COMPENSATIE PLAN
EUROPA
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Zinzino bestaat om ”Inspire change in Life” te inspireren door de
meest klantgerichte Direct Sales bedrijf in de wereld te zijn.
Onze community en onze producten helpen om dit doel te
bereiken! Wij weten dat we niet iedereen op hetzelfde moment
kunnen helpen, maar wel hoe we het verhaal verder kunnen
brengen. Dit vertaalt zich in het verbeteren van mensenlevens
van zowel van binnen als van buiten. Wij zijn trots om een
lucratieve en innovatieve manier te kunnen presenteren
waarmee jij je inkomen kan verdienen door het
promoten van wereldklasse producten.

Zinzino behoudt zich het recht voor eventuele fouten bij het afdrukken of vertaalfouten. Wij behouden ons het recht voor om dit
document op ieder moment te herzien of aan te passen.
Dit document is in alle opzichten een vertaling van het Engelse originele document "Compensation Plan EU" en is juridisch bindend voor alle Zinzino
Independent Partners. In geval van verschillen tussen deze vertaling en het Engelse origineel, is de laatste leidend.
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DE KLANTVOORDELEN

Wanneer je begint te begrijpen hoe ontzettend krachtig en in trek de Zinzino producten daadwerkelijk
zijn des te meer wil je ze aan anderen aanbevelen. Klanten zijn de sleutel tot het succes Jouw inkomen
zal direct gerelateerd zijn aan jouw inzet in het delen van producten, de mogelijkheden en het bouwen
van een verkoop organisatie.

Verdien jouw Zinzino4Free (Z4F)

Indien jij als klant of Partner 4 (of meer) klanten met dezelfde (of grotere) order werft, dan kan jij de volgende maandelijkse
order gratis krijgen. Je betaalt alleen vrachtkosten. Dit is een voordeel voor Partners omdat het leuke manier is om je
klanten te betrekken in het geven van klanten-leads.
Als je aan het einde van iedere kalendermaand ”ja” kan antwoorden op elke hieronder genoemde vragen dan ontvang
je van Zinzino jouw volgende Z4F kit gratis.

1.

Heb je een Z4F-kit op jouw AutoOrder?

2.

Heb je minstens 4 persoonlijke 1st level klantpunten?

3.

Is de totale volume van de credits van mijn 1st level klanten minstens
4 x meer dan de volume van credits op mijn Z4F kit?

Dezelfde regels gelden voor zowel klanten als Partners, de Z4F-kit wordt in de klantenprijslijst Premier abonnement genoemd en klanten kunnen meerdere
abonnementen gratis ontvangen.
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HOE JE EEN ONAFHANKELIJKE PARTNER
WORDT

1.

3.

Het is gratis om als Zinzino Partner (Back
Office Entrance/Sales Rep) te beginnen
en je kan retail winst en Cash Bonus
verdienen voor abonnementsverkopen.

Vanaf de 4de kalendermaand is de
maandelijkse kwalificatie voor een
actieve Partner is 4 Personal Customer
Points ( = PCP) als toevoeging op de 20
credits van jouw persoonlijke klanten
en je eigen product orders benodigd.
Als dit bereikt is dan betekent dit dat
je de titel Bronze hebt.

2.

Om commissie te verdienen van
verkoop volume door Partners in
jouw team dien je te voldoen aan de
kwalificatie van een actieve Partner. In
de maand dat je start + de volgende
3 kalender maanden je maandelijkse
kwalificatie is 10 credits van jouw
persoonlijke klanten en je eigen
product orders..

4.

Voor kwalificaties hoger dan Bronze
dien je aan bepaalde Customer Points
en credits te voldoen, die voor deze
titel benodigd zijn, voordat de nieuwe
titel aan jouw toegekend wordt. Dit is
ook van toepassing als de kwalificatie
is bereikt in de maand dat je start + de
volgende 3 kalendermaanden.

Credits

Elk Zinzino product dat je verkoopt in de prijslijst heeft een commissie waarde dat credits
wordt genoemd. Credits is onze interne koers en is de basis voor alle berekeningen in het
commissieplan. Wij hebben ook twee credits vermenigvuldigers: ECB en RCB:

ECB (Enrollment Credit Bonus)
Verdubbelt de credits van nieuwe
ingeschreven orders

RCB (Residual Credit Bonus)
Verdubbelt de credits van
doorlopende orders behalve
de eerste

Je kan de ECB en RCB gebruiken, als je je ervoor kwalificeert, om alle levels van het Compensatie
Plan te bereiken wanneer je je kwalificeert voor activatie, Z4F, commissies en titels.
De ECB en RCB wordt betaald in de wekelijkse cyclus Het maakt dus niet uit welke dag van de
huidige week je je kwalificeert – de vermenigvuldigers zullen worden toegevoegd aan het begin
van de commissieweek (begint op Donderdag 00.00 CET – Central European Time).
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BOUW JE KLANT BASIS TEAM
Cash Bonus

Er zijn twee types Cash Bonus: Premier Cash Bonus en Retail Cash Bonus.
Je krijgt een Premier Cash Bonus wanneer je een Premier Customer Kit (startorder met abonnement) verkoopt aan een nieuwe
of bestaande klant. Je ontvangt een Retail Cash Bonus wanneer een klant (zonder abonnement) een los product koopt (waarop
credits van toepassing zijn). Op de prijslijst voor Partners staat hoeveel Cash Bonus je krijgt voor de verschillende Premier Kits
en hoeveel voor de Cash Bonus Retail (een percentage van de prijs excl. belasting).
Alle partners, inclusief de sales reps, ontvangen 10% tot 30% Cash Bonus.
• Partners met een A-Team status worden met een 20% Cash Bonus beloond*
• Partners met een Pro-Team status worden met een 25% Cash Bonus beloond*
• Partners met een Top-Team en Top 200 status worden met een 30% Cash Bonus beloond*
* Meer over de Team bonussen vind je op pagina 7.
De bonus wordt uitbetaald over orders die zijn verkocht aan persoonlijke klanten (directe klanten en de doorverwezen
tweede generatie, derde generatie enz.) NB: Dit zijn de enige bonussen waarvoor je geen actieve partner hoeft te zijn.”

Bronze

Een partner met 4 Personal Customer Points (PCP) dat minimaal 20 credits per maand genereert, inclusief jouw eigen
product order, is Bronze.

Smart Bronze (30 dagen kwalificatie)

EXPRESS
BONUS

Verdien een 5% Mentor Bonus op al jouw persoonlijk gesponsorde Partners Team commissie en
customer Cash Bonuses door Smart Bronze te bereiken. Je zult ook een one-time 100 Pay point Bonus ontvangen.

1.

Registreer Z4F – kit als
Auto Order.

2.

Registreer 4 klanten met
Premier Kits met een minimum waarde van tenminste
20 credits in totaal.

Je kan jouw Mentor Bonus verdubbelen naar 10% indien jouw persoonlijke gesponsorde Partners ook kwalificeren als
Smart Bronze! Zolang jij je kwalificeert voor Smart Bronze binnen jouw eerste 30 dagen ontvang je de 5-10% Mentor
Bonus voor de Partners die je al sponsort.
Mentor Bonus wordt in de wekelijkse commissie uitbetaald. De bonus kan niet hoger zijn dan het totaal van jouw
wekelijkse Team commissie en Cash Bonus verdiensten. Om de Mentor Bonus te behouden dien je maandelijks actief te
zijn op level Bronze of hoger.
Dynamische compresssie: Indien jij de kwalificatie van de Mentor Bonus verliest dan zal dit automatisch naar de eerste
upline sponsor gaan dat een actieve Mentor Bonus gekwalificeerd als A-team is. Vanaf de week dat jij je rekwalificeert voor
de bonus zal het opnieuw weer uitbetaald worden aan jou.

Pay Points

Credits worden elke week, volgens de commissie plan berekeningen, geconverteerd
naar Pay points en het doel is dat één Pay point gelijk is aan 1.00 = 1 euro. Het bedrijf
reserveert het recht om de waarde van de Pay point aan te passen tussen 0.85 – 1.10 euro.
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X-Team
Indien jij als Partner 10 actieve Personal Customer Points hebt dat tenminste 50 credits per maand genereert,
inclusief jouw eigen persoonlijke product orders, dan wordt je X-team.

X-Team Express (60 dagen kwalificatie)

EXPRESS
BONUS

Verdien een One-time 150 Pay points bonus en ECB (Enrollment Credits Bonus)

1.

Registreer Z4F – kit als
Auto Order

2.

Registreer 10 klanten met
Premier Kits met een minimum waarde van tenminste 50 credits in totaal.

Om de ECB te behouden dien je iedere maand actief te zijn als Silver (750 balanced cedits) of X-team of hogere titels.
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A-TEAM BONUS

Indien jij als Partner 25 actieve Customer Points hebt dat tenminste 125 credits
per maand genereert, inclusief jouw eigen persoonlijke product orders, dan
wordt je A-team. De beloning*:
1.
2.
3.
4.
5.

PRO-TEAM BONUS

Indien jij als Partner 50 actieve Personal Customer Points hebt dat tenminste 250
credits per maand genereert, inclusief jouw eigen persoonlijke product orders,
dan wordt je Pro Team. De beloning:*
1.
2.
3.
4.

TOP-TEAM BONUS

25% Cash Bonus voor alle nieuwe klanten
200 Pay Points in de maandelijkse bonus
ECB en RCB:
3 Director trip point per actieve Pro Team maand.

Indien jij als Partner 100 actieve Personal Customer Points hebt dat tenminste
500 credits per maand genereert, inclusief jouw eigen persoonlijke product
orders. De beloning:*
1.
2.
3.
4.

TOP 200 PLUS BONUS

20% Cash Bonus voor nieuwe klanten.
100 Pay Points in de maandelijkse bonus
Enrollment Credit Bonus (ECB) en Residual Credit Bonus (RCB).
1 Director trip point per actieve A-team maand.
Mogelijkheid voor Mentor Bonus Dynamische Compressie
Lees meer op pagina 5.

30% Cash Bonus
400 Pay Points in de maandelijkse bonus
ECB en RCB
5 Director trip point per actieve Top Team maand.

Partners kunnen zich kwalificeren voor Top 200-Team met 200 actieve klant
punten en 1000 credits met inbegrip van persoonlijke productorders.
De beloning:*
1.
2.
3.
4.

30% Cash Bonus
1000 Pay Points in de maandelijkse bonus
ECB en RCB
8 Director trip Points per actieve Top 200-Team maand.

NB: In het eerste jaar dat je Top 200-Team bereikt ben je automatisch

gekwalificeerd voor de Director Trip. Lees meer op pagina 15.

Plus voor elke additionele 100 Customer points dat 500 credits per maand genereert,
inclusief jouw eigen product orders. De beloning:*
1. + 500 Pay Points iin de maandelijkse bonus
2. + 3 Director Trip Points per actieve maand

*Alleen de hoogst behaalde level van A-Team, Pro Team of Top Team zal uitbetaald worden.
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BOUW JE VERKOOP TEAM

Wachtruimte
Om het jou zo gemakkelijk en
comfortabel mogelijk te maken,
worden je nieuwe Partners in je
wachtruimte geregistreerd. Dit biedt
je de gelegenheid om je zaken te
organiseren op een moment in de
week dat het jou het beste uitkomt.
Plaats jij de nieuwe Partner niet, dan
regelt het systeem dit voor jou. Het
systeem behandelt alle ongeplaatste
Partners uit wachtruimtes in volgorde
van registratie. Alle Partners in
wachtruimtes worden op tijd geplaatst,
zodat ze nog worden meegenomen
voor de wekelijkse - of maandelijkse
deadline.

Ons commissie plan is gebaseerd op een eenvoudig dupliceerbaar business model dat een hefboomeffect
heeft op direct sales. We hebben het al gehad over dat klanten onze sleutel naar succes is, Nu is het tijd
om het hefboomeffect te creeëren door het bouwen van een Verkoop team zodat jouw klantorganisatie
zal accelereren.

Vijf Stappen naar Succes voor nieuwe Partners
1.

Meld je aan als een onafhankelijke Zinzino Partner

2.

Registreer Z4F – kit op AutoOrder

3.

Registreer vier (4) of meer eerste generatie klanten met Premier Kits om jouw volgende maand product gratis
te krijgen (Zinzino4Free, je betaalt allen verzendkosten) en zorg dat je een actieve status hebt als Partner

4.

Creëer onmiddellijk resultaat door middel van ons 30 en 60 dagen Express programma. Verdien ECB,Mentor
bonus en tot aan 400 euro in Express Bonussen

5.

Schrijf meer Partners in en train ze om stap 1-5 te kopiëren
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EXPRESS
BONUS

Fast Start Silver (30 dagen kwalificatie)
Verdien een One-time Fast Start Silver Bonus van 150 Pay points bonus en ECB (Enrollment
Credits Bonus). Stappen:

1.
1.

2.

Registreer Z4F – kit
op AutoOrder

3.

Wordt een Smart
Bronze Partner

Bereik 375 credits
in balans

Om de ECB te behouden dien je elke maand actieve Silver te zijn (750 balanced credits) of X-team of hogere titels..

Balanced Credits

Het aantal credits dat je mag tellen zijn gebaseerd op het balans tussen jouw linker en
rechter team. Niet meer dan 2/3 van jouw credits kan van het sterkste team komen.

Team Commission
Het percentage in de tabel hier beneden laat zien hoe jouw balanced team credits worden berekend en
omgezet worden in Pay point. Alle actieve Partners in Zinzino beginnen met een 7,5 % Team commissie
niveau en kan Team commissie verdienen in meervoudige income centers. Team Commissie wordt wekelijks
betaald. Zie tabel:

7.5 % →

10 % →

15 % →

Balanced
Credits/IC

150

300

500

1,000 1,500

2,000

3,000

4,000 5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Pay Points

11

22

50

100

200

450

600

900

1,050

1,200

1,350

1,500

150

750
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Customer Acquisition Bonus (CAB)
Verdien de CAB voor nieuwe Premier kits en nieuwe Partner Product kits Small, Medium, Large, XL en XXL CAB geldt
voor actieve Partners. De bonus kan alleen bereikt worden in één income center in elk betalingscyclus, het maakt niet
uit welke, en wordt elke week berekend.
Zie tabel:
Linker Credits

Rechter Credits

Pay Points

SMALL

500

500

200

MEDIUM

1,500

1,500

400

LARGE

3,500

3,500

600

XL

7,500

7,500

1,000

XXL

15,000

15,000

1,500

Volume Bonus

2.75 %

3%

3.5 %

4%

4%

10,000 Cr.

100

150

200

225

250

275

300

350

400

400

> 25,000 Cr.

250

375

500

562

625

687

750

875

1,000

1,000

750

1,000

1,125

1,250

1,375

1,500

1,750

2,000

2,000

1,500

1,687

1,875

2,062

2,250

2,625

3,000

3,000

2,250

2,500

2,750

3,000

3,500

4,000

4,000

3,125

3,437

3,750

4,375

5,000

5,000

4,125

4,500

5,250

6,000

6,000

6,000

7,000

8,000

8,000

> 250,000 Cr.

8,750

10,000

10,000

> 300,000 Cr.

10,500

12,000

12,000

16,000

16,000

> 50,000 Cr.
> 75,000 Cr.
> 100,000 Cr.
> 125,000 Cr.
> 150,000 Cr.
> 200,000 Cr.

> 400,000 Cr.
> 500,000 Cr.
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Global President

2.5 %

Elite President

Black Ambassador

2.25 %

President

Royal Ambassador

2%

Black Crown

1.5 %

Royal Crown

1%

Crown

Ambassasdor

1 Star Global President

Als actieve Crown of hoger krijg je een volume bonus in Pay Points gebaseerd op het totaal van je verkoop volume,
wanneer je een minimum van 10 000 credits in balance bereikt. Je kan de volume in meerdere income centers verdienen
en de bonus wordt wekelijks betaalt. Zie de tabel hieronder.

20,000

BONUSSEN

Enrollment Credits Bonus (ECB)
Indien je je kwalificeert voor ECB zul je een 100% credits verhoging krijgen voor nieuwe Premier kits en voor nieuwe
Partner Product kits. Eénmalig orders of extra product orders worden niet meegeteld. Je kan je kwalificeren voor ECB
door het behalen van: Fast Start Silver, X-Team Express en A-team als een life time bonus. Om ECB te behouden dien je
maandelijks actief te zijn als Silver (750 balanced credits) of X-Team of een hogere titel. Deze bonus wordt zowel in de
wekelijkse als de maandelijkse bonus berekend.

Residual Credit Bonus (RCB)
Indien je je kwalificeert voro RCB zul je een 100% credits verhoging krijgen voor alle orders, met uitzondering van ECB
gekwalificeerde orders. Je kan jezelf kwalificeren en je RCB behouden door: gekwalificeerde A-team (of hoger Deze
bonus wordt zowel in de wekelijkse als de maandelijkse bonus berekend.

Zinzino Compensation Plan – Effectief per 2022-11-01 (NL- EU) | 11.

Top-Team Bonus (€10 000 euro éénmalige uitbetaling)
Verdien een Top-Team Bonus van 10 000 euro (éénmalig) Je kwalificeert je voor deze bonus de eerste maand dat je de Top
Team Titel verdiend. De bonus wordt in 25 afzonderlijke maanden van 400 euro/maand uitbetaald. Als je je kwalificatie
verliest, zal het overgebleven deel van de bonus niet uitbetaald worden totdat de kwalificatie weer verdiend is.

Title Bonus (éénmalige uitbetaling voor titel en gebalanceerde Klantpunten)
Je kwalificeert je de eerste maand (na)dat je de titel verdiend (of hoger) en wanneer de gebalanceerde Klantpunten (customer
points) zijn gehaald. Niet meer dan 2/3 kan van jouw sterkste team komen. Deze bonus wordt uitbetaald over 5-20 maanden.
Als je je kwalificatie verliest, zal het overgebleven deel van

Titel

Balanced Customer
Points

Eénmalige Bonus

Betaald over
maanden

Maandelijkse
betaling

Diamond

750

€2,500

5

€500

Director

1,500

€5,000

5

€1,000

Crown

3,000

€10,000

10

€1,000

Royal crown

5,000

€15,000

10

€1,500

Black Crown

7,500

€20,000

10

€2,000

Ambassador

10,000

€25,000

10

€2,500

Royal Ambassador

12,500

€25,000

10

€2,500

Black Ambassador

15,000

€25,000

10

€2,500

President

20,000

€100,000

20

€5,000
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BONUSES

zCar

Als actieve Diamond of hoger zul je worden beloond met de
zCar Bonus of € 1000. Je ontvangt de volledige bonus (100%)
voor iedere maand dat je gekwalificeerd bent als Diamond of
hoger voor de eerste 90 dagen. Deze bonus wordt uitbetaald
met de andere maandelijkse commissie. Na 90 dagen, dien
je te voldoen aan twee toegevoegde criteria om de 100% van
jouw zCar bonus te ontvangen. Zie hieronder:

1. De Partner dient een auto gekocht te hebben en bes-

tickerd te hebben binnen 90 dagen vanaf de datum dat je je
erkenningstitel Diamond hebt bereikt. De auto dient zwart te
zijn en mag niet ouder zijn dan 6 jaar.

2. De auto dient bestickerd te zijn volgens het grafische
profiel bepaald door Zinzino. Neem contact op met Zinzino
en wij zullen je het design sturen dat je dient te gebruiken en
een gebruiksaanwijzing.
Mocht je niet voloen aan deze twee criteria, maar toch
gekwalificeerd zijn als Diamond, dan ontvang je 50% van
de bonus. Je kan in de toekomst nog een keer 100% van
jouw zCar bonus ontvangen als je je op enig moment weer
kwalificeert. Je ontvangt deze zCar bonus dan in volgende
commissie maand.

zPhone

Als een actieve Executive of hoger verdien je zPhone Bonus. De bonus is €200 voor iedere gekwalificeerde maand op
Executive titel of hoger.
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REIZEN
Zinzino Director Trip

Zinzino heeft een jaarlijkse educatieve reis de Director Trip genaamd. Wij nemen je mee naar luxueuze, exclusieve locaties
waar je de gelegenheid krijgt om te leren van de goede sprekers en waar je kan leren van de besten in een inspirerende omgeving.
Om je te kwalificeren voor de Director Trip dien je 160 DT-punten te verzamelen. Dit is hoe je DT-punten verzameld:

VOOR PERSOONLIJKE
KLANTEN

VOOR NIEUWE
KLANTEN & PARTNERS

1 DT Point per actieve A-Team maand
3 DT Points per actieve Pro-Team maand
5 DT Points per actieve Top-Team maand
8 DT Points per actieve Top-Team 200 maand
11 DT Points per actieve Top-Team 300 maand
1 DT-Point per nieuwe Customer Point gegenereerd van enige Premier Kit.
Je kan een maximum van 50 DT-points krijgen van nieuwe Customer points gedurende de kwalificatie
periode.

1 DT-Point per nieuwe Partner met een Basic, Advanced or Ultimate Body Kit of een
Sales Rep die kwalificeert voor Smart Bronze.
Je hebt minimaal 5 DT-Points van deze categorie nodig. Je kan een maximum van 50 DT-points krijgen van
nieuwe Partner points gedurende de kwalificatie periode

VOOR JOUW
ACTIEVE TITEL

1 DT-punten voor elke maand dat je een actieve Executive bent
4 DT-punten voor elke maand dat je een actieve Platinum bent
10 DT-punten voor elke maand dat je een actieve Diamond bent
15 DT-Points voor elke maand dat je Director bent of hoger
Nieuwe titel Director* of nieuwe titel Top 200** komt automatisch in aanmerking voor de reis. Royal
Crown*** en hoger komt in aanmerking voor twee reizen (neem bijvoorbeeld je levenspartner mee).
Actieve Presidents komen binnen de kwalificatieperiode, samen met hun levenspartner, automatisch in
aanmerking voor de reis.

Verzamel 320 DT punten en minimaal 15 Partner punten om uw (levens)partner te kwalificeren. U kunt ook gedeeltelijk
kwalificeren door 50% van het ticket van uw (levens)partner te betalen met 240 DT punten en 15 Partner punten te verzamelen.
U moet gekwalificeerd zijn voor uw eigen reis om uw (levens)partner te kwalificeren.
Kwalificatieperiode: 1 november 2022 tot 31 oktober 2023 (MIDDERNACHT EU CET / 18.00 uur VS EST / 8.00 uur +1 AUST EST).
* Bereik het niveau van nieuwe Director binnen de campagneperiode en wees een actief X-Team. Bovendien moet u, nadat u new Director directeur hebt
bereikt, tegen eind december 2023 tenminste één maand het Diamond-volume van 12.000 Credits in Balance behouden na kwalificatie
** De Top 200 volume van 1.000 Credits per maand moet gedurende twee maanden in de kwalificatieperiode worden gehandhaafd. Bovendien moet u,
nadat u twee keer een nieuwe Top 200 hebt bereikt, tegen eind december 2023 ook minimaal twee maanden het niveau van Top-team behouden.
*** Het Royal Crown-volume van 80.000 Credits per maand moet gedurende twee maanden in de kwalificatieperiode worden gehandhaafd en minimaal
5 Partner punten. Om hun levenspartner te kwalificeren, hebben Royal Crowns in totaal 15 DT punten nodig van nieuwe Partners.
****Vluchten en vervoer; Zinzino zal de in aanmerking komende Partner, en echtgeno(o)t(e) als zij volgens de regels in aanmerking komen, financieren
met een vast bedrag in euro's voor het boeken van persoonlijke vliegtickets en vervoer van de luchthaven naar het DT-resort.

Director Trip 2019
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Zinzino Ambassador Trip

Elk jaar trakteert Zinzino haar actieve Ambassadors op een 5-sterrenervaring op verschillende locaties in Europa. We zijn naar het
luxueuze Monaco geweest, we zijn gaan jetskiën op Palma en hebben genoten van een zevengangen menu op het strand van de
Franse Rivièra.
Om in aanmerking te komen voor de Ambassador Trip moet u 12 maanden een actieve Royal Crown zijn of minimaal 1 maand een
actieve Black Crown in een periode tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023.
Gekwalificeerde partners betalen zelf de reiskosten om naar de locatie van de Ambassador Trip te komen, zoals vliegtickets, taxi naar
het hotel enz. Alle gekwalificeerde partners kunnen ook hun levenspartners meenemen op deze eis. Levenspartners moeten hun
eigen vliegtickets boeken en alle reiskosten om naar de bestemming te komen zelf betalen. Zinzino neemt alle andere kosten voor de
Partner en de levenspartner tijdens de reis voor haar rekening, zoals eten, accommodatie, activiteiten enz.
Daarnaast kunnen alle gekwalificeerde partners het komende jaar deelnemen aan de bijeenkomsten van de Leader Council.

Zinzino Founders Trip

Een onvergetelijke reis met de Founders voor onze allerbeste recruiters. De bestemming wordt aan het begin van het kalenderjaar bekend gemaakt. Een luxe reis vol fantastische avonturen zoals helikoptersafari's, bijzondere maaltijden bereid door
privékoks, coaching- en leiderschapssessies. Een unieke reis vol plezier en absoluut een herinnering voor het leven!
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RECOGNITION TITELS
Zinzino heeft verschillende erkenningstitels, ieders met een eigen titel en bonus. De bonussen worden groter
voor iedere level dat je bereikt. Je kan altijd een bonus verdienen op de level waar je bent en de lagere levels.
Let op dat je altijd een actieve Partner dient te zijn om commissie en bonussen te verdienen. Executive en
hoger hebben additionele activatie vereisten.
.

Back Office Entrance
(Sales Rep)

Je kunt gratis als Zinzino Partner (BackOffice Entrance/
Sales Rep) aan de slag en retail voordelen en Cash
Bonussen verdienen.

Actieve Partner

Je kwalificeert je als een actieve Partner wanneer je 10
credits van product orders hebt van jouw persoonlijke
klanten en je eigen product orders in de maand dat je
start + de volgende 3 kalender maanden. Vanaf de 4e
maand heb je 4 klantpunten nodig als toevoeging op de
20 credits van de product orders van jouw persoonlijke
klanten en je eigen product orders per maand. Dit
betekent ook dat je gekwalificeerd ben voor Bronze.
Actieve Partners accumuleren banking en hebben een
wekelijkse verdien potentie tot wel 1500 Pay points in
Team commissie per income center en een CAB bonus
tot wel 1500 Pay Points per week.

Silver

Wanneer je Bronze hebt bereikt en je hebt per kalender
maand 750 credits in Balance, of je bereikt Fast Silver (zie
pagina 9), dan ben je Silver. 750 credits is normaal gesproken bereikt als je 50 klanten in balance in je team hebt. Als
je je kwalificeert voor Fast Silver dan krijg je een 150
Pay point bonus en een lifetime ECB.

Gold

Wanneer je Bronze hebt bereikt en je hebt per
kalendermaand 1500 credits in Balance, dan ben je Gold.
1 500 credits is normaal gesproken bereikt als je 100
klanten in balance in je team hebt.

Executive

Wanneer je X-team hebt bereikt en je hebt per
kalendermaand 3 000 credits in Balance, dan ben je
Executive. 3 000 credits is normaal gesproken bereikt als
je 200 klanten in balance in je team hebt. Als een actieve
Executive of hoger verdien je maandelijks de 200 euro
zPhone bonus.
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Platinum

Wanneer je X-team hebt bereikt en je hebt per
kalendermaand 6 000 credits in Balance, dan ben je
Platinum. 6 000 credits is normaal gesproken bereikt als je
375 klanten in balance in je team hebt.

Diamond

Wanneer je X-team hebt bereikt en je hebt per
kalendermaand 12 000 credits in Balance, dan ben je
Diamond. 12 000 credits is normaal gesproken bereikt als
je 750 klanten in balance in je team hebt. Een éénmalig Titel
bonus van 2 500 euro is nu beschikbaar voor jou. Als een
actieve Diamond of hoger verdien je maandelijks de 1 000
euro zCar bonus.

Director

Wanneer je X-team hebt bereikt en je hebt per kalendermaand
24 000 credits in Balance, dan ben je Director. 24 000 credits
is normaal gesproken bereikt als je 1 500 klanten in balance
in je team hebt Een éénmalig bonus van 5 000 euro is nu
beschikbaar voor jou. Als een nieuwe Director bent dan ben
je automatisch gekwalificeerd voor de Director Trip.

Crown

Wanneer je X-team hebt bereikt en je hebt per
kalendermaand 48 000 credits in Balance, dan ben je
Crown. 48 000 credits is normaal gesproken bereikt als je 3
000 klanten in balance in je team hebt. Een éénmalig Titel
bonus van 10 000 euro is nu beschikbaar voor jou. Je kan
een 1% volume bonus tot wel 250 Pay points per week per
income center ontvangen.

Royal Crown

Wanneer je X-team hebt bereikt en je hebt per
kalendermaand 80 000 credits in Balance, dan ben je Royal
Crown. 80 000 credits is normaal gesproken bereikt als je 5
000 klanten in balance in je team hebt. Een éénmalig Titel
bonus van 15 000 euro is nu beschikbaar voor jou. Je kan
een 1,5 % volume bonus tot wel 750 Pay points per week
per income center ontvangen.

Black Crown

Wanneer je X-team hebt bereikt en je hebt per
kalendermaand 130 000 credits in Balance, dan ben je Black
Crown. 130 000 credits is normaal gesproken bereikt als je
7 500 klanten in balance in je team hebt. Een éénmalig Titel
bonus van 20 000 euro is nu beschikbaar voor jou. Je kan
een 2 % volume bonus tot wel 1 500 Pay points per
week per income center ontvangen.

Ambassador

Wanneer je X-team hebt bereikt en je hebt 2
income centers met tenminste 10 000 credits
in elk team en een totale volume van 150 000
credits in balance (001) per kalendermaand, dan
ben je Ambassador. 150 000 credits is normaal
gesproken bereikt als je 10 000 klanten in balance
in je team hebt. Een éénmalig bonus van 25 000
euro is nu beschikbaar voor jou. Je kan een 2,25 %
volume bonus tot wel 2 250 Pay points per week
per income center ontvangen.

Royal Ambassador

Wanneer je X-team hebt bereikt en je hebt 2 income
centers met tenminste 20 000 credits in elk team en een
totale volume van 200 000 credits in balance (001) per
kalendermaand, dan ben je Royal Ambassador. 200 000
credits is normaal gesproken bereikt als je 12 500 klanten
in balance in je team hebt. Een éénmalig bonus van 25
000 euro is nu beschikbaar voor jou. Je kan een 2,5 %
volume bonus tot wel 3 125 Pay points per week per
income center ontvangen.

Black Ambassador

Wanneer je X-team hebt bereikt en je hebt 2 income
centers met tenminste 30 000 credits in elk team en een
totale volume van 250 000 credits in balance (001) per
kalendermaand, dan ben je Black Ambassador. 250 000
credits is normaal gesproken bereikt als je 15 000 klanten
in balance in je team hebt. Een éénmalig bonus van 25
000 euro is nu beschikbaar voor jou. Je kan een 2,75 %
volume bonus tot wel 4 125 Pay points per week per
income center ontvangen.

President

When you reach A-Team and three Income Centers with
at least 40,000 Credits in each team and a total volume of
300,000 Credits in balance (001) per calender month, you
become President. Normally 300,000 Credits requires about
20,000 balanced Customers in your team. A Title Bonus of
€100,000 is available for you. You can receive a 3 % Volume
Bonus up to 6,000 Pay Points per week and per Income
Center.

Elite President

Wanneer je A-team hebt bereikt en je hebt 3 income
centers met tenminste 80 000 credits in elk team en een
totale volume van 500 000 credits in balance (001) per
kalendermaand, dan ben je Elite President. Je kan een
3,5 % volume bonus tot wel 10 500 Pay points per week
per income center ontvangen.
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Global President

Wanneer je A-team hebt bereikt en je hebt 3 income
centers met tenminste 130 000 credits in elk team en een
totale volume van 1 000 000 credits in balance (001) per
kalendermaand, dan ben je Global President. Je kan een
4 % volume bonus tot wel 16 000 Pay points per week per
income center ontvangen.

1 Star Global President

Wanneer je A-team hebt bereikt en je hebt 4 income
centers met tenminste 130 000 credits in elk team en een
totale volume van 2 000 000 credits in balance (001) per
kalendermaand, dan ben je 1 Star Global President. Je kan
een 4 % volume bonus tot wel 20 000 Pay points per week
per income center ontvangen. Als toevoeging zul je een
0,5 % ongelimiteerd bonus op alle volume dat buiten de
Team commissie valt en de volume bonus verhoging. Als
toevoeging zul je een 0,5 % ongelimiteerd bonus krijgen
op alle volume dat buiten de Team commissie valt en de
volume bonus verhoging.

2 Star Global President

Wanneer je A-team hebt bereikt en je hebt 5 income
centers met tenminste 130 000 credits in elk team en een
totale volume van 3 000 000 credits in balance (001) per
kalendermaand, dan ben je 2 Star Global President. Je kan
een 4 % volume bonus tot wel 24 000 Pay points per week
per income center ontvangen. Als toevoeging zul je een 0,5
% ongelimiteerd bonus krijgen op alle volume dat buiten de
Team commissie valt en de volume bonus verhoging.
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3 Star Global President

Wanneer je A-team hebt bereikt en je hebt 6 income
centers met tenminste 130 000 credits in elk team en een
totale volume van 4 000 000 credits in balance (001) per
kalendermaand, dan ben je 3 Star Global President. Je kan
een 4 % volume bonus tot wel 28 000 Pay points per week
per income center ontvangen. Als toevoeging zul je een 0,5
% ongelimiteerd bonus op alle volume dat buiten de Team
commissie valt en de volume bonus verhoging.

Nu kan je sterren toevoegen aan je titel en nog hoger reiken!
Je zult nog een ster krijgen voor elk nieuw income center
met tenminste 130 000 credits in iedere team en een totale
verhoging van 1 000 000 credits in jouw balanced team (001
income center) per kalender maand. Voor elke nieuwe ster
dat je toevoegt zul je je wekelijkse volume bonus verhogen
met 100 000 credits in pay depth per income center.

KLANT

KLANT

Een klant is actief voor 90 dagen vanaf de datum van de laatste koop waarde minimaal
1,25 credits. Een klant die geregistreerd is zonder een Premier kit order wordt een “Retail
Customer” genoemd. Een klant met een Premier kit order is een “Premier Customer”.

PERSOONLIJKE
KLANT

Persoonlijke klanten zijn al jouw eigen klanten (1st level) en de klanten van jouw
PERSOONLIJKE KLANT eigen klanten (2e level, 3e level ...) voor een ongelimiteerd aantal
generaties.

KLANTPUNTEN

1. Je krijgt 1 klantpunt voor elk Premier abonnement (minimaal van 1,25 credits) en andere
items die (minimaal 1,25) credits hebben op het maandelijkse abonnement.
2. Als toevoeging kan je maximaal 1 extra klantpunt voor elk gekocht product item dat
een waarde heeft van 1,25 credits of meer binnen de laatse 90-dagen periode dat niet op
jouw maandelijkse order is. Deze regel geldt wanneer de klant de 90 dagen gepasseerd is.
3. Indien je geen punten hebt gekregen van enig bovenstaande regels, dan krijg je
maximaal 1 klantpunt wanneer de som van alle orders in de laatste 90 dagen periode 1,25
credits of meer is
Voorbeeld: Wanneer een klant meer dan 1 Premier abonnement op hun maandelijkse
AutoOrder heeft, bijvoorbeeld 1 Skin Serum abonnement en 1 Balance abonnement,
elk abonnement is 1 klantpunt waard, dus dat zal 2 klantpunten genereren Als zij, als
toevoeging, een webshop order van een item dat meer dan 1,25 credits waard is, dan zal
dit eveneeens 1 klantpunt genereren. Het totaal zal dus 3 klantpunten zijn (2 punten voor
de Premier abonnementen en 1 punt voor de webshop item).
Om andere items te laten tellen als klantpunten raden we aan om webshop items toe te voegen aan het
reguliere abonnement/maandelijkse order. Zinzino behoudt zich het recht voor om klantpunten uit te sluiten
van koop die als separate orders zijn gemaakt en niet op de maandelijkse order zoals hierboven vermeld.

TEAM KLANT
NUMMER

PARTNER PUNTEN

Jouw totale Customer number is het totaal van al jouw Personal Customer points (PCP),
jouw Team Customer points (TCP) en alle Partner Points.

Iedere Partner met een order van 1,25 of meer credits in de laatste 90 dagen
wordt gerekend als een partner point.
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ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

COMMISSIE

Alle commissies die weergegeven wordt door Zinzino wordt
weergegeven in bruto inkomen zodat wij voor iedereen
hetzelfde bedrag kunnen laten zien. Afhankelijk van de
regels in jouw land en of je BTWgeregistreerd bent of
niet, kan dit bedrag afwijken. Als partner in Zinzino, ben je
verplicht om ervoor te zorgen dat je jezelf op de correcte
manier registreert dat overeenkomt met zowel de regels
van de lokale overheid alswel de vereisten die Zinzino stelt.
Commissie facturen worden gepubliceerd in een PDFformaat
op iedere persoonlijke partner webpagina.

PARTNER CONTRACT

Om een blijvende geregistreerde Partner bij Zinzino te zijn,
dien je zelf een order te plaatsen van minimaal 1,25 credits
of tenminste één nieuwe 1ste level klant punt met een
waarde van tenminste 1,25 credits in een tijdsbestek van
tenminste 12 maanden te werven. Indien dit niet lukt dan
zal jouw positie in het netwerk bevroren worden en na 24
maanden zal je partner contract niet meer geldig zijn. Als
toevoeging op het bovenstaande, alle zaken vastgelegd in
het Partner contract regelen de verstandhouding tussen jou
en Zinzino. Om je
recognition pin te behouden, dien je tenministe één keer te
voldoen aan de vereisten voor deze pin voor de laatste 12
maanden. Andere belangrijke informatie Check regelmatig
de partner website voor Zinzino’s communicatie en hou
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contact met je sponsor voor doorlopende belangrijke
informatie. Als blijkt dat de Partner een bonus heeft
gekregen op een incorrecte manier, dan houdt het bedrijf
zich het recht voor om deze bonus weer in te trekken/terug
te nemen. Zinzino’s compliance afdeling onderzoekt alle
vermoedelijke fraudezaken.

WEB ACCOUNT

Overboeking van jouw web account naar een
bankrekeningnummer brengt kosten met zich mee
(afhankelijk van de bankinstelling).
Het kan zijn dat er een minimale geldopname bestaat. Bij
Partners met een Frozen status wordt er een maandelijkse
administratievergoeding van 10 pay points, omgerekend
naar de lokale munteenheid, afgeschreven.
Alle commissies worden geconverteerd van Euro naar lokale
koers (behalve voor Ijsland, Bulgarije, Kroatië, Cyprus,
Tjech Republiek, Hongarije, Roemenië en Groot Brittannië)
wanneer deze uitbetaald worden op jouw webaccount,
gebruik makend van een wekelijks geupdate wissel koers
van de Europese Centrale Bank/Riksbanken (Zweedse
Centrale Bank).

DEADLINES & COMMISSIES

WEKELIJKSE & MAANDELIJKSE COMMISSIES

Zinzino betaalt zijn partners wekelijks en maandelijks gebaseerd op verkoop volume. Team commissie, CAB en Mentor
Bonus worden wekelijks betaald. Speciale bonussen worden maandelijks betaald. Let op de deadlines voor kwalifciatie
van de commissie.

DAGELIJKS, WEKELIJKS OF MAANDELIJKS?

Zinzino‘s computersysteem controleert kwalificatie dagelijks, wekelijks en maandelijks voor respectievelijke commissies
en bonussen Alle orders moeten worden geregistreerd en betaald zijn vóór de deadline om mee te tellen.

CHECKED
OP DAGELIJKSE BASIS

Smart Bronze, Fast Start Silver en X-Team Express.

CHECKED
ON A WEEKLY BASIS

Cash Bonus, CAB, Volume Bonus, Team Commission and Mentor Bonus.

CHECKED
ON A MONTHLY BASIS

De dagelijkse deadline is 24:00 uur elke dag (CET) - Central European Time

Wekelijkse deadline is Woensdags om 24.00 (CET) - Central European Time
zPhone, zCar, Title Bonus, A-Team, Pro-Team, Top-Team en recognition titles. Het Z4F
programma controleert kwalificatie maandelijks
Maandelijkse deadline .is de laatste dag van de kalendermaand om
24:00 uur (CET) - Central European Time

COMPENSATION WEEK

De commissie week begint op Donderdag 00.00 uur en
duurt tot Woensdag 24.00 uur (CET). Alle geregistreerde en
betaalde orders die binnenkomen voor woensdag vóór 24.00
uur (Zweedse tijd) worden meegenomen in de commissie
berekeningen.

MAANDELIJKSE ERKENNINGSTITELS

Partners kwalificeren zich elke maand voor betaalde
erkenningen (d.w.z. gekwalificeerde titel) in de volgende
maand. De gekwalificeerde titel bepaalt de bonussen en
commissies. Je kan tijdens een huidige maand opklimmen
naar een hogere titel.

COMMISSIE MAAND

De commissie wordt berekend vanaf de eerste dag van
elke kalendermaand 00.00 tot en met de laatste dag van
de kalendermaand 24.00 uur (CET). Alle geregistreerde
en betaalde orders die binnenkomen voor de laatste
dag van de kalendermaand vóór 24.00 uur (CET) worden
meegenomen in de commissie berekeningen.
Erkenning van nieuwe titels van de laatste maand worden
gepubliceerd op de website niet later dan de 10e dag van de
nieuwe maand.
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BANKING

Credits die niet gebruikt worden voor het berekenen van
commissie in enige week of maand worden „ge-banked“
totdat het gebruikt wordt in de komende commissie
periodes Team volume in een linker of rechter team is
banking plus nieuwe verkoopvolume voor de week of
maand, respectievelijk voor de huidige week en huidige
maand.
Commissie berekeningen gebruikt credits in een 2/3
-1/3 balans. Dat wil zeggen niet meer dan 2/3 van jouw
credits kan van jouw sterkste team komen. Wanneer je
het maximale uitkering voor enig commissie (bijv. Team
Commissie heeft een 1500 credit maximum), dan wordt
banking alleen bewaard in het sterkste team. Zinzino
houdt maximaal 1 miljoen credits in banking wekelijks
of maandelijks.
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Crown partners en hoger zijn ontvankelijk voor een
wekelijkse Volume Bonus Nogmaals, banking wordt alleen
bewaard in het sterkste team.
Een partner dient „actief“ te zijn met minimaal (4)
klantpunten en 20 credits (van klanten en van je eigen
persoonlijke orders) om credits te kunnen banken. Als je
inactief wordt, zul je je al je banking verliezen, zowel je
wekelijkse als je maandelijkse banking.

ZINZINO WOORDENLIJST
SPONSOR: Partner die de nieuwe partner of klant
introduceert bij Zinzino.

RETAIL CUSTOMER: Heeft retail prijzen wanneer er
geshopt wordt in de webshop of direct van een Partner.

CREDITS: Alle Zinzino producten bezitten een creditwaarde
gestandaardiseerd met landen en koersen. Zinzino
gebruikt credits als interne koers en is de basis voor alle
berekeningen in het commissieplan.

BANKING: Credits die niet omgezet kunnen worden in Pay
Points worden bewaard in banking zolang je een actieve
Partner bent. Je kan zowel wekelijkse als maandelijkse
banking verdienen.

Activatie deadlines Activatie deadlines: Een Partner
dient een actieve Partner te zijn aan het eind van elke
kalendermaand, dat eindigd op 24.00 CET, om actief te zijn
voor de volgende maand. De deadline is 24.00 CET op de
laatste dag.

TEAM BALANCE EN CREDIT BALANCE: Beneden in
je eigen income center(s), begint jouw organisatie. Jouw
organisatie is verdeeld in twee teams: jouw “linker” en
“rechter” teams. Sommige kwalificaties en bonussen
vermelden “balanced” teams dit betekent minstens 1/3
van het zwakste team en niet meer dan 2/3 van je sterkste
team.

PAY POINTS: Pay points: Credits worden elke week
geconverteerd in Pay Points volgens de commissie plan
berekening en het doel is dat iedere Pay Point gelijk is aan
1.00 = €1. Het bedrijf reserveert het recht om de Pay Point
waarde te hebben van 0.85-1.10 euro.
PREMIER KLANT: Een klant die begint met een Premier
kit ontvangt onze beste prijs, premier prijzen, wanneer er
geshopt wordt in webshop.

WACHTRUIMTE: Dit is de omgeving waarin alle Partners
die zich bij jou als Sponsor registreren, zichtbaar zijn voor
jou. Vervolgens bepaal jij voor iedere nieuwe Partner de
juiste plek in jouw organisatie. Plaats jij de nieuwe Partner
niet, dan behandelt het systeem alle ongeplaatste Partners
uit wachtruimtes in volgorde van registratie. Alle Partners
in wachtruimtes worden op tijd geplaatst, zodat ze nog
worden meegenomen voor de wekelijkse - of maandelijkse
deadline.

INCOME CENTER: De plaatsing in de verkoop organisatie wordt Income Centers genoemd. Sales reps hebben 1 income
center. Wanneer je een Partner product kit koopt krijgt je twee additionele income centers. Zie illustratie hieronder:
BACK OFFICE ENTRANCE (SALES REP)

PARTNER

Income
Center
001

Income
Center
001

Income
Center
002

Income
Center
003

GENERATIONS OF CUSTOMERS: De plaatsing in de verkoop organisatie wordt Income Centers genoemd. Sales reps hebben 1
income center. Wanneer je een Partner product kit koopt krijgt je twee additionele income centers. Zie illustratie hieronder:

1e level Klant

2e level Klant

3e level Klant
Gaat door voor een ongelimiteerd aantal levels

Jij
1e level Klant

2e level Klant

3e level Klant
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Zinzino is een wereldwijd D2C bedrijf uit Scandinavië dat gespecialiseerd is
in op biomarkers gebaseerde, persoonlijke voeding.
Het is opgericht in 2005 en is een naamloze vennootschap waarvan
de aandelen zijn genoteerd aan de Nasdaq First North Premier
Growth Market. Hun op testen gebaseerde, wetenschappelijk bewezen
voedingssupplementen zijn verkrijgbaar op meer dan 100 markten over de
hele wereld.
Zinzino is eigenaar van de Noorse onderzoeks- en productiebedrijven
BioActive Foods AS en Faun Pharma AS. Het hoofdkantoor van Zinzino
bevindt zich in Göteborg, Zweden, met extra kantoren in Europa, Azië,
de VS en Australië.
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