Bónus de Progressão de Rank
Disponível até 26 de Dezembro 2021
TERMOS CHAVE
RANK ATIVO —
		
		

O Rank de Pagamento mais baixo de um Associate em qualquer dia da semana de comissão.
Por exemplo, se és Director todos os dias da semana, mas passas a Manager no domingo, a tua rank ativa
para essa semana de comissão é Manager.

RANK DE PAGAMENTO —  Este rank é calculado diariamente, com base no teu numero de clientes pessoalmente
inscritos ativos naquele dia.

COMO TE PODES QUALIFICAR

Alcança o Rank de Pagamento de Consultant (vais receber um bónus de € 40 para começar!)

Progride de rank e atinge ciclos no teu caminho até às estrelas (e até bónus extra)!
Ganha todos os bónus de rank e leva para casa mais de € 11,867!
RANK
CONSULTANT

MANAGER/
CRYSTAL MANAGER

ATIVIDADE
CONSULTANT - AJUDA 2 NOVOS MEMBROS A JUNTAR-SE À ISAGENIX

€ 40

Bónus de Crystal Consultant – Atinge o rank de Consultant até 7 dias após te tornares Associate

€ 40 adicionais

Desenvolve pessoalmente 20 consultants

€ 81 por Consultant (máximo 20)

• Ganha 5 ciclos tendo um rank ativo de consultant ou superior *
•G
 anha 5 ciclos tendo um rank ativo de consultant ou superior * pela segunda vez
BÓNUS TOTAL DE 5 CICLOS

€ 203
€ 203
€ 406

MANAGER - DESENVOLVER PESSOALMENTE 2 CONSULTANTS
Crystal Manager - Atinge o rank de Manager até 60 dias te tornares Associate
• Alcança 1-Star (10 ciclos) tendo um rank ativo de Manager ou superior *
•A
 lcança 1-Star (10 ciclos) tendo um rank ativo de Manager ou superior * pela segunda vez
BÓNUS TOTAL DE 10 CICLOS

DIRECTOR/
CRYSTAL DIRECTOR

DIRECTOR - DESENVOLVER PESSOALMENTE 6 CONSULTANTS
Crystal Director - Alcança o rank de Director até 120 dias depois de te tornares Associate
• Alcança 2-Star (20 ciclos) tendo um rank ativo de Director ou superior *
•A
 lcança 2-Star (20 ciclos) tendo uma rank ativa de Director ou superior * pela segunda vez
BÓNUS TOTAL DE 20 CICLOS
EXECUTIVE - DESENVOLVER PESSOALMENTE 10 CONSULTANTS
Crystal Executive - Alcance a rank de Executive até 180 dias depois de te tornares Associate

EXECUTIVE/
CRYSTAL EXECUTIVE

O QUE PODES GANHAR

€ 203
Bónus de Crystal Manager
€ 406
€ 406
€ 813
€ 609
Bónus de Crystal Director
€ 813
€ 813
€ 1,626
€ 813
Bónus de Crystal Executive

• Alcança 3-Star (40 ciclos) tendo um rank ativo de Executive ou superior *
• Alcança 3-Star (40 ciclos) tendo um rank ativo de Executive ou superior * pela segunda vez
BÓNUS TOTAL DE 40 CICLOS

€ 1,219
€ 1,219
€ 2,439

• Alcança 4 Estrelas (60 Ciclos) tendo uma posição ativa de Executive ou superior*
• Alcança 4 Estrelas (60 Ciclos) tendo uma posição ativa de Executive ou superior* pela segunda vez
BÓNUS TOTAL DE 60 CICLOS

€ 1,626
€ 1,626
€ 3,252

BÓNUS TOTAL =

€ 11,867

Os Bónus de Progressão de Rank são uma promoção e não fazem parte do Plano de Compensação da Equipa Isagenix. Os valores aqui apresentados refletem os ganhos
máximos disponíveis por meio desta promoção e não são garantidos.
* Tens que ter cumprido essas qualificações na mesma semana da comissão pela primeira e segunda vez e ter rank de pagamento Consultant na semana anterior a ganhar
os ciclos equivalentes indicados.
Os valores de mercado específicos são calculados usando o multiplicador de câmbio. Para calcular o equivalente do teu mercado, basta multiplicar o valor em dólares EUA
mostrado pelo multiplicador de câmbio aplicável a esse mercado específico. Este valor está sujeito a alterações a cada trimestre com base nas taxas de câmbio publicadas e
será válido para o trimestre seguinte.

Perguntas frequentes
COMO SÃO PAGOS OS BÓNUS DE PROGRESSÃO
DE RANK?
•

O bónus de Consultant será pago uma semana depois.

•	O bónus de Consultant Desenvolvido Pessoalmente será
pago uma semana depois.
•	Crystal Consultant, Crystal Manager, Crystal Director e
Crystal Executive Bonus serão pagos uma semana depois
•	Todos os bónus baseados em Ciclos são pagos duas
semanas depois

POSSO QUALIFICAR-ME DE NOVO PARA ESTA
PROMOÇÃO SE JÁ TIVER RECEBIDO UM BÓNUS DE
PROGRESSÃO DE RANK? COMO POSSO CONTINUAR
A PARTICIPAR E GANHAR BÓNUS?
Não, não podes requalificar-te para a promoção se já tiveres
recebido um bónus de progressão de rank. Só os associados que
alcançam um nível Crystal mais alto pela primeira vez se qualificam
para ganhar um bónus.

PARA QUE BÓNUS SOU ELEGÍVEL?
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Se conquistaste cinco ciclos e rank Consultant antes de 11 de
janeiro de 2016, não poderás ganhar o bónus de 5 ciclos. És
elegível para ganhar qualquer bónus que não te tenha sido
pago anteriormente.

O QUE CONTA PARA O MEU RANK?
Bónus de Executive Match e Ciclos alcançados através de PIBs
contam para o teu rank. Os lucros de retalho contam para o teu
rank, mas não para o teu bónus.
EXEMPLO: Jane Doe tem rank de pagamento de Executive e
atingiu 38 ciclos numa semana de comissão. Na mesma semana
da comissão, a Jane ganha um ciclo relativo ao seu Executive
Match e € 70 em PIBs.
Aqui está uma análise dos ciclos da Jane para essa semana
de comissão:
38 ciclos
+ 1 Ciclo - do bónus Executive Match
+ 1 Ciclo - do PIB: € 70 PIB / € 43,90 (valor do ciclo)
40 ciclos
Neste cenário, a Jane obteria um bónus 3-Star (40 ciclos + rank
de pagamento de Executive) e receberia o primeiro pagamento
(€ 1.219) do seu bónus 3-Star de € 2.439. Lembra-te que o teu
rank não será verificado até a semana em que for pago.

Os Bónus de Progressão de Rank são uma promoção e não fazem parte do Plano de Compensação da Equipa Isagenix. Os valores aqui apresentados refletem os ganhos máximos disponíveis por meio
desta promoção e não são garantidos.
* Tens que ter cumprido essas qualificações na mesma semana da comissão pela primeira e segunda vez e ter rank de pagamento Consultant na semana anterior a ganhar os ciclos equivalentes indicados.
Os valores de mercado específicos são calculados usando o multiplicador de câmbio. Para calcular o equivalente do teu mercado, basta multiplicar o valor em dólares EUA mostrado pelo multiplicador de
câmbio aplicável a esse mercado específico. Este valor está sujeito a alterações a cada trimestre com base nas taxas de câmbio publicadas e será válido para o trimestre seguinte.
© 2021 Isagenix All Rights Reserved

Todos os mercados europeus Isagenix

