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DE WEG NAAR 
Crystal Executive

Doel Datum van voltooiing

Hier is je plan om een Crystal Executive te worden.  
Vul de namen van je nieuwe teamleden in. Om een Crystal Executive te worden, 
moet je persoonlijk ten minste vijf mensen op elk team been (rechts en links) 
inschrijven en daarna, help ten minste 5 personen op elk team been (rechts 
en links) om Consultant te worden binnen 180 dagen nadat je een Isagenix 
Independent Associate bent geworden.

Alle bedragen zijn weergegeven in EUR en kunnen worden afgerond. 
Lokale bedragen kunnen worden onderworpen aan het valutabeleid van 
Isagenix. De specifieke marktwaarden worden berekend met behulp van de 
Foreign Exchange Multiplier. Om het equivalent van uw markt te berekenen, 
hoeft je alleen maar het Amerikaanse bedrag te vermenigvuldigen met de 
toepasselijke Foreign Exchange Multiplier voor die specifieke markt. Deze 
waarde kan worden gewijzigd.

*Alleen ter illustratie. De hier afgebeelde bedragen geven de maximaal 
beschikbare inkomsten weer, ervan uitgaande dat aan alle voorwaarden is 
voldaan en zijn geen projecties of garanties. Isagenix garandeert geen enkel 
bedrag aan inkomsten. Associates die deelnemen aan de Crystal Challenge 
buiten de 180 dagen durende inschrijvingsperiode komen niet in aanmerking 
voor de €886 Crystal Executive Bonus. Voor gekwalificeerde Associates 
kan de bonus van €3.575 alleen worden behaald als: Crystal Manager wordt 
bereikt binnen 60 dagen nadat hij Associate is geworden, Crystal Director 
wordt bereikt binnen 120 dagen nadat hij Associate is geworden, Crystal 
Executive wordt bereikt binnen 180 dagen nadat hij Associate is geworden.

€ 44 Consultant Bonus

+ € 221 Crystal Manager Bonus  
(bereik binnen 60 dagen nadat je Associate bent geworden)

+ € 664 Crystal Director-bonus  
 (bereik binnen 120 dagen nadat je Associate bent geworden)

+ € 886 Crystal Executive-bonus   
 (bereik binnen 180 dagen nadat je Associate bent geworden)

+ € 1.760 Crystal Executive-bonus   
 (€ 88 voor elke Persoonlijk ingeschreven Consultant)

= € 3.575 aan bonusgeld! * 
(Consultant naar Crystal Executive in 180 dagen)
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Beschikbaar voor alle Europese Isagenix-landen. 

2  indien bereikt binnen 60 dagen nadat je Associate bent geworden 
3 indien bereikt binnen 120 dagen nadat je Associate bent geworden, 4  indien bereikt binnen 180 dagen nadat je Associate bent geworden
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