VIP klub Voice
Účelom je vytvoriť zdravé jadro klientov Superbartra z tých, čo pochopili myšlienku clearingového bartrovania, t.j.
zavedenie ďalších platobných prostriedkov do Slovenskej ekonomiky. Pritiahnuť do bartrového systému úspešných
čo sa chcú rozvíjať, expandovať.
Členstvo v tomto klube bude "na pozvanie" – od prevádzkovateľa alebo riadneho člena VIP klubu.
Nový člen prejde skúšobnou dobou 6 mesiacov, potom sa môže stať „riadnym členom“
Každý člen VIP klubu bude mať členskú kartu na základe ktorej si bude môcť uplatniť „práva člena VIP klubu“
Práva člena VIP klubu
- provízia 4%
- navrhovať zmeny a doplnenie OP
- navrhovať projekty do strategických plánov bartrového systému
- prednostne sa uchádzať o zaujímavé zákazky
- prednostná informovanosť o TOP ponukách
- aktivačné poplatky platba tovarom, službami
- zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov VIP klubu
- navrhovať nových členov VIP klubu
- nakupovať VIP produkty určené iba pre členov VIP klubu
- prednostné zverejňovanie jeho ponúk a požiadaviek v Newslettri zasielanom klientom aj záujemcom o spoluprácu
- jeho firma bude prezentovaná aj mimo bartrový systém (pri jednaniach s majiteľmi firiem, ktorých oslovíme
s ponukou spolupráce)
Povinnosti člena VIP klubu
- etické podnikanie v súlade so zákonmi SR
- platby provízii do VOICE v termíne splatnosti
- ceny zrovnateľné ako pri predaji za eurá
- aktívne získavanie nových členov do bartrového spoločenstva
- hľadanie nových spolupracovníkov pre spoluprácu s bartrovou spoločnosťou
- aktívne ponuky v bartrovej burze superbarter.sk
- aktívna spolupráca s prevádzkovateľom pri vytváraní nákupných možností cez barter
- propagácia bartrového systému v rámci svojich podnikateľských aktivít
- zverejniť banner Superbarter na svojej www stránke (na výmenu)
- hájiť záujmy bartrového systému ako aj jeho dobré meno
Čestný člen VIP klubu
- zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov VIP klubu
ETICKÝ KÓDEX člena VIP klubu Superbarter
Členovia VIP klubu sa správajú voči prevádzkovateľovi bartrového systému, vzájomne k sebe ako aj ďalším
klientom eticky:
- dodržiavajú dohodnuté termíny ako aj kvalitu dodávaného tovaru alebo služieb
- dodržiavajú zákony SR
- platby v eurách pri kombinovaných platbách platia včas – v termíne splatnosti
- platia včas provízie aj poplatky prevádzkovateľovi bartrového systému
- nerobia druhým to čo by nechceli aby ostatní robili im
- zaobchádzajú s ostatnými tak, ako by chceli aby ostatní zaobchádzali s nimi

