
Zapraszamy do
do naszego świata

www.mihi.care



To jest wyznanie
miłości

Na początku chcieliśmy opowiedzieć o produktach mihi, które, bądźmy szczerzy,
są zachwycające. O przejrzystym systemie zdobywania nagród – bez punktów,
przeliczeń i ukrytych warunków. O promocjach i przywilejach. O stronie
internetowej, gdzie wszystko jest proste i intuicyjne. Jednak szybko
zrozumieliśmy, że mówiąc o mihi, tak naprawdę opowiadamy o... Tobie. Tak, o
Tobie. O tym, co ważne i dobre dla Ciebie.

Słowo mihi i w języku łacińskim oznacza dla mnie. mihi i to marka, która zrodziła się
z miłości do przyszłych klientów i partnerów. Marka, której każdy element to
wyraz troski o ich dobro i spełnienie oczekiwań – począwszy od unikalnych
receptur, przez projekty opakowań, po zasady funkcjonowania firmy.
Dzielimy się tym, co najlepsze. Chcemy przedstawić Ci filozofię " just right for me".
Witamy w świecie mihi i.



NASZA 
FILOZOFIA

just right for me

Działamy w myśl zasady:
nie za dużo, nie za mało, 

ale tylko tyle, ile jest potrzebne. 
Wystarczająco dla mnie. Z tej filozofii zrodziło się nasze 

motto



Budujemy partnerstwo oparte na zaufaniu, otwartości i 
wsparciu. 
Nasz system wynagrodzeń jest prosty i nieskomplikowany.

Szanujemy zasoby naturalne.

Każdy produkt tworzymy jak dla siebie. Tak, aby 
przynosił przyjemność i maksymalne efekty.

JAKOŚĆ

ŚWIADOME SPOŻYCIE

RELACJE

Tworzymy wszystko
jak dla siebie



Produkty stworzone
jak dla siebie

WŁASNA FABRYKA
Ponad 25 lat na rynku UE (Polska, Chociw)

WŁASNE LABORATORIUM
W nowoczesnym Bionanoparku w Łodzi

EKSKLUZYWNA WODA
Wszystkie nasze produkty wytwarzane są z użyciem ultraczystej 
wody z własnych studni głębinowych, która spełnia standardy 
farmaceutyczne.
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Jakość



Produkty stworzone
jak dla siebie

Bezpieczeństwo
Bezpieczne surowce pochodzenia naturalnego oraz 
zaawansowane technologicznie składniki uznanych producentów 
(BASF Niemcy, KAO Japonia i inne). Wielopoziomowa kontrola 
jakości surowców.

Technologia
Innowacyjne formuły opracowane w naszym wewnętrznym 
laboratorium, łączące naturalne składniki i zaawansowaną 
technologię.

Ekologia
Nasze technologie i procesy zostały zaprojektowane tak, aby 
zmniejszyć nasz wpływ na środowisko. Urządzenia produkcyjne 
są czyszczone w cyklu zamkniętym, a stosowanie surowych 
zasad utylizacji nie zagraża zasobom naturalnym.
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Jakość



Produkty stworzone
jak dla siebie

Składniki
Ponad 80% naszych produktów ma wegańskie formuły. Są one 
oznaczone w katalogu

Design
Minimalistyczny projekt opakowania - to co najlepsze jest w 
środku.

Certyfikaty
Certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz ISO 
22716:2007.
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Wszystko, 
czego 
potrzebuje 
twoja rodzina

Twarz

Ciało

Włosy

Makijaż

Perfumeria

Dom

Zdrowie

Dzieci

Mężczyźni

Nasze PRODUKTY



ü wkładamy środki w składniki i formuły, a nie w 
opakowanie

ü mniej papieru – mniej odpadów - więcej żywych 
drzew:

- brak kartonowych opakowań w większości 
produktów 

- drukowanie katalogów raz na 2 okresy
- ponowne wykorzystanie kartonów w   

kompletacji zamówień

ü mniej plastiku – mniej niebezpiecznych odpadów:
- duże objętości w kategoriach dom i rodzina
- skoncentrowane formuły
- wymienialne dozowniki i rozpylacze

Świadome spożycie



RELACJE



20% - 30% w 
zależności od 

wielkości 
zamówienia.

Zniżka od 
pierwszego 
zamówienia

17 okresów

Nowe produkty w 
każdym katalogu

Nowości

Programy 
motywacyjne

To oznacza 17 
wynagrodzeń w 

ciągu roku.

o Program dla nowych klientów 
o Premium Club
o Business Class
o Benefits
o Formula 1
o Podróże międzynarodowe dla    
Dyrektorów TURCJA 2024



ü bez punktów i ukrytych 
współczynników

ü wszystkie produkty katalogowe 
są wliczane do objętości przy 
obliczaniu wynagrodzenia

Uczciwe wyliczenie 
wynagrodzenia

Prosty i nieskomplikowany Plan 
Marketingowy:
ü szybko zrozumieć 
ü łatwo przedstawić 
ü prosty do wykonania

Plan Marketingowy

Podwojenie Bonusów Statusowych 
przy osiąganiu nowych statusów w 
pierwszym roku współpracy

Mega Bonus

Znaczące kwoty na duże 
zakupy po osiągnięciu 
każdego nowego statusu

Bonusy Statusowe



Otrzymanie prezentu w 
zamówieniu, w którym 
spełnione są warunki 

pierwszego kroku

Dołącz do programu powitalnego!

Zamówienie 
od 150 zł

Naturalny scrub do 
ciała

020902 w prezencie
Prezent do wyboru 

(perfumy)

Zniżka

Zamówienie 
od 250 zł

Zamówienie 
od 300 zł

Zamówienie 
od 400 zł

Krem NO problem 
020107 w prezencie



Udział w 
ekskluzywnych 
konkursach z 

prezentami (AGD, 
RTV, itp.) i 

podróżami!

Premium Club
Wasze nieograniczone korzyści!

Utrzymaj swój status członka Premium Club, wykonując OO na kwotę 500 zł lub więcej w każdym okresie 
katalogowym.

Premium Club to program dla miłośników marki.

Dokonaj OO od 500 zł w 
bieżącym okresie katalogowym

i zostań członkiem
Premium Club w następnym!

Twoje przywileje i prezenty:

Ekskluzywne 
akcesoria od 

firmy jako prezent 
za każde 18 

okresów 
uczestnictwa

Nowości z 
proponowanej 

listy w prezencie
za każde 3 okresy 
nieprzerwanego 
członkostwa w 
Premium Club

Zniżka 30%
na każde 

zamówienie dla 
członków klubu

1 2 3 4



Ekskluzywne biznesowe akcesoria wizerunkowe W PREZENCIE!
Zbierz CAŁĄ KOLEKCJĘ przechodząc kolejne poziomy planu 
marketingowego!

Hity sprzedaży 
1 produkt

BUSINESS
CLASS

Jeden produkt w kategorii 
" PERFUMERIA "

Torba prezentacyjna

Hity sprzedaży 
3-5 produktów

Torba na laptopa z logo 
firmy

Torba podróżna z logo firmy

Stoisko 
promocyjne

Notatnik i długopis z 
logo firmy

DYREKTORKONSULTANT DORADCA STARSZY 
DORADCA

LIDER STARSZY 
LIDER

PARTNER WICEDYREKTOR



Kupuj w każdym katalogu - wymieniaj 
Benefity na prezenty!

TWOJE 
PREZENTY

OO 50 zł. 
(obrót osobisty)dla zamówień



Zaproś 10+ nowicjuszy 
z zamówieniem w 1 
kroku

Otrzymaj 500 zł
+(50 zł za każdego)

* ten bonus rekrutacyjny można 
otrzymać tylko raz

High level

Zaproś 25+ 
nowicjuszy z 
zamówieniem w 1 
kroku

Otrzymaj 1 250 zł
+ (50 zł za każdego)

! * ten bonus rekrutacyjny można 
otrzymać w każdym okresie za 
25 nowicjuszy!



Plan Marketingowy

Poziom OO OGO % wynagrodzenia
Kupujący 0 Do 500 zł 0%
Konsultant 125 zł 500 zł i więcej 2%
Doradca 125 zł 1 250 zł i więcej 4%
Starszy Doradca 125 zł 2 500 zł i więcej 6%
Lider 125 zł 5 000 zł i więcej 8%
Starszy Lider 125 zł 7 500 zł i więcej 10%
Partner 125 zł 10 000 zł i więcej 12%
Wicedyrektor 125 zł 15 000 zł i więcej 14%
Dyrektor 125 zł 25 000 zł i więcej 17%



Status Dyrektora to pierwszy krok 
rozwóju kariery

Tytuł Liczba DG Bonus kwalifikacyjny
Dyrektor 0 5 000 zł
Starszy Dyrektor 0 / 1 2 500 zł
Dyrektor Strukturalny 2 10 000 zł
Dyrektor Biznesowy 3 15 000 zł
Starszy Dyrektor Biznesowy 4 20 000 zł
Dyrektor Elitarny 6 30 000 zł
Dyrektor Krajowy 9 50 000 zł
Starszy Dyrektor Krajowy 12 75 000 zł
Dyrektor Międzynarodowy 15 100 000 zł
Starszy Dyrektor Międzynarodowy 18 150 000 zł
Dyrektor Zarządzający 22 250 000 zł

Starszy Dyrektor Zarządzający 26, z których 5 Elitarnych 500 000 zł

Dyrektor Generalny 30, z których 10 
Elitarnych 2 500 000 zł



Dyrektor 5 000 zł
Starszy Dyrektor 2 500 zł
Dyrektor Strukturalny 10 000 zł
Dyrektor Biznesowy 15 000 zł
Starszy Dyrektor Biznesowy 20 000 zł
Dyrektor Elitarny 30 000 zł

Łącznie 82 500 zł

Status MEGA BONUS



Średni dochód miesięczny 
Dyrektorów

Tytuł Liczba GD Dochód, 
EUR

Dyrektor 0 4 300 zł
Starszy Dyrektor 0 / 1 6 300 zł
Dyrektor Strukturalny 2 11 200 zł
Dyrektor Biznesowy 3 18 200 zł
Starszy Dyrektor Biznesowy 4 45 000 zł
Dyrektor Elitarny 6 52 000 zł



Zapraszamy 
do świata

facebook: mihi.officially
Instagram: mihi.officially

site: www.mihi.care


