

preseženih 400€ neto prometa skupine 

preseženih 800€ neto prometa skupine 

preseženih 1.300€ neto prometa skupine

preseženih 1.700€ neto prometa skupine

Ambasador v sodelovanju s svojim LEADER-jem (pod nadzorom in potrditvijo oglasa
INT. LEADER-ja) pripravi predlog oglasov in njihovo pozicioniranje na spletu, socialnih
omrežjih, ...
 
Oglasi se »vrtijo« preko oglaševalskega računa podjetja z uporabniško kodo
AMBASADORJA.  Ambasador se avtonomno odloči, v kateri državi, v katerem jeziku
kdaj in kateri izdelek ali linijo bo oglaševal. Namen ADV bonusa je, da je Ambasador
voden, se nauči veščin in oglaševanja in skupaj z LEADER-jem izpelje marketinško
kampanjo.
 
Vsak posameznik lahko vsak ADV BONUS koristi samo enkrat (namenjen je
pospeševanju širjenja njegove skupine), zato je potrebno poudariti, da se tudi znotraj
njegove skupine takšna oglaševanja posredno poznajo tudi pri njem osebno – kot
pozitivni butterfly efekt. 
 
V splošnih pogojih je zapisana, na kakšen način se ADV BONUS posamezniku prizna
(kolikšen mora biti njegov osebni delež pri upoštevanem prometu – preprečevanje
okoriščanja), zahtevo za koriščenje ADV BONUS-a lahko posameznik, Ambasador
poda takoj, ko doseže določeni nivo. ADV bonusi se ne seštevajo in jih ni mogoče
kapitalizirati, izplačati.



posameznik se spozna z različnimi pristopi: 
vodenja skupin, 
posameznikov, 

spozna različne načine oglaševanja in se nauči osnov oglaševanja na socialnih
omrežjih,
podrobno spozna moč zelišč, ...

Nekaj urni seminar z različnimi predavatelji, ki se pripravi 2× letno na s strani podjetja
določeni lokaciji (Zeliščni lokaciji).

Namen Akademije Herbio:

Namen Akademije je pripraviti bodoče LEADER-je, da bodo sposobni samostojno
voditi svojo skupino, aktivno sodelovati pri izvedbi ADV bonusov, ...

   
Maksimalno število udeležencev na
akademiji bo omejeno. 
  
Udeleženec mora subvencionirati
sodelovanje.
 
Povabilo na seminar prejme, ko promet
njegove skupine preseže 1.500€ - prijave
se sprejemajo do zapolnitve prostih
mest.

ZELIŠČNA AKADEMIJA HERBIO



leader

28% provizija na vse nakupe znotraj njegove skupine

za izplačilo provizije je potrebno izstaviti račun na podlagi s strani podjetja
prejetega obračuna mesečnega prometa v preteklem mesecu
obračunsko obdobje od 1. do zadnjega v mesecu

podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju
minimalni osebni mesečni nakup v višini 50€ (bruto)
obisk (video) kvartalnih seminarjev, ki jih pripravi podjetje in njihova aktivna
promocija znotraj lastne skupine
redna srečanja s svojo skupino - priporoča se uporaba videotehnologije
svoji skupini je na voljo za vprašanja, nasvete, sodeluje pri pripravi na koriščenje
ADV BONUSOV posameznikov znotraj njegove skupine
sodelovanje na HERBIO AKADEMIJAH
sodelovanje na video sestankih LEADER-jev (občasno tudi srečanja v zabavnejši
obliki na vnaprej določeni lokaciji)

vse »mejnike« v realizaciji morata spremljati vsak posameznik in njegov LEADER
dosežen mejnik mora biti pisno sporočen na mail adbs@herbio.org  
vsak posameznik je dolžan delati skladno s pravili in vrednotah družbe Herbio Int
d.o.o. 
podjetje si pridržuje pravico, da morda s kom, četudi bo izpolnjeval pogoje, ne bo
podpisal pogodbe za nivo LEADER.

dosežke vsakega posameznika se na srečanjih predstavi, pohvali, izpostavi…
kakšne izredne dosežke se javno predstavi (seveda z dovoljenjem posameznika) v
novicah podjetja

Oseba, ki predstavlja izdelke prijateljem (kot vsi ostali), aktivno vodi svojo
skupino in tvorno sodeluje pri ponudbi ter akcijah podjetja.
 

NAGRADA:

 

OBVEZNOSTI:

POMEMBNO: 

 
 
PROMOCIJE:



vrednost lastnih nakupov:  50€
skupina osebe A1: 1.000€
skupina osebe A2:    200€
skupina osebe A3:    200€
skupina osebe A4:    300€
skupina osebe A5:    400€
skupina osebe A6:    500€

Na zgornji skici je prikazan primer prometa in v nadaljevanju način obračunavanja
provizije.

Pregled prometa:

skupaj:                     2.650€
izračun provizije:   2.650€ × 28% = 742€

PRIMER ZASLUŽKA

LEADER

A3

A2

A4

A1

A5

A6

B1.1

B1.2
B1.3 B6.1

1.000€

200€

200€

500€

400€

300€

50€

2.650€



leader in novi LEADER
Ko posameznik s svojo skupino izpolni pogoje za napredovanje se "odcepi" od
svojega LEADER-ja ter postane vodja svoje skupine.
 

VI

A3

A2

A4

A1

A5

A6

B1.1

B1.2
B1.3 B6.1

Promet "odcepljene" skupine (v našem primeru) A1 se od dneva osamosvojitve dalje
ne prišteva več k vašemu skupnemu prometu, od katerega imate zagotovljenih 28%
provizije, pač pa vam kot nagrada za minulo delo s skupino podjetje vsak mesec
nagradi z 2% provizije prometa skupine A1. Promet skupine A1 je v Moji pisarni
prikazan ločeno - zgolj v skupnem znesku.

Ob osamosvojitvi posameznika iz skupine A1 (pa vzemimo, da je to oseba B1.2)
LEADER-ju A1 pripada 2% nagrade od prometa te skupine, vam pa nič.



INTERNATIONAL LEADER

mentor AMBASADOR-jev, pomoč LEADER-jem,
nudi pomoč pri koriščenju ADV bonusov
sodelovanje pri razvoju podjetja, širitev področij, ...
pozicija pridobljena na podlagi rezultatov, izkušenj in doprinosa podjetju
nagrada na podlagi internacionalnega uspeha podjetja

v knjižnici Moje pisarne je na razpolago urnik, kdaj je posamezni INT.LEADER ob
predhodni rezervaciji termina dostopen registriranim članom družine Herbio ne
glede na njihov položaj

Oseba, ki deluje kot mentor, svetovalec, nudi pomoč in svetovanje, ...

NALOGE:

DOSTOPNOST:



Želimo vam veliko uspeha 
na vaši poslovni poti!

Herbio int d.o.o., Maribor, Slovenija


