
REWARDS
We belonen onze klanten als ze Isagenix delen met anderen. Je kunt Product 
Introduction Reward-coupons verdienen wanneer je een nieuwe klant introduceert 
en hem/haar helpt bij het aanschaffen van een kwalificerend systeem. 

NIEUWE KLANT + KWALIFICEREND PAKKET = PRODUCTCOUPON VOOR JOU!

PRODUCT INTRODUCTION REWARDS-PAKKETTEN EN SYSTEMEN

KWALIFICERENDE PAKKETTEN WAARDE VAN PRODUCTCOUPON

Ultieme Pakkett £ 50 / € 53

Premiumpakket Gewichtsbeheersing £ 30 / € 32

Premiumpakket Energie & Prestatie £ 30 / € 32

30-daags systeem voor gewichtsverlies £ 15 / € 16

30-daags Energie & Prestatiesysteem £ 15 / € 16

Shake & Onderhoud-pakket £ 6 / € 7

Shake & Shot-pakket £ 6 / € 7

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN HET VERDIENEN VAN BONUSSEN EN COMMISSIES? BRENG EEN BEZOEK AAN 
JE BACK OFFICE EN ONTDEK HOE JE KUNT DEELNEMEN AAN HET ISAGENIX TEAM-COMPENSATIEPLAN.

PRODUCT INTRODUCTION 

+ =
£ 50/€ 53  
Product
Coupon

ULTIEME PAKKETNIEUWE KLANTJIJ

Voorbeeld:

De in deze publicatie genoemde inkomstenniveaus voor onafhankelijke Isagenix Associates zijn voorbeelden en moeten niet worden opgevat als gebruikelijk of gemiddeld. Gerealiseerde inkomstenniveaus 
zijn afhankelijk van de zakelijke vaardigheden, persoonlijke ambitie, beschikbare tijd, inzet, activiteitsniveau en demografische factoren van de individuele Associate. Raadpleeg de resultatenrekening voor 
onafhankelijke Associates van Isagenix voor informatie over gemiddelde verdiensten. Deze resultatenrekening is te vinden op www.IsagenixEarnings.com.

De regels van de promotie kunnen op elk moment door Isagenix zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Isagenix behoudt zich het recht voor om volume, compensaties, erkenning of andere 
incentives die tijdens of in samenhang met promotie worden toegekend, te controleren, aan te passen of te weigeren om erop toe te zien dat in de geest van de promotie wordt gehandeld.

Bedragen in dit document zijn geconverteerd van USD naar EUR tegen een omrekeningskoers van 1,230; en van USD naar GBP tegen een omrekeningskoers van 1,35. Houd er rekening mee dat dit geen vaste 
wisselkoers is en alleen bedoeld is als indicatie.

De inschrijvende sponsor en organisatie ontvangen het volledige business volume wanneer er Product Introduction Reward-coupons worden ingewisseld. Coupons worden circa één week nadat de kwalificerende 
bestelling is geplaatst, weergegeven in de Back Office van de klant. Coupons zijn niet-overdraagbaar en kunnen uitsluitend worden gebruikt voor het aanschaffen van producten waarop commissie van toepassing 
is, en kunnen niet worden gebruikt als donaties aan liefdadigheidsinstellingen of als verzendkosten. Bovendien kunnen ze slechts eenmaal worden gebruikt, tenzij anders is aangegeven. De volledige Product 
Introduction Reward-waarde moet worden ingewisseld in je vestigingsland. Er kan slechts één Product Introduction Reward-coupon per transactie worden ingewisseld. Coupons kunnen niet worden ingewisseld  
in ruil voor tegoeden of geld. Voer de couponcode in het gedeelte ‘Coupons’ in op de pagina ‘Check Out’ en klik op ‘Apply Coupon.’ 57
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