KOMPENSATIONSPLAN
EUROPA
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Zinzino finns för att inspirera till förändring i livet genom att
vara världens mest kundfokuserade direktförsäljningsföretag.
Vår gemenskap och våra produkter kommer att hjälpa oss att
uppnå det målet!
Vi vet att vi inte kan hjälpa alla samtidigt, men vi kan alltid skapa
ytterligare en berättelse. Eftersom detta innebär att förbättra
människors liv inifrån och ut är vi stolta över att belöna dig
med ett lukrativt och innovativt sätt att tjäna pengar genom att
marknadsföra våra produkter i världsklass.

Zinzino förbehåller sig rätten för eventuella tryckfel eller fel i betydelse. Vi förbehåller oss rätten att revidera detta dokument när som helst. Vid oriktig
översättning av det här dokumentet ska den engelska versionen betraktas som originalversion och vara det giltiga dokument som är bindande för alla Zinzino
Independent Partners.
(Detta dokument är i alla avseenden en översättning av det engelska originaldokumentet ”Compensation Plan EU” och är bindande för alla Zinzino Independent
Partners. I händelse av eventuella skillnader mellan denna översättning och det Engelska originalet ska det sistnämnda ha företräde.)
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KUNDFÖRDELARNA

När du börjar förstå hur oerhört kraftfulla och efterfrågade Zinzinos produkter är kommer din vilja
att rekommendera dem till andra att öka. Kunder är nyckeln till din framgång. Din inkomst kommer
att vara direkt relaterad till dina ansträngningar att dela produkten, möjligheten och att bygga en
försäljningsorganisation.

Motta din Zinzino4Free (Z4F)

Om du som ”kund” eller ”partner” refererar fyra (eller fler) kunder med samma (eller större) beställning, kan du få nästa
månatliga beställning gratis. Du betalar bara för frakt. Detta är en fördel för partners och kunder eftersom det gör det roligt att
involvera alla i att hitta nya kunder.
Om du kan markera JA på var och en frågorna nedan i slutet av varje kalendermånad, så kommer Zinzino att skicka ditt nästa
Z4F Kit gratis!

1.

Har du ett Z4F Kit på Auto Order?

2.

Har du minst fyra personliga första generationens
kundpoäng?

3.

Är den totala volymen av mina första generationens kund-Credits
minst fyra gånger volymen av Credits från mitt eget Z4F Kit?

Samma regler gäller för partners och kunder men Z4F Kittet kallas för en premierprenumeration för kunder och de kan kvalificera sig för flera gratis
prenumerationer.
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BLI INDEPENDENT PARTNER

1.

3.

Det är gratis att börja som Zinzino Partner
(Back Office Entrance/Sales Rep) och du kan
tjäna försäljningsvinster och kontantbonusar
för prenumerationsförsäljningar.

Från den fjärde kalendermånaden, är den
månatliga behörigheten för att vara en
aktiv partner fyra personliga kundpoäng
(PCP) utöver de 20 Credits som kommer
från dina egna personliga kunder och
dina egna produktbeställningar. När
detta har uppnåtts innebär det att du har
nått titeln Bronze.

2.

4.

För att tjäna in kompensation för
försäljningsvolymer från partners i
ditt team och deras kunder måste du
uppfylla kvalifikationen för att vara aktiv
partner. Den månad du startar plus de
tre kommande kalendermånaderna är
din månatliga kvalifikation 10 Credits från
dina personliga kunder och dina egna
produktbeställningar.

För kvalifikationer över Bronze måste du
uppnå de kundpoäng och balanserade
Credits som krävs för titeln, innan du
får den nya titeln. Detta gäller också
om kvalificeringen uppnås under den
månad du börjar, plus de kommande tre
kalendermånaderna.

Credits

Varje Zinzino-produkt du säljer i prislistan ges ett kompensationsvärde som kallas Credits. Credits är
vår interna valuta och grunden för alla beräkningar i Zinzinos kompensationsplan. Vi har också två
Credits-multiplikatorer: ECB och RCB.

ECB (Enrollment Credit Bonus)

Dubblar antalet Credits från den första
beställningen - startpaketet, från nya
värvade medlemmar.

RCB (Residual Credit Bonus)

Dubblar antalet Credits från
pågående månatliga beställningar
utöver den första.

Du kan använda ECB och RCB, om du är kvalificerad för dem, för att nå alla nivåer i
kompensationsplanen när du kvalificerar dig för aktivering, Z4F, kompensation och titlar.
ECB och RCB betalas i den veckovisa cykeln. Så det spelar ingen roll vilken dag i den aktuella veckan du
kvalificerar dig – multiplikatorn kommer att läggas till från början av kompensationsveckan (börjar på
torsdag 00.00 CET – Centraleuropeisk tid).
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ATT BYGGA DIN TEAM CUSTOMER-BAS
Kontantbonusar

Det finns två typer av Cash Bonus: Premier Cash Bonus och Retail Cash Bonus.
Du får en Premier Cash Bonus när du säljer ett Premierkund-kit till en ny eller befintlig kund.
Du får en Retail Cash Bonus när en Retail Customer köper någon artikel (som har Credits).
Partnerprislisan anger både Premier Kit-erbjudanden som ger en Cash Bonus och de artiklar som genererar en Retail Cash
Bonus (en procentandel av priset exkl. skatter).
Alla partner, inklusive Back Office Entrance (Sales Rep) belönas med en 10 % Cash Bonus och upp till 30 % Cash Bonus:
• Partner som kvalificerar för A-Team belönas med 20 % Cash Bonus*
• Partner som kvalificerar för Pro-Team belönas med 25 % Cash Bonus*
• Partner som kvalificerar för Top-Team och Top 200 belönas med 30 % Cash Bonus*
* Du kan läsa mer om Team-bonusar på sidan sju.

Bonusen betalas från beställningar som säljs till personliga kunder (direkta kunder och deras hänvisade kunder i andra och
tredje generationen och så vidare). Observera att dessa är de enda bonusarna som inte kräver att man är en aktiv partner.

Bronze

En partner med fyra personliga kundpoäng (PCP) som genererar minst 20 Credits per månad,
inklusive din egen produktbeställning, blir Bronze.

Smart Bronze (30-dagars kvalifikationsperiod)

EXPRESS
BONUS

Tjäna 5 % Mentor Bonus på alla dina personligt sponsrade partners Team Commission och kundkontantbonusar
genom att uppnå Smart Bronze. Du kommer också att få en One Time Bonus bestående av 100 Pay Points.

1.

Registrera Z4F Kit på
Auto Order.

2.

Värva 4 kunder med
Premier Kit värda minst
20 Credits totalt.

Du kan dubbla din Mentor Bonus till 10 % om dina personligt sponsrade partners också kvalificerar sig som Smart
Bronze! Kvalificera dig för Smart Bronze inom dina första 30 dagar för att få 5–10 % Mentor Bonus från alla dina personligt
sponsrade partners.
Mentor Bonus betalas med veckovis kompensation. Denna bonus får inte överskrida din totala intjänade veckovisa Team
Commission och Cash Bonus. För att behålla Mentor Bonus måste du förbli aktiv varje månad som Bronze eller en högre titel.
Dynamisk kompensation: Om du inte kvalificerar dig för Mentor Bonus kommer den automatiskt att gå till den första
upline-sponsorn som är aktiv Mentor Bonus-kvalificerad A-Team. Från och med den vecka du åter kvalificerar dig för
bonusen kommer den åter att betalas ut till dig.

Pay Points

Credits används för att beräkna Pay Points med kompensationsplanen och målet är att
en Pay Point ska vara lika med 1,00 = 1 EUR. Företaget förbehåller sig rätten att hålla Pay
Point-värdet mellan 0,85–1,10 EUR.
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X-Team
Kvalificera dig för X-Team med 10 aktiva personliga kundpoäng som genererar åtminstone 50 Credits per månad, inklusive
dina personliga produktbeställningar.

X-Team Express (60 dagars kvalificeringsperiod)

EXPRESS
BONUS

Tjäna en 150 Pay Point-bonus (One Time Bonus) plus ECB (Enrollment Credit Bonus).

1.

Registrera Z4F Kit på
Auto Order.

2.

Värva 10 kunder med
Premier Kit värda minst
50 Credits totalt.

För att behålla ECB måste du fortsätta att vara aktiv varje månad som Silver-titel eller högre (750 eller högre balanserade
Credits) eller X-Team.
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A-TEAM-BONUS

Partners kan kvalificera sig för A-Team med 25 aktiva kundpoäng och 125 Credits
inklusive personliga produktbeställningar. Belöningen*:
1.
2.
3.
4.
5.

PRO-TEAM-BONUS

Partners kan kvalificera sig för Pro-Team med 50 aktiva kundpoäng och 250
Credits inklusive personliga produktbeställningar. Belöningen*:
1.
2.
3.
4.

TOP-TEAM-BONUS

25 % Cash Bonus
200 Pay Points i varje kvalificerad månad
ECB och RCB
3 Director Trip-poäng per aktiv Pro-Team-månad

Partners kan kvalificera sig för Top-Team med 100 aktiva kundpoäng och 500
Credits inklusive personliga produktbeställningar. Belöningen*:
1.
2.
3.
4.

TOP 200 PLUS-BONUS

20 % Cash Bonus
100 Pay Points i varje kvalificerad månad
Enrollment Credit Bonus (ECB) och Residual Credit Bonus (RCB)
1 Director Trip-poäng per aktiv A-Team-månad
Möjlighet till Mentor Bonus dynamisk kompression
Läs mer på sida 5

30 % Cash Bonus
400 Pay Points i varje kvalificerad månad
ECB och RCB
5 Director Trip-poäng per aktiv Top-Team-månad

Partners kan kvalificera sig för Top 200 Plus med 200 aktiva kundpoäng och 1000
Credits inklusive personliga produktbeställningar. Belöningen*:
1.
2.
3.
4.

30 % Cash Bonus
1000 Pay Points i varje kvalificerad månad
ECB och RCB
8 Director Trip-poäng per aktiv Top 200-Team-månad

Obs: Det första året du når Top 200 Plus är du automatisk kvalificerad för Director
Trip om du behöll Top 200-volymen med 1 000 Credits per månad under minst
två månader under den kvalificerande perioden. Läs mer på sida 15.

PLUS för alla ytterligare 100 aktiva kundpoäng och ytterligare 500 Credits inklusive
personliga produktbeställningar. Belöningen*:
1.
2.

+ 500 Pay Points i varje kvalificerad månad
+ 3 Director Trip-poäng per aktiv PLUS-Team-månad

* Endast den högsta uppnådda nivån av A-Team, Pro-Team eller Top-Team kommer att betalas ut
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ATT BYGGA DITT FÖRSÄLJNINGSTEAM

Waiting Room
För att göra det enkelt och smidigt
för dig, kommer din nya partners att
registreras i ditt Waiting Room.
Sedan kommer du att ha chansen att
strukturera ditt team vid en tidpunkt
som passar dig under veckan. Om du
inte placerar den nya partnern kommer
systemet att ta hand om det åt dig.
Systemet kommer att hantera
alla oplacerade partners i Waiting
Rooms i ordning utifrån den tid de
registrerades. Alla partners i Waiting
Room kommer att placeras i tid för att
inkluderas för veckovisa och månatliga
deadlines.

Vår kompensationsplan baseras på en modell som lätt kan dupliceras och som ger direktförsäljning
hävstångsverkan. Som vi redan har nämnt är kunder nyckeln till vår framgång. Nu är det dags att skapa
hävstångsverkan genom att bygga ett säljteam som kan utöka din kundorganisation.

Fem steg till framgång för nya partners
1.

Gå med som oberoende Zinzino Partner

2.

Registrera ett Z4F Kit på Auto Order

3.

Värva ytterligare fyra kunder av första generationen med Premier Kit för att få nästa månads produkter gratis
(Zinzino4Free, du betalar endast frakt) och behåll din aktiva partnerstatus

4.

Skapa direkta resultat genom våra 30- och 60-dagars express-/snabbstartsprogram. Tjäna ECB Mentor
Bonus och upp till 400 Pay Points i express-bonusar

5.

Värva fler partners och vägled dem till att kopiera steg 2–5
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Fast Start Silver (30 dagars kvalificeringsperiod)

EXPRESS
BONUS

Tjäna snabbstartsbonusen Fast Silver och 150 Pay Points och Enrollment Credit Bonus (ECB).
Steg:

1.
1.

2.

Registrera Z4F Kit
på Auto Order

3.

Bli Smart
Bronze-partner

Nå 375 Credits
i balans

För att behålla ECB måste du fortsätta att vara aktiv varje månad som Silver eller högre titel (750 balanserade Credits) eller X-Team.

Balanserade Credits

Antalet Credits som räknas grundas på balansen mellan ditt vänstra och högra team. Inte mer än
två tredjedelar (2/3) av dina kvalificerande Credits får komma från det större teamet.

Team Commission
Procentsatsen i tabellen nedan visar hur dina balanserade team-Credits beräknas och omvandlas till Pay Points som
kompensation. Alla aktiva partners i Zinzino börjar med en Team Commission-nivå på 7,5 % och kan tjäna Team Commission
i flera Income Centers. Team Commission betalas ut veckovis.
Se tabell:

7,5 % →

10 % →

15 % →

Balanserade
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

750

900

1 050

150

1 200

1 350

1 500
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Customer Acquisition Bonus (CAB)
Tjäna CAB för nya kund-Premier Kit och nya Partner Product Kit. Small, Medium, Large, XL och XXL CAB gäller aktiva partners.
CAB får endast komma från ett Income Center i varje veckovisa betalningscykel.
Se tabell:

Vänster Credits

Höger 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

Ambassador

1 Star Global President

Aktiva Crown-titlar och högre får en Volume Bonus i Pay Points baserat på den totala försäljningen med minst 10 000 Credits in
balance. Volume Bonus gäller flera Income Centers och betalas veckovis. Se tabell nedan:

20 000

BONUSAR

Enrollment Credit Bonus (ECB)
Om du kvalificerar dig för ECB kommer du att få 100 % ökade Credits för nya Premier Kit och för nya Partner Product Kit.
Enstaka beställningar eller extra produktbeställningar räknas inte. Du kan kvalificera dig för ECB genom att nå: Fast Start
Silver, X-Team Express och A-Team som en livstidsbonus. För att få ECB varje månad, måste en partner fortsätta att vara aktiv
varje månad som Silver (750 balanserade Credits) eller X-Team eller högre titlar. Denna bonus beräknas på både veckovis och
månatlig kompensation.

Residual Credit Bonus (RCB)
Om du kvalificerar dig för RCB kommer du att få 100 % fler Credits för alla beställningar, exklusive ECB-kvalificerade
beställningar. Du kan kvalificera dig för och bibehålla RCB genom: Kvalificerad A-Team (eller högre). Denna bonus beräknas
på både veckovis och månatlig kompensation.
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Top-Team-bonus (10 000 EUR betalas en gång)
Tjäna en Top-Team-bonus på 10 000 EUR (en gång). Kvalificera dig för denna bonus den första månaden du får Top-Team-titel.
Bonusen betalas ut i 25 separata månadsbetalningar på 400 EUR. Om du förlorar kvalifikationen kommer den återstående
delen av bonusen att betalas ut när du uppnår kvalifikationen igen.

Titelbonus (betalas en gång för titel och balanserade Team Customers)
Du kvalificerar dig den första månaden du får den relevanta titeln (eller högre) och när de balanserade Kundpoängen erhålls.
Inte mer än 2/3 av kunderna kan komma från ditt större team. Den här bonusen betalas under 5–20 månader. Om du förlorar
kvalifikationen kommer den återstående delen av bonusen att betalas ut när du uppnår kvalifikationen igen. Den här bonusen
betalas ut månatligen.

Titel

Balanserade kundpoäng

One Time Bonus

Betalas över månader

Månatlig betalning

Diamond

750

2 500 EUR

5

500 EUR

Director

1 500

5 000 EUR

5

1 000 EUR

Crown

3 000

10 000 EUR

10

1 000 EUR

Royal Crown

5 000

15 000 EUR

10

1 500

Black Crown

7 500

20 000 EUR

10

2 000 EUR

Ambassador

10 000

25 000 EUR

10

2 500 EUR

Royal Ambassador

12 500

25 000 EUR

10

2 500 EUR

Black Ambassador

15 000

25 000 EUR

10

2 500 EUR

President

20 000

100 000 EUR

20

5 000 EUR
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BONUSAR

zCar

Som aktiv Diamond eller högre, kommer du att tilldelas
zCar Bonus på 1 000 EUR. Du kommer att få hela bonusen
(100 %) varje månad som du kvalificerar dig som Diamond
eller över under de första 90 dagarna. Denna bonus betalas
tillsammans med all annan månatlig kompensation. Efter
90 dagar måste du uppfylla ytterligare två kriterier för att
fortsätta att få 100 % av din zCar Bonus:
1.

Du måste köpa en bil och sätta dekaler på den inom 90
dagar från den dag du når Diamond. Bilen måste vara
svart och får inte vara äldre än sex år.

2.

Dekaler måste fästas på bilen i enlighet med den
grafiska profilen som Zinzino fastställt. Vi kommer att
skicka dig den godkända designen och informationen
om hur du sätter på bildekalerna på din bil.

Om du inte uppfyller dessa två kriterier men fortsätter att
vara kvalificerad som Diamond, kommer du att få 50 % av
bonusen. Du kanske uppfyller kriterierna vid ett senare
tillfälle och kommer då återigen att få 100 % av din zCar
Bonus vid den kommande månadens utbetalning.

zPhone

Som aktiv Executive och över kommer du att få zPhone Bonus. Bonusen är 200 EUR varje kvalificerad månad med
Executive-titel och högre.
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TRE BONUS-RESOR
Zinzino Director Trip

Zinzino har en årlig utbildningsresa som kallas Director Trip. Vi tar med dig till lyxiga och exklusiva platser där du får möjlighet
att lära dig av fantastiska talare och få coachning av de bästa i en inspirerande miljö.
För att kvalificera dig för Director Trip behöver du samla ihop 160 DT Points. Så här samlar du DT Points:

FÖR PERSONLIGA
KUNDER

1 DT Point per aktiv månad som du är A-Team
3 DT Points per aktiv månad som du är Pro-Team
5 DT Points per aktiv månad som du är Top-Team
8 DT Points per aktiv månad som du är Top-Team 200
11 DT Points per aktiv månad som du är Top-Team 300

FÖR NYA KUNDER
OCH PARTNERS

1 DT Point per ny kundpoäng som genereras från alla Premier Kits
Du kan som mest få 50 DT Points från nya kundpoäng under kvalificeringsperioden.

1 DT Point per ny Partner med ett Basic, Advanced eller Ultimate Partner Kit, eller
en Back Office Entrance (Sales Rep) som kvalificerar sig för Smart Bronze.
Du behöver minst 5 DT Points från denna kategori. Du kan som mest få 50 DT Points från nya
partnerpoäng under kvalificeringsperioden

FÖR DIN AKTIVA
TITEL

1 DT Points för varje månad som du är en aktiv Executive
4 DT Points för varje månad som du är en aktiv Platinum
10 DT Points för varje månad som du är en aktiv Diamond
15 DT Points för varje månad som du är en aktiv Director eller över
Ny titel som Director* eller ny Top 200* är automatiskt kvalificerande för resan. Royal Crown***
och över är kvalificerande för två resor (t.ex. ta med din make eller maka). Aktiva Presidents under
kvalificeringsperioden kvalificerar sig automatiskt för resan tillsammans med sin make eller maka.

För att kvalificera din make/maka samla 320 DT Points och minst 15 partnerpoäng. Du kan också kvalificera din make/maka
delvis med 50 % biljett betalas genom att samla 240 DT Points och 15 partnerpoäng. Du måste ha kvalificerat dig för din egen
resa för att kvalificera din make/maka.
Kvalificeringsperiod: Från den 1 november 2022 till den 31 oktober 2023 (MIDNATT EU CEST/18.00 USA EST/08.00 AM +1 AUST
EST).
* Nå nivån som ny Director under kampanjperioden och var aktiv X-Team. När du uppnått ny Director måste du dessutom behålla minst en månad Diamond-volym på 12 000 Credits i Balans efter kvalificering till i slutet av december 2023.
** Top 200-volymen med 1 000 Credits per månad måste behållas under två månader under den kvalificerande perioden. När du når Top 200 två gånger
måste du dessutom även behålla minst två månader som Top-Team till i slutet av december 2023.
*** Royal Crown-volymen på 80 000 Credits per månad måste upprätthållas i två månader under kvalificeringsperioden och minst 5 partnerpoäng totalt..
För att Royal Crowns make eller maka ska kvalificera sig krävs totalt 15 DT-Points från nya Partners.
**** Flyg och transport – Zinzino kommer att finansiera den kvalificerade partnern och make/maka när de kvalificerar sig enligt reglerna, med ett visst
belopp i euro som stöd för bokning av personliga flygbiljetter samt transport från flygplatsen och DT-resorten.

Director Trip 2019
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Zinzino Ambassador Trip

Varje år belönar Zinzino alla aktiva Ambassadors med en 5-stjärnig upplevelse någonstans i Europa. Vi har hittills upplevt lyxiga
Monaco, åkt vattenskoter i Palma och avnjutit en sjurättersmeny på stranden vid den Franska rivieran.
Uppnå aktiv Royal Crown under 12 månader eller uppnå, som minimum, Black Crown en månad under perioden 1 juli till 2022
till 30 juni 2023 för att kvalificera dig till Ambassador Trip.
Kvalificerade Partners måste betala alla resekostnader till platsen där Ambassador Trip kommer att hållas, som flygbiljetter,
taxi till hotellet osv. Alla kvalificerade Partners får också ta med sin respektive på resan. Respektive måste boka sina egna
flygbiljetter och betala för alla resekostnader till resmålet. Zinzino kommer att täcka Partnerns och deras respektives alla
övriga utgifter under resan, som mat, boende, aktiviteter osv.
Alla Partners som kvalificerar sig får även delta i Leader Council-möten under det kommande året.

Zinzino-grundarnas resa

En oförglömlig resa med grundarna är för våra allra bästa rekryterare. Resmålet kommer att avslöjas i början av kalenderåret.
En lyxig resa full av fantastiska äventyr som helikoptersafari, fantastisk mat skapad av privata kockar, coachning och
ledarskapssessioner. En helt unik resa med massor av skoj, garanterat ett minne för livet!
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RECOGNITION-TITLAR
Zinzino har flera Recognition-nivåer, varav varje har sin egen titel och bonus. Bonusarna blir större
för varje nivå du når. Du kan alltid tjäna bonusen på din nivå och under. Observera att du alltid måste
vara en aktiv partner för att tjäna provisioner och bonusar. Executive och högre nivåer har ytterligare
aktiveringskrav.

Back Office Entrance
(Sales Rep)

Det är gratis att börja som Zinzino Partner Back Office
Entrance (Sales Rep) och du kan tjäna försäljningsvinster
och kontantbonusar.

Aktiv partner

Du kvalificerar dig som aktiv partner när du har 10 Credits,
varje månad, av produktbeställningar från dina personliga
kunder och dina egna produktbeställningar under månaden
du börjar, plus de kommande tre kalendermånaderna. Från
den fjärde kalendermånaden måste du ha fyra kundpoäng
förutom dina 20 Credits av produktbeställningar från
personliga kunder och dina egna produktbeställningar varje
månad. Detta innebär att du är kvalificerad som Bronze.
Aktiva partners ackumulerar banking och har en veckovis
intjäningspotential på upp till 1 500 Pay Points i Team
Commission per Income Center och en CAB upp till 1 500
Pay Points per vecka.

Silver

När du når Bronze och har 750 Credits in balance per
kalendermånad, eller når Fast Start Silver (se sidan 9),
är du Silver. Normalt sett kräver 750 Credits omkring 50
balanserade kunder i ditt team. Om du kvalificerar dig för
Fast Start Silver kommer du att få en 150 Pay Point-bonus
och ECB.

Gold

När du når Bronze och har 1 500 Credits in balance per
kalendermånad är du Gold. Normalt sett kräver 1 500
Credits omkring 100 balanserade kunder i ditt team.

Executive

När du når X-Team och 3 000 Credits i balans per
kalendermånad är du Executive. Normalt sett kräver 3 000
Credits omkring 200 balanserade kunder i ditt team. Som
aktiv Executive eller högre tjänar du 200 EUR zPhone-bonus
varje månad.
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Platinum

När du når X-Team och 6 000 Credits i balans per
kalendermånad är du Platinum. Normalt sett kräver 6 000
Credits omkring 375 balanserade kunder i ditt team

Diamond

När du når X-Team och 12 000 Credits i balans per
kalendermånad är du Diamond. Normalt sett kräver 12 000
Credits omkring 750 balanserade kunder i ditt team. En
titelbonus på 2 500 EUR är nu tillgänglig för dig. Som aktiv
Diamond eller högre tjänar du 1000 EUR zCar Bonus varje
månad.

Director

När du når X-Team och 24 000 Credits i balans per
kalendermånad är du Director. Normalt sett kräver 24 000
Credits omkring 1 500 balanserade kunder i ditt team.
En titelbonus på 5 000 EUR är nu tillgänglig för dig. Som
ny Director är du automatiskt kvalificerad för en Director Trip.

Crown

Royal Ambassador

Royal Crown

Black Ambassador

När du når X-Team och 48 000 Credits i balans per
kalendermånad är du Crown. Normalt sett kräver 48 000
Credits omkring 3 000 balanserade kunder i ditt team. En
titelbonus på 10 000 EUR är nu tillgänglig för dig. Du kan få
en 1 % Volume Bonus upp till 250 Pay Points per vecka per
Income Center.

När du når X-Team och 80 000 Credits i balans per
kalendermånad är du Royal Crown. Normalt sett kräver
80 000 Credits omkring 5 000 balanserade kunder i ditt
team. En titelbonus på 15 000 EUR är tillgänglig för dig. Du
kan få en 1,5 % Volume Bonus upp till 750 Pay Points per
vecka och per Income Center.

Black Crown

När du når X-Team och 130 000 Credits i balans per
kalendermånad är du Black Crown. Normalt sett kräver
130 000 Credits omkring 7 500 balanserade kunder i ditt
team. En titelbonus på 20 000 EUR är tillgänglig för dig. Du
kan få en 2 % Volume Bonus upp till 1 500 Pay Points per
vecka och per Income Center.

Ambassador

När du når X-Team och två Income Centers med minst
10 000 Credits i varje team och en total volym på
150 000 Credits i balans (001) per kalendermånad, blir du
Ambassador. Normalt sett kräver 150 000 Credits omkring
10 000 balanserade kunder i ditt team. En titelbonus på
25 000 EUR är tillgänglig för dig. Du kommer att få en
2,25 % Volume Bonus upp till 2 250 Pay Points per vecka
och per Income Center.

När du når X-Team och två Income Centers med minst 20 000
Credits i varje team och en total volym på 200 000 Credits i
balans (001) per kalendermånad, blir du Royal Ambassador.
Normalt sett kräver 200 000 Credits omkring 12 500
balanserade kunder i ditt team. En titelbonus på 25 000 EUR
är tillgänglig för dig. Du kan få en 2,5 % Volume Bonus upp till
3 125 Pay Points per vecka och per Income Center.

När du når X-Team och två Income Centers med minst
30 000 Credits i varje team och en total volym på 250 000
Credits i balans (001) per kalendermånad blir du Black
Ambassador. Normalt sett kräver 250 000 Credits omkring
15 000 balanserade kunder i ditt team. En titelbonus
på 25 000 EUR är tillgänglig för dig. Du kan få en 2,75 %
Volume Bonus upp till 4 125 Pay Point per vecka och per
Income Center.

President

När du når A-Team och tre Income Centers med minst 40 000
Credits i varje team och en total volym på 300 000 Credits i
balans (001) per kalendermånad, blir du President. Normalt
sett kräver 300 000 Credits omkring 20 000 balanserade
kunder i ditt team. En titelbonus på 100 000 EUR är tillgänglig
för dig. Du kan få en 3 % Volume Bonus upp till 6 000 Pay
Points per vecka och per Income Center.

Elite President

När du når A-Team och tre Income Centers med minst
80 000 Credits i varje team och en total volym på 500 000
Credits i balans (001) per kalendermånad, blir du Elite
President. Du kan få en 3,5 % Volume Bonus upp till 10 500
Pay Points per vecka och per Income Center.
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Global President

När du når A-Team och tre Income Centers med minst
130 000 Credits i varje team och en total volym på
1 000 000 Credits i balans (001) per kalendermånad, blir
du Global President. Du kan få en 4 % Volume Bonus upp
till 16 000 Pay Points per vecka och per Income Center.

1 Star Global President

När du når A-Team och fyra Income Centers med minst
130 000 Credits i varje team och en total volym på
2 000 000 Credits i balans (001) per kalendermånad, blir
du 1 Star Global President. Du kommer att få en 4 % Volume
Bonus upp till 20 000 Pay Point per vecka och per Income
Center. Dessutom kommer du att få en 0,5 % obegränsad
bonus på all volym som är utanför betalningsstegen
Team Commission och Volume Bonus.

2 Star Global President

När du når A-Team och fem Income Centers med minst
130 000 Credits i varje team och en total volym på
3 000 000 Credits i balans (001) per kalendermånad, blir
du 2 Star Global President. Du kommer att få en 4 % Volume
Bonus upp till 24 000 Pay Point per vecka och per Income
Center. Dessutom kommer du att få en 0,5 % obegränsad
bonus på all volym som är utanför betalningsstegen
Team Commission och Volume Bonus.
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3 Star Global President

När du når A-Team och sex Income Centers med minst
130 000 Credits i varje team och en total volym på
4 000 000 Credits i balans (001) per kalendermånad,
blir du 3 Star Global President. Du kan få en 4 % Volume
Bonus upp till 28 000 Pay Point per vecka och per Income
Center. Dessutom kommer du att få en 0,5 % obegränsad
bonus på all volym som är utanför betalningsstegen Team
Commission och Volume Bonus.

Nu kan du börja lägga till stjärnor till din titel och nå ännu
högre! Du kommer att få ytterligare en stjärna för varje
nytt inkomstcenter med minst 130 000 Credits i varje team
och en total ökning på 1 000 000 Credits i ditt balanserade
team (001 Income Center) per kalendermånad. För varje ny
stjärna du lägger till ökar du din veckovisa Volume Bonus
med 100 000 Credits i betalningsdjup per Income Center.

KUND

KUND

En kund är aktiv i 90 dagar från datumet för det senaste inköpet med minst 1,25 Credits.
En kund som registrerats utan Premier Kit-beställning kallas ”Retail Customer”. En kund
med Premier Kit-beställning kallas för ”premierkund”.

PERSONLIG KUND

Personliga kunder är alla dina direkta kunder (första generationen) och de kunder
som refererats av dina direkta kunder (andra generationen, tredje generationen…) i ett
obegränsat antal generationer.

KUNDPOÄNG

En aktiv kund kan ge dig ett eller fler kundpoäng. Varje kundpoäng är aktivt i 90 dagar
från datumet för det senaste inköpet. Det här beskriver hur kundpoäng ackumuleras:

1. Du får ett kundpoäng för varje Premierprenumeration (minst 1,25 Credits), och

andra artiklar (mist 1,25 Credits) som läggs till prenumerationer eller Auto Orders.

2. Dessutom kan du få maximalt ett extra Kundpoäng för artiklar (minst 1,25 Credits

styck) som köpts inom den senaste 90-dagarsperioden men inte på prenumeration
eller månatlig Auto Order. Denna regel gäller när en kund av passerat de första
90 dagarna.

3. Om du inte fick några kundpoäng från de ovan nämnda reglerna får du

maximalt ett kundpoäng när summan av alla beställningar inom den senaste
90-dagarsperioden är 1,25 Credits eller mer.

Exempel: När en kund har fler än en premierprenumeration på sin månatliga Auto
Order, till exempel en Balance-prenumeration och en Skin Care-prenumeration,
uppgår detta till totalt två kundpoäng. Om de dessutom har en order på minst 1,25
Credits i webbutiken, kommer också den att generera en kundpoäng. Detta uppgår nu
till totalt tre kundpoäng (två poäng från Premierprenumerationer och en poäng från
webbutiksartikeln).
För att medge andra artiklar att räknas som kundpoäng rekommenderar vi att webbplatsartiklar
läggs till i prenumerationerna. Zinzino förbehåller sig rätten att exkludera kundpoäng från inköp
som görs som separat beställning och inte som del av de ovan nämnda månatliga beställningarna.

TEAM
CUSTOMER
NUMBER

PARTNERPOÄNG

Ditt totala Team Customer Number är det totala antalet Personliga kundpoäng (PCP), dina
team-kundpoäng (TCP) och alla partnerpoäng.

Varje partner med en order på 1,25 eller fler Credits under de senaste 90 dagarna
räknas som en partnerpoäng.
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ANNAN VIKTIG INFORMATION

PROVISION

Alla provisioner som presenteras av Zinzino visas i
bruttoinkomst så att samma belopp kan visas för
alla. Beroende på regler i ditt land och huruvida du är
momsregistrerad eller inte, kan olika skatter komma att
ändra detta belopp, i enlighet med dina lokala skatteregler.
Som en partner i Zinzino är du skyldig att se till att du
registrerar dig själv på rätt sätt i enlighet med både dina
lokala myndighetsbestämmelser och de krav Zinzino
ställer. Provisions-fakturor publiceras i PDF-format på varje
partners personliga webbsidor.

Kontrollera Zinzinos meddelanden till Independent
Partners i ditt Back Office och kommunicera med din
sponsor med jämna mellanrum för att ta del av pågående
viktig information.

PARTNER-KONTRAKT

Uttag från ditt webbkonto till ett bankkonto har en avgift
(beroende på din bank).

För att förbli en registrerad partner till Zinzino måste du
göra en beställning på minst 1,25 Credits eller rekrytera
minst en ny första generationens kundpoäng värd minst
1,25 Credits under en period på 12 månader. Om du inte
lyckas med detta kommer din position i nätverket att frysas
och efter 24 månader kommer ditt partner-ID upphöra att
gälla.
Förutom detta, regleras din relation med Zinzino av alla
regler som anges i partneravtalets villkor, såväl som i
Zinzinos marknadsföringspolicy och etiska policy.
För att upprätthålla en Recognition-pin måste du uppfylla
kraven för denna pin minst en gång under de senaste
12 månaderna.
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Zinzino förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller frysa
kompensation om det avslöjas att provisioner eller bonusar
kvalificerades genom oetiska eller falska metoder. Zinzinos
efterlevnadsavdelning utreder alla misstänkta bedrägerier.

WEBBKONTO

Ett minsta uttagsbelopp kan finnas. Partners i Frozen-status
debiteras en månatlig administrationsavgift på 10 Pay
Points omräknat i lokal valuta.
Alla provisioner växlas från euro till lokal valuta (förutom
för Island, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Ungern och
Rumänien) när de betalas ut till ditt webb-konto med hjälp
av en veckovis uppdaterad växelkurs från Europeiska
centralbanken/Riksbanken (Sveriges centralbank).

DEADLINES OCH PROVISIONER

VECKOVISA OCH MÅNATLIGA PROVISIONER

Zinzino betalar sina partners veckovis och månatligen baserat på försäljningsvolym. Team Commission, CAB och Mentor Bonus
betalas ut veckovis. Speciella bonusar betalas ut månatligen. Observera tidsfrister för att kvalificera dig för alla kompensationer.

DAGLIGEN, VECKOVIS ELLER MÅNATLIGEN?

Zinzinos datasystem kontrollerar kvalificeringen dagligen, veckovis och månatligen för respektive provisioner och bonusar.
Alla beställningar måste betalas innan deadlinen för att kvalificeras.

KONTROLLERAS PÅ
DAGLIG BASIS

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

KONTROLLERAS PÅ
VECKOVIS BASIS

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

KONTROLLERAS PÅ
MÅNATLIG BASIS

Den dagliga deadlinen är 24.00 varje dag CET – centraleuropeisk tid

Den veckovisa deadlinen är onsdag 24.00 CET – centraleuropeisk tid
zPhone-, zCar-, Titelbonus, A-Team-, Pro-Team-, Top-Team- och Recognition-titlar.
Z4F-programmet verifierar kvalificering månatligen.
Den månatliga deadlinen är den sista dagen i kalendermånaden kl. 24.00 CET –
centraleuropeisk tid

KOMPENSATIONSVECKA

Kompensationsveckan börjar torsdag 00.00 CET –
centraleuropeisk tid och slutar följande onsdag kl.
24.00 CET – centraleuropeisk tid. Veckan inkluderar
alla betalade beställningar under den veckan.

MÅNATLIGA TITEL RECOGNITIONS

Partners kvalificerar sig för titlar varje månad för
betalningsrang (dvs. kvalificerad titel) under den följande
månaden. De kvalificerade titlarna avgör bonusar och
provisioner. Partners kan avancera till nästa titel när som
helst under nuvarande månad.

KOMPENSATIONSMÅNAD

Kompensationsmånaden sträcker sig från 00.00 CET –
centraleuropeisk tid den sista dagen i föregående månad
fram till 24.00 CET – centraleuropeisk tid den sista dagen
den aktuella månaden. Kompensationsmånaden inkluderar
alla betalda beställningar under den här perioden.
Zinzino kommer att posta nya titlar från den föregående
månaden i Partner Back Office senast den 10:e dagen
månaden efter.
Kompensation för den första veckan varje månad inkluderar
nuvarande vecka plus månatlig kompensation från
föregående månad.
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BANKING

Credits som inte används för att beräkna kompensation
under en given vecka eller månad ”bankas (sätts in)” till
en framtida kompensationsperiod. Team-volymen i ett
vänster- eller höger-team inkluderar bankning plus nya
försäljningsvolymer för veckan eller månaden, respektive
för den aktuella veckan och den aktuella månaden.
Kompensationsberäkningar använder Credits i en
2/3–1/3-balans dvs. upp till 2/3 kommer från ditt största
team. När du når den maximala utbetalningen för någon
kompensation (t.ex. Team Commission har en maxgräns på
1 500 Credits), sparar endast det största teamet banking.
Zinzino bankar maximalt en miljon Credits både veckovis
och månatligen.
Crown-partners och högre är berättigade till en veckovis
Volume Bonus.
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En partner måste vara ”aktiv” med minst fyra kundpoäng
och 20 Credits (från kunder och personliga beställningar) för
att banka Credits. En partner som blir ”inaktiv” förlorar all
veckovis och månatlig banking.

ZINZINO-ORDLISTA
SPONSOR: Partner som introducerar en ny partner eller
kund för Zinzino.

RETAIL-KUND: Kunder som betalar fullt konsumentpris när
de handlar i webbutiken eller direkt från en partner.

CREDITS: Alla Zinzino-produkter har ett ”Credits”-värde
standardiserat för alla länder och valutor. Zinzino använder
Credits som en internationell valuta för att fastställa Z4Fberättigande och för att beräkna provisioner och bonusar
i kompensationsplanen.

BANKING: Credits som inte kan omvandlas till Pay Points
sparas i banking så länge en partner förblir aktiv. Du kan
banka Credits både veckovis och månatligen.

AKTIVERINGS-DEADLINES: En partner måste kvalificera
sig i slutet av kalendermånaden för att vara aktiv nästa
kalendermånad. Deadlinen är 24.00 CET på den sista dagen
i månaden.
PAY POINTS: Credits används för att beräkna Pay Points
med kompensationsplanen och målet är att en Pay Point ska
vara lika med 1,00 = 1 EUR. Företaget förbehåller sig rätten
att hålla Pay Point-värdet mellan
0,85–1,10 EUR.
PREMIER-KUND: Premierkunder registreras med ett
Premier Kit för att kvalificera sig för premierpris (Zinzinos
lägsta pris) i webbutiken.

TEAM BALANS OCH CREDIT BALANS: Under ett
Income Center, delas en försäljningsorganisation in i ett
”vänster” och ett ”höger” team. Vissa kvalifikationer och
viss kompensation baseras på ”balanserade” team, vilket
betyder att minst 1/3 kommer från det mindre teamet och
inte fler än 2/3 kommer från det större teamet.
WAITING ROOM: Detta är platsen där alla partners som
registrerar sig själva med dig som sponsor är synliga för dig.
Sedan väljer du placering för var och en av dem.
Om du inte placerar den nya partnern, kommer systemet
att hantera alla oplacerade partners i Waiting Rooms i
ordning utifrån den tid de registrerades. Alla partners i
Waiting Room kommer att placeras i tid för att inkluderas för
veckovisa och månatliga deadlines.

INCOME CENTER: Placering i försäljningsorganisationen benämns som ett Income Center. Back Office Entrance (Sales Rep) ges
ett Income Center. När du köper ett Partner Kit kommer du att få ytterligare två Income Center. Se siffra nedan:
BACK OFFICE ENTRANCE (SALES REP)

PARTNER

Income
Center
001

Income
Center
001

Income
Center
002

Income
Center
003

GENERATIONER AV KUNDER: När vi hänvisar till första generationen-kunder, avser vi en kund som registrerats direkt till
dig. När vi hänvisar till kunder i andra och tredje generationen och så vidare, avser vi kunder som refererats av dina kunder.
Se siffra nedan:

Kund på första nivån Kund på andra nivån Kund på tredje nivån
Fortsätter på ett obegränsat antal nivåer
Du
Kund på första nivån Kund på andra nivån Kund på tredje nivån
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Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien
specialiserat på testbaserade, personanpassade kosttillskott.
Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier
Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för
närvarande på mer än 100 marknader över hela världen.
Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive
Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i
Göteborg och ytterligare kontor finns i Europa, Asien, USA och Australien.
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