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Placona przez nas prowizja za ubezpieczenia jest ok.2 razy wiqksza od przyjqtej na rynku i wynosi a2
20%.

W trakcie niemal ka2dego sezonu, organizujemy dodatkowe akcje ,  wyplacajqc na mocy um6w tzw.
prowizjq specjalnq - kilka przyklad6w:
- kwiecieh 2009 r.  "30% prowizj iwiqcej za produkt lotniczy NAH" - 3% dodatkowej prowizj i  za
wybra ne oferty lotnicze,
- czerwiec 20IO r. "40% prowi4i wiqcej za HlT" - zwiqkszenie prpwizji agencyjnej Srednio o 4O% w
stosunku do stawek z umowy,
- czerwiec 2013 r. - "Dodatkowe'J.0% przychodu dla biura" - 1% prowi4i wiqcej za sprzeda2
wybranych kierunk6w i  termin6w,
- lipiec 2O!3 r. - "Dodatkowe tO% prowizji za bezpieczne wakacje" - 10% prowizjiwiqcej za sprzeda2
ubezpieczeri tzn. prowizja rzeczywista to a2 3O%!
- "Przeloty grat is" -  darmowe przeloty dla wlaSciciel i  b iur i  sprzedawc6w w zamian za sprzedaz w
latach 2010, 20Lt,  2013.

Partnerom zwiqkszajqcym swojq sprzedaz niezmiennie od lat  pfacimy tzw. prowizjq za zwiqkszonq
wydajno5i w wysoko6ci 4%liczonq od kwoty wzrostu.

Ponadto w roku 2012 uruchomil i6my na szerokq skalq program partnerski  Neckermannia, w ramach
kt6rego wynagradzamy wskazanych przez wlaSciciel i  b iur podr62y ekspedient6w, wybranymi przez
nich nagrodami rzeczowymi lub got6wkq, przesylanq na ich imienne karty platnicze VISA.
W tym samym roku, nowq oprawe otrzymaf program Neckermann Klub, otwarty dla stalych Klient6w
wszystkich biur podr62y Neckermann Polska - agencyjnych,fraczyzowych iwlasnych. WlaScicielom i
pracownikom biur pod162 oferujemy w ramach wsp6lpracy specjalne ceny, zni2ki i oferty prywatnych
wyjazd6w tu rystycznych.

Mam szczerq nadziejq, ze powy2sze informacje i fakty, wyjaSniajq Paristwa wqtpliwoSci co do
stosunku Neckermann Polska do kwest i i  partnerstwa i  chqciwsp6lpracy Neckermann Polska z
agencyjnq i  f ranchisingowq sieciq sprzeda2y.

W razie dodatkowych pytaf jestem do Pafstwa dyspozycji.

e-mai l  :  rafa l .bucza k@ neckermann.pl
tel.22 536 79 42
mob. 662 254 454

ktor Sprzeda2y

Prezes ZarzEdu
Krzysztof PiAtek

Siedziba: Warszawa
REGON: 012238347
NIP 525-15-56-861

Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydzial Gospodarczy KRS
Nr  KRS:  0000162234

Wysoko5i kapita+u zakladowego i kapitalu wplaconego: 4 874 0OO PLN


