YOUR PATH WITH

PURPOSE
Versnel je business. Vergroot je rijkdom.

Je harde werk verdient het om beloond te worden, en het Isagenix Team Compensation Plan is één van de beste in de branche.
Hoe hoger je klimt, hoe meer je vooruit moet kijken naar: cash bonussen, corporate erkenning en meer. †

MANAGER
• Digitaal Certificaat
• Erkennings Pin
• Exclusief Isagenix
branded atleten T-shirt

• Felicitatie e-mail van het
corporate team

SILVER CIRCLE

• Rank Advancement Bonus
• Digitaal Certificaat

SILVER CIRCLE

CONSULTANT

• Felicitatie e-mail van het
corporate team

SILVER CIRCLE

CRYSTAL MANAGER

Wordt Manager binnen 60 dagen nadat je Assocaite bent geworden
• Rank Advancement Bonus
• Digitaal Certificaat
• Exclusief Isagenix
branded atleten T-shirt

• Erkennings Pin
• Felicitatie e-mail van het
corporate corporate team

• Digitaal Certificaat
• Exclusief Isagenix branded
baseball-cap en thermo fles

SILVER CIRCLE

DIRECTOR
• Erkennings Pin
• Felicitatie e-mail van het
corporate team

SILVER CIRCLE

CRYSTAL DIRECTOR

Wordt Director binnen 120 dagen nadat je Associate bent geworden
• Rank Advancement Bonus
• Digitaal Certificaat
• Exclusief Isagenix branded
baseball-cap en thermo fles

• Erkennings Pin
• Felicitatie e-mail van het
corporate team

• Digitaal Certificaat
• Exclusief Isagenix
branded rugzak
• Erkennings Pin

GOLDEN CIRCLE

EXECUTIVE
• 10% Matching Bonus
• Lid van de European Executive
Club
• Felicitatie e-mail van het
corporate team

GOLDEN CIRCLE

CRYSTAL EXECUTIVE

Wordt Executive binnen 180 dagen nadat je Associate bent geworden

• Rank Advancement Bonus
• Digitaal Certificaat
• Exclusief Isagenix
branded rugzak
• Recognition Pin

• 10% Matching Bonus
• Lid van de European Executive
Club
• Felicitatie e-mail van het
corporate team

PLATINUM
• Een exclusief Isagenix gift
• Toegang tot de Platinum
lounge op Global Events en
nog veel meer!

PLATINUM

• Met je eerste re-entry positie,
ben je nu lid van de Elite
Platinum club
• Erkennings Pin

•
•
•
•
•

LEGACY CLUB

ISAGENIX LEGACY CLUB MEMBER
Niveau I: Award
Niveau II: Spa dag
Niveau III: Vliegticket
Niveau IV: $6K shopping geld
Niveau V: $15K shopping geld

VERDIEN
STARS

in SILVER CIRCLE
als een Consultant,
Manager of Director terwijl
je wekelijkse Cycles
groeien.

Elk niveau ontvangt:

Dan ga verder naar
GOLDEN CIRCLE als je
Executive wordt!

Een exclusief
Isagenix gift

GOLDEN CIRCLE
Een digitaal certificaat

Erkennings Legende
Digitaal Rank Advancement Certificate

Erkennings Pin
Erkennings Pin

*Geschenken kunnen slechts één keer worden verdiend. Geschenken die niet binnen 45 dagen na rangstijging worden opgeëist, worden verbeurd verklaard. Accounts die lager zijn dan 3-Star Golden Circle en waarvan twee namen in de erkenningsnaam worden
vermeld, komen in aanmerking voor slechts één prijs.
Accounts die 3-Star Golden Circle of hoger hebben bereikt, en twee namen vermeld hebben in de erkenningsnaam komen in aanmerking voor een tweede prijs. Geschenken zijn niet overdraagbaar, tenzij toegestaan door

Isagenix, en hebben geen equivalent in
contanten. Geen vervangingen, behalve door Isagenix. Isagenix kan geschenken op elk moment en om welke reden dan ook annuleren, wijzigen of vervangen. Belastingen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ontvanger en kunnen als belastbaar inkomen
worden gerapporteerd. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Productnamen zijn handelsmerken ™ of geregistreerde® handelsmerken van hun respectievelijke
houders. Gebruik impliceert geen enkele band met of goedkeuring door hen. Geschenken kunnen worden veranderd.
De mogelijkheid om inkomen te verdienen onder het Isagenix-compensatieplan is afhankelijk van vele factoren, waaronder de zakelijke, sociale en verkoopvaardigheden van een individuele Associate; persoonlijke ambitie en activiteit; beschikbaarheid van tijd en
financiële middelen; en toegang tot een groot netwerk van familie, vrienden en zakelijke contacten. Isagenix kan en zal geen bepaald inkomstenniveau garanderen. Zelfs medewerkers die een aanzienlijke hoeveelheid tijd, moeite en persoonlijk geld besteden, zullen
mogelijk geen zinvol niveau van succes behalen.
Raadpleeg IsagenixEarnings.com voor gemiddelde inkomsten.

Alle Europese markten van Isagenix

RECOGNITION

NIVEAUS & CYCLE VOORWAARDEN†
SILVER CIRCLE
Het Silver Circle programma is onze manier om Consultants, Managers, Crystal Managers, Directors, Crystal Directors te erkennen voor het bereiken
van nieuwe mijlpalen in het Isagenix Team Compensatie Plan.

CONSULTANT
YOU SHARE

Om Consultant te worden, moet je actief zijn en één
persoonlijk gesponsorde actieve Associate in zowel je Linker
verkoopteam als je Rechter verkoopteam ontwikkelen.

MANAGER

CRYSTAL MANAGER

Om Manager te worden, moet je actief zijn en twee
persoonlijk gesponsorde Consultants ontwikkelen.

Om Crystal Manager te worden, moet je Manager worden binnen
je eerste 60 dagen nadat je Associate bent geworden.

YOU SHARE, THEY SHARE

YOU SHARE, THEY SHARE

DIRECTOR

CRYSTAL DIRECTOR

Om Director te worden, moet je actief zijn en zes persoonlijk
gesponsorde Consultants ontwikkelen.

Om Crystal Director te worden, moet je Director worden binnen je
eerste 120 dagen nadat je Associate bent geworden.

YOU SHARE, THEY SHARE, REPEAT™ (X3)

YOU SHARE, THEY SHARE, REPEAT (X3)

CONSULTANTS, MANAGERS, CRYSTAL MANAGERS, DIRECTORS, EN CRYSTAL DIRECTORS
1-Star Silver Circle

10-19 Cycles

$540-$1,026 per week

2-Star Silver Circle

20-39 Cycles

$1,080-$2,106 per week

3-Star Silver Circle

40-59 Cycles

$2,160-$3,186 per week

4-Star Silver Circle

60-99 Cycles

$3,240-$5,346 per week

5-Star Silver Circle

100-149 Cycles

$5,400-$8,046 per week

6-Star Silver Circle

150-199 Cycles

$8,100-$10,746 per week

7-Star Silver Circle

200-249 Cycles

$10,800-$13,446 per week

8-Star Silver Circle

250 Cycles

$13,500 per week

GOLDEN CIRCLE
Het Golden Circle programma onderscheidt Executives en Crystal Executives voor het bereiken van nieuwe mijlpalen met hun Isagenix-inkomen.
Zodra je extra sterren verdient, wordt je beloond met verschillende aangepaste en / of luxe merkartikelen.

EXECUTIVE

CRYSTAL EXECUTIVE

Om Executive te worden, moet je actief zijn en 10 persoonlijk
gesponsorde Consultants ontwikkelen (vijf in je linker team en vijf in
je rechter team).

Om Crystal Executive te worden, moet je Executive worden binnen je
eerste 180 dagen nadat je Associate bent geworden.

YOU SHARE, THEY SHARE, REPEAT (x5)

YOU SHARE, THEY SHARE, REPEAT (x5)

GOLDEN CIRCLE LEVEL EXECUTIVES EN CRYSTAL EXECUTIVES‡
1-Star Golden Circle

10-19 Cycles

$540-$1,026 per week‡

2-Star Golden Circle

20-39 Cycles

$1,080-$2,106 per week‡

3-Star Golden Circle

40-59 Cycles

$2,160-$3,186 per week‡

4-Star Golden Circle

60-99 Cycles

$3,240-$5,346 per week‡

5-Star Golden Circle

100-149 Cycles

$5,400-$8,046 per week‡

6-Star Golden Circle

150-199 Cycles

$8,100-$10,746 per week‡

7-Star Golden Circle

200-249 Cycles

$13,500 per week

8-Star Golden Circle

250 Cycles

$13,500-$16,146 per week‡

PLATINUM
Vergroot je succes met onze re-entry rankings. Als je de afgelopen 3 maanden Paid-As Executive blijft en gemiddeld 225 of meer cycles hebt in de
afgelopen 13 weken kom je in aanmerking om te solliciteren op een herintredingsfunctie. Als je goedgekeurd bent voor een re-entry positie, kom je
nu op het hoogste Isagenix erkenningsniveau, Platinum. Als je extra sterren verdient, wordt je beloond met extra luxe-ervaringen.

PLATINUM LEVEL EXECUTIVES EN CRYSTAL EXECUTIVES
7-Star Platinum

200-249 Cycles

$10,800-$13,446 per week‡

8-Star Platinum

250-299 Cycles

$13,500-$16,146 per week‡

9-Star Platinum

300-349 Cycles

$16,200-$18,846 per week‡

10-Star Platinum

350-399 Cycles

$18,900-$21,546 per week‡

11-Star Platinum

400-449 Cycles

$21,600-$24,246 per week‡

12-Star Platinum

450-499 Cycles

$24,300-$26,946 per week‡

13-Star Platinum

500-549 Cycles

$27,000-$29,646 per week‡

14-Star Platinum

550-599 Cycles

$29,700-$32,346 per week‡

15-Star Platinum

600-649 Cycles

$32,400-$35,046 per week‡

16-Star Platinum

650-699 Cycles

$35,100-$37,746 per week‡

17-Star Platinum

700-749 Cycles

$37,800-$40,446 per week‡

18-Star Platinum

750-799 Cycles

$40,500-$43,146 per week‡

19-Star Platinum

800-849 Cycles

$43,200-$45,846 per week‡

20-Star Platinum

850-899 Cycles

$45,900-$48,546 per week‡

21-Star Platinum

900-949 Cycles

$48,600-$51,246 per week‡

22-Star Platinum

950-999 Cycles

$51,300-$53,946 per week‡

23-Star Platinum

1,000-1,049 Cycles

$54,000-$56,646 per week‡

24-Star Platinum

1,050-1,099 Cycles

$56,700-$59,346 per week‡
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ISAGENIX LEGACY CLUB
Een lid van de Isagenix Legacy Club is een onafhankelijke Associate aan wie Isagenix in totaal $1 miljoen of meer heeft betaald sinds hij bij Isagenix kwam.
Inkomsten weerspiegelen brutobedragen die geen business kosten omvatten. Raadpleeg IsagenixEarnings.com voor gemiddelde inkomsten. Deze
Associates zullen erkend worden door de Isagenix Legacy Club.

Alle bedragen worden weergegeven in Amerikaanse dollars en kunnen afhankelijk van het land onderhevig zijn aan het deviezenbeleid van Isagenix.
†Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Raadpleeg het Isagenix Team Compensation Plan voor details.
‡Alleen ter illustratie. De potentiële bedragen die hier worden weergegeven, zijn niet typisch en weerspiegelen de maximale beschikbare inkomsten, ervan uitgaande dat aan alle voorwaarden is voldaan,
en zijn geen projecties of garanties.
Isagenix kan en zal geen enkel bedrag aan inkomsten garanderen. De mogelijkheid om geld te verdienen met Isagenix is afhankelijk

van vele factoren, waaronder de zakelijke, sociale en
verkoopvaardigheden van een individuele Associate;
persoonlijke ambitie en activiteit; beschikbaarheid van tijd en financiële middelen; en toegang tot een groot netwerk van familie, vrienden en zakelijke contacten. Zelfs Associates die een aanzienlijk tijd
besteden, moeite en persoonlijk geld bereiken mogelijk geen zinvol niveau van succes. Raadpleeg IsagenixEarnings.com voor aanvullende inkomensinformatie.

