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Hakkımızda
Kurucumuz Şeyda YENİGÜN, 2001 Yılında Trakya Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Baharat ve Şifalı bitkiler 
üreten bir firmada iş hayatına başlamış, bitkilerin büyülü dünyasıyla ve 
eşiyle bu sayede tanışmıştır. Yenigün ailesi, yıllar içerisinde profesyonel 
hayatta edindikleri üretim tecrübelerini, 2005 yılında ticari hayata 
aktarmaya karar vermiş, bitkisel gıdalar ve kozmetik ürünleri üretimine 
başlamışlardır.

2009 yılından beri İstanbul Maltepe’deki tesislerinde 30’u aşkın firmaya 
fason üretim yapan, 20’i aşkın ülkeye kendi markalarını ihracat yapan, 
uzman kadrosu ile bitkisel gıdalar ve gıda takviyeleri, bitkisel kozmetik ve 
temizlik ürünleri üreten firmamız, 2017 yılında Şeyda YENİGÜN’ ün doğrudan 
istihdamda sınırlı kalmak yerine özellikle kadınlar başta olmak üzere dolaylı 
istihdamı desteklemek amacıyla yöneldiği doğrudan satış/ network 
marketing sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. Firmamız, 
Sektörümüzün istediğin kişiyle, istediğin yer ve zamanda çalışma modelini, 
nitelikli ürünler ile birleştirerek, kazanç sağlamak isteyen, sabit işine ek 
olarak gelir elde etmek isteyen, kariyerini ve kazancını bu doğrultuda inşa 
etmek isteyen kadın veya erkek, genç veya yaş almış herkesle yolumuzun 
buluştuğu saygın bir ticaret modeli olmasını sağlamak üzere çıktığımız bu 
yolda, önce Türkiye’de sonra yakın coğrafyada yaygınlaştırma 
hedefindedir. Bu hedefte başarı ivmesi hızla yükselen firmamız her geçen 
gün sektörde adını daha da yukarılara taşımayı amaç edinmiştir.

Başarı; önce kendimize inanmakla başlar, sonra çevremize yayılır. Siz de 
bugün kendiniz için bir adım atın ve çevrenizdeki insanlara başarı umudu 
olun. Ekip olma bilinciyle elde ettiğimiz başarı hikâyemize dahil olun ve 
sizde kendi hikâyenizin kahramanı olun.

Vizyonumuz ve Misyonumuz
Doğrudan istihdamda sınırlı kalmak yerine özellikle kadınlar başta olmak 
üzere dolaylı istihdamı desteklemek amacıyla yola çıktığımız, doğrudan 
satış/ network marketing sektöründe istediğin kişiyle, istediğin yer ve 
zamanda çalışma modelini, nitelikli ürünler ile birleştirerek, kazanç 
sağlamak isteyen, sabit işine ek olarak gelir elde etmek isteyen, kariyerini 
ve kazancını bu doğrultuda inşa etmek isteyen kadın veya erkek, genç 
veya yaş almış herkesle yolumuzun buluştuğu saygın bir ticaret modeli 
olmasını sağlamaktır.
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HOMM BİTKİSEL KAZANÇ PLANI
Temsilci olup, bireysel ve/veya ekip olarak yapılan ürün satışlarından elde edilen gelirler aşağıda belirtilen şekildedir.

PERAKENDE GELİR: Temsilcilerimize; katalogda veya web sayfamızda belirlenmiş olan müşteri fiyatlarımız üzerinden 
uygulanan %30 katalog kârıdır.

GERİ ÖDEME GELİRİ: Sarı Akik ve üzeri kariyerlere ulaşan temsilcilerimize sistemde belirlenmiş olan kariyer yüzdelik 
dilimine göre kişisel girilen sipariş tutarlarından yapılan geri ödemedir. Sarı Akik altındaki kariyerlerde geri ödeme 
yapılmaz.

Örnek: Temsilci, Sarı Akik %7 dilimindeyse 1.000 TL ürün alımı yaptığında %7 (70₺ brüt) geri ödeme alır. Temsilci,
bulunduğu ay içerisinde hangi yüzdelik dilimdeyse kendi alışverişlerinde o yüzde oranındaki prim ödenir.

ARA FARK GELİRİ: Temsilcinin, kariyer planında belirlenmiş olan kendi yüzdelik dilimiyle, alt ekibindeki yüzdelik diliminin  
ara farkından elde edilen gelirdir.

Örnek: %13 seviyesinde olan bir temsilcimizin ekibinde %7 seviyesinde olan bir temsilcimiz 800TL’lik bir satış cirosu var 
ise, %13 seviyesinde olan temsilci ile ara fark kazancı olarak %6 gelir elde eder.

LİDERLİK BONUSU: Turmalin seviyesi ve üzeri seviyelere ulaşmış temsilcilerin elde ettiği bir gelirdir. Temsilci sadece 
ekibine dahil etmiş olduğu ilk hat temsilcilerinden liderlik geliri elde edebilir. Turmalin ve üzeri seviyeye ulaşmış bir 
temsilcinin, ekibinin ilk sırasından Turmalin ve üzeri seviyesine ulaşan temsilcilerinden 250 TL ile 17.500 TL arasında elde 
ettiği lider yetiştirme geliridir.

OTO BONUS: Turkuaz ve üzeri seviyesine ulaşmış temsilciler için geçerlidir. Temsilcilerimiz geldikleri kariyeri üst üste iki 
ay koruduklarında OTO BONUS elde ederler. Bu gelir, İkinci ay ve diğer aylarda tekrarlanan kariyerlere göre ödenen bir 
gelirdir. Bu gelir temsilcilerimize brüt 1.700 TL ile 20.000 TL arasında gelir kazanımı sağlamaktadır.

NESİL GELİRİ: %25 seviyesine ulaşmış temsilciler için geçerli olan bir gelirdir. %25 seviyesine ulaşmış bir temsilcinin alt 
ekibinde %25 seviyesine ulaşmış bir temsilcisi var ise kazanç tablomuzda belirtilmiş olduğu gibi 7 nesile kadar gelir 
kazanırlar.

Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama A.Ş. şirketi, mücbir şartlar ve/veya ekonomide yaşanan belirsizlikler nedeniyle 
yaşanabilecek negatif durumlarda ürünlere  zam yapma hakkını ve/veya  Kazanç Planını güncelleme hakkını saklı 
tutar. Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama A.Ş. bu gelirlere ek belirli veya belirsiz promosyon (geçici, sabit olmayan) gelirler 
ekleyebilir ve/veya kaldırabilir. 



Beslenme - Gıda, Bitkisel Temizlik, Cilt Bakım,
Saç Bakım, Ağız Bakım, Bebek Bakımı,

Güneş Serisi, Parfüm, Renkli Kozmetik ve daha fazlası...

Geleceğiniz Bugün Başlıyor

Temsilcimiz olduğunuz andan itibaren 4 farklı şekilde kazanmaya 
başlarsınız. Tasarruf Kazancınız, Satış Kazancınız, Ekip Kazancınız ve 

Geçici Promosyon. Homm Bitkisel kataloğu sizin mağazanız. Bu mağazaya 
akrabalarınızı, arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi davet ederek özgürce kazanç 

elde edebilirsiniz.

Homm Bitkisel ‘Kazandır-Kazan’ sistemi ile hem size hem de ekibinize para 
kazandırmanın yanı sıra; yurtiçi - yurtdışı tatilleri, promosyonlar ve daha 

fazlası ile sizlerin ve ekibinizin başarılarını ödüllendirir.

Homm Bitkisel
Ürünlerimiz



Homm Bitkisel Ailesine Hoş Geldiniz!
Homm Bitkisel kendi belirlediğin gün ve saatlerde çalışıp, gelir elde edebileceğin;

bunun yanı sıra yeni yerler keşfedip, hediyeler kazanabileceğin harika bir iş �rsa�!
Aşağıda sana yardımcı olabileceğini düşündüğümüz birkaç önerimiz var.

1 32Homm Bitkisel ile sizleri
tanış�ran sponsorunuzdan
temsilcilik linkini isteyerek
ailemize ka�lın.

Homm Bitkisel’in geniş ürün yelpazesinde
merak uyandıracak ürünlerden kullanın
ve tavsiye edin.

Unutmayın!
Kullanmadığınız ürünü
tavsiye edemezsiniz.

Homm Bitkisel’in dijital veya
basılı kataloğunu inceleyerek
ih�yacınız olan ve/veya
merak e�ğiniz ürünleri
seçerek ilk sepe�nizi oluşturun.

Sizin ve müşterinizin seçmiş olduğu ürünleri aşağıdaki listeye yazın ve
Homm Bitkisel Temsilcisi olarak ne kadar kazanacağınızı hesaplayın.4

Ürün Kodu Ürün Adı Adet Katalog  
Fiya�

Homm Bitkisel
Temsilci Fiya� Kazanç



Homm Bitkisel işinizi anlatacağınız
7 kişiyi belirleyin. Sponsorunuz veya
Lideriniz ile yapacağınız telekonferans
ve/veya toplan�ya, bu 7 kişiyi davet edin.

Merhaba...
Çok heyecanlıyım, seni biriyle tanıştırmak
istiyorum. Müsaitsen hatta sponsorumu /
liderimi alıyorum. Kesinlikle dinlemelisin...

Merhaba ben...
Sana mutlaka bahsetmem gereken bir şey var!
Buluştuğumuzda detaylı anlatmak istiyorum.
Senin için Cumartesi 14:00 mı, Pazartesi 19:00 mı?

Davet ederken yararlanabileceğiniz öneriler: 

6

Aileniz, arkadaşlarınız, komşularınız, kuaförünüz, akrabalarınız ve tanıdığınız herkesi aşağıdaki listeye ekleyin.
“Bir düğün yapsanız kimleri davet ederdiniz, bir açılışa kimleri çağırırdınız?’’ bunu düşünerek bu listeyi doldurun.5

# İsim Telefon Kataloğu Göstereceğim Sponsorum ile Görüştüreceğim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7 Bir toplan� tarihi belirleyin.
Sponsor veya Lider’in ile bir sonraki Homm Bitkisel toplan� tarihini belirleyin.

Homm Bitkisel Toplan�sı Tarih Saat

İsim

Telefon

E-posta

Sponsor veya Lider için İle�şim Bilgisi

hommbitkisel hommbitkiselwww.hommbitkisel.com.tr



SARI
AKİK

MAVİ
AKİK

KIRMIZI
AKİK TURMALİN KALSEDON TURKUAZ ONİKS LAL

%7 %10 %13 %17 %21 %25 %25 %25

Turmalin

Mavi Akik

Mavi Akik

Turmalin

Turmalin

Kırmızı Akik

Turkuaz

Turmalin

Kırmızı Akik

Turkuaz

Kalsedon

Turmalin

750₺ 2.000₺ 4.000₺ 8.000₺ 12.000₺ 20.000₺ 40.000₺ 60.000₺

500₺350₺250₺ 1.000₺ 1.250₺

20S10S 40S 60S

1.700₺ 2.150₺ 2.500₺

%3 %4 %5

%1 %1 %1

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 1.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 2.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 3.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 4.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 5.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 6.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 7.SIRA

LİDERLİK BONUSU

SEYAHAT BONUSU

OTO BONUS

LİDERLİK BONUSU - Direk Bağlısından Lider Çıkartan (Aktiflik Şartı Vardır.)

ELİT BONUS ÖDÜLÜ - 4 Kez ard arda kariyer koruma şartı vardır.

SEYAHAT BONUSU - Her yıl yenilenir. 1 Yıl için geçerlidir. 

OTO BONUS - Ulaşılan ünvanın ard arda 2 kez korunması sonrası hak edilen gelirdir.

Tablodaki veriler, vergiler düşülmemiş halidir.

HOMM BİTKİSEL KAZANÇ PLANI



KUVARS AMETİST DIAMOND GREEN
DIAMOND

BLACK
DIAMOND

DOUBLE
DIAMOND

TRIPLE
DIAMOND

CROWN
DIAMOND

%25 %25 %25 %25 %25 %25 %25 %25

Oniks

Turkuaz

Kalsedon

Lal

Oniks

Turkuaz

Kuvars

Lal

Oniks

Ametist

Kuvars

Lal

Ametist

Diamond

Kuvars

Turkuaz

Diamond

Diamond

Ametis

Lal

Diamond

Diamond

Diamond

Ametist

Diamond

Diamond

Diamond

Diamond

80.000₺ 125.000₺ 250.000₺ 500.000₺ 1.000.000₺ 3.000.000₺ 5.000.000₺ 10.000.000₺

1.500₺ 1.750₺ 3.500₺ 6.000₺ 9.000₺ 12.000₺ 15.000₺ 17.500₺

80S 100S 150S 250S 350S 500S 750S 1000S

2.850₺ 3.250₺ 6.000₺ 9.000₺ 13.000₺ 16.000₺ 18.000₺ 20.000₺

%5 %5 %5 %6 %6 %7 %7 %7

%2 %3 %4 %4 %5 %5 %6 %6

%1 %1 %2 %3 %3 %4 %4 %5

%1

%1

%2 %2 %3 %3 %3

%1

%1

%1 %2 %2 %2

%1 %1 %1 %1

%1



Perakende Geliri:

Geri Ödeme Geliri:

30%
Homm Bitkisel temsilcileri; %30
perakende satış kârı ile kazanç

elde eder.

Sarı Akik ve üzeri kariyerlere ulaşan temsilcilerimize sistemde belirlenmiş olan kariyer yüzdelik
dilimine göre kişisel girilen sipariş tutarlarından yapılan geri ödemedir.

Toplam Ciro= 300 + 700 + 600 + 400= 2.000 ₺
***Tablo 1 ’de görüldüğü üzere 2.000 ₺= %10 Seviye
300 ₺ kişisel alışverişini yapan Hülya;

300 / %18 (1,18)= 254.24₺ (KDV yi çıkartıyoruz.)
254.24 x %80 (0.8)= 203.40₺ (%20 Stopaj Kesintisi)
203.40 x %10(Yüzdelik Seviye)= 20.34₺ (Net Geri Ödeme Geliri)

Katalog Fiyatı= 56₺
Temsilci Alıº Fiyatı= 43₺

56₺ / 1.30 (%30)= 43₺

Sarı Akik
Mavi Akik
Kırmızı Akik
Turmalin
Kalsedon

%7
%10
%13
%17
%21 12.000 ₺ + Kariyer Şartları

750 ₺
2.000 ₺
4.000₺
8.000 ₺

Turkuaz ve üzeri %25 20.000 ₺ + Kariyer Şartları

Mavi Akik

300₺

700₺ 400₺

600₺
***Tablo 1

Yüzdelik
Seviye

Ulaşılması Gereken
Minimum CiroÜnvan Adı

Hülya



Ara Fark Geliri:

Liderlik Geliri:

Direk Bağlısından Lider Çıkartan sponsorun hak kazandığı bonus
(Aktiflik Şartı ve minimum aynı kariyerde olma şartı vardır.)

Kuvars      = 1.500 ₺
Lal             = 1.250 ₺
Oniks        = 1.000 ₺

= 3.750 ₺ Brüt
   (3.000 ₺ Net)

Diamond

Hülya

Kuvars Oniks

Lal

Toplam Ciro= 1.000 + 3.500 + 1.700 + 1.800= 8.000 ₺
***Tablo 1 ’de görüldüğü üzere 8.000 ₺= %17 Seviye

Ecem     3.500₺  ciro ile  %10 seviyesinde
Şeyma     1.700₺  ciro ile   %7 seviyesinde
Gizem      1.800₺  ciro ile   %7 seviyesinde

Hülya’ın Seviyesi (%17) Kendi alışverişinin brüt
%17’sini geri alır.
1.000 x %17=170₺ Brüt

Ecem’in Seviyesi (%10)= Ara Fark Yüzdesi %7
Şeyma’nın Seviyesi (%7)= Ara Fark Yüzdesi %10
Gizem’in Seviyesi (%7)= Ara Fark Yüzdesi %10

Hülya’nın Ecem’den Ara Fark Geliri
Ecem’in Cirosu (3.500₺) x Ara Fark Yüzdesi (%7)
=245₺ (Vergiler Düşülmemiş Kazanç)

Hülya’nın Şeyma’dan Ara Fark Geliri
Şeyma’nın Cirosu (1.700₺) x Ara Fark Yüzdesi (%10)
=170₺ (Vergiler Düşülmemiş Kazanç)

Hülya’nın Gizem’den Ara Fark Geliri
Gizem’in Cirosu (1.800₺) x Ara Fark Yüzdesi (%10)
=180₺ (Vergiler Düşülmemiş Kazanç)

Hülya’nın Toplam Geliri
=765₺ (Vergiler Düşülmemiş Kazanç)

Turmalin

Hülya
%17

1.000 ₺

3.500 ₺ 1.800 ₺

1.700 ₺

Temsilcinin, kariyer planında belirlenmiş olan
kendi yüzdelik dilimiyle, kendi yüzdelik diliminin
altındaki bir yüzdelik dilimde bulunan
temsilcilerden yapmış oldukları cirolardan
oluşan ara farktan elde edilen gelirdir.

Turkuaz
500₺

Oniks
1.000₺

Turmalin
250₺

Kalsedon
350₺

Lal
1.250₺

Kuvars
1.500₺

Ametist
1.750₺

Diamond
3.500₺

Green Diamond
6.000₺

Black Diamond
9.000₺

Double Diamond
12.000₺

Triple Diamond
15.000₺

Crown Diamond
17.500₺

%10
Ecem

%7
Şeyma

%7
Gizem



Oto Bonus:

Nesil Geliri:

Turkuaz ve üzeri seviyesine ulaşmış temsilciler için geçerlidir. Temsilcilerimiz geldikleri kariyeri
üst üste iki ay koruduklarında OTO BONUS elde ederler. Bu gelir ilk ay yaptığında
ödenmez. İkinci ay ve diğer aylarda ödenen bir gelirdir. Bu gelir temsilcilerimize 1.700 TL ile
20.000 TL arasında gelir kazanımı sağlamaktadır.

Gizem Ocak ve Şubat aylarında ard arda 2 defa minimum Turkuaz ve üzeri seviyeleri tekrar etmesi durumunda
ünvanına göre Oto Bonus elde eder. Ünvanın korunmadığı aylarda ödeme yapılmaz.

Turkuaz

Gizem

Turmalin Mavi Akik

Turmalin

Turkuaz
1.700₺

Oniks
2.150₺

Lal
2.500₺

Kuvars
2.850₺

Ametist
3.250₺

Diamond
6.000₺

Green Diamond
9.000₺

Black Diamond
13.000₺

Double Diamond
16.000₺

Triple Diamond
18.000₺

Crown Diamond
20.000₺

%25 seviyesine ulaşmış temsilciler için geçerli olan bir gelirdir. %25 seviyesine ulaşmış bir temsilcinin
alt ekibinde %25 seviyesine ulaşmış bir temsilcisi var ise kazanç tablomuzda belirtilmiş olduğu gibi
7 nesilden gelir kazanırlar.

%3 %4 %5 %5 %5 %5 %6 %6 %7 %7 %7

%1 %1 %1 %2 %3 %4 %4 %5 %5 %6 %6

%1 %1 %2 %3 %3 %4 %4 %5

%1

%1

%2 %2 %3 %3 %3

%1

%1

%1 %2 %2 %2

%1 %1 %1 %1

%1

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 1.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 2.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 3.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 4.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 5.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 6.SIRA

%25 YETİŞTİRME GELİRİ 7.SIRA



‘Homm Bitkisel Ailesindeyim Çünkü...’
10 yılı aşkın üretim deneyimine,

Kaliteli ve etkili ürünlere,
Üyelik ücreti olmadan,
Kendini geliştirmeye,

Adil ve rekabetçi kazanç planına,
Yeni insanlarla tanışma imkanına,

Doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı yaklaşıma,
Özel yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere,

Miras bırakabilme hakkına,

sahip olduğum bir fırsatın içindeyim.

Homm Bitkisel Temsilcinizin;

Adı, Soyadı:............................................................................................

Telefon No :............................................................................................
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