
Za każdym razem, gdy pomożesz Nowemu Klientowi dołączyć do Isagenix wraz z jednym z wybranych pakietów, 
możesz zdobyć Bonus za Przedstawienie Produktu, zwany także PIB. PIB to jeden z pierwszych bonusów, do 
których możesz się zakwalifikować w ramach Planu Kompensacyjnego Isagenix.

Każdy pakiet ma przypisaną inną kwotę PIB, która wynosi od £6/€7 do £50/€53. 

Zaloguj się do Twojego Wirtualnego Biura, aby zobaczyć pełny wykaz wartości PIB. Kliknij na Zamówienia / 
Wyświetl Cennik.

Od 20 marca 2020 r. dodajemy PIB także do pojedynczych produktów*. Oznacza to, że jeśli Twój Nowy Klient woli 

wybrać różne produkty, zamiast kupować jeden z naszych pakietów, także zakwalifikujesz się do otrzymania PIB. 

Dodajemy PIB nawet do naszych produktów sezonowych!   

DLA NIEZALEŻNYCH PARTNERÓW ISAGENIX:
Jeśli uzyskasz Rangę Niezależnego Partnera lub wyższą, kiedy dzielisz się Isagenix z innymi, możesz zarobić 

dodatkowe środki dzięki PIB. Kwota PIB będzie się różnić w zależności od zamówień Nowych Klientów.

PRZYKŁAD 1:
Rejestrujesz Nowego Klienta wraz z zamówieniem na pojedyncze produkty, np. 2 opakowania IsaLean Shake i 2 
opakowania eShot - otrzymasz PIB w wysokości £6/€6.

PRZYKŁAD 2:
Rejestrujesz Nowego Klienta wraz z zamówieniem na Utrata Wagi Pakiet Podstawowy oraz 1 opakowanie eShot - 
otrzymasz:
£15 PIB za Utrata Wagi Pakiet Podstawowy + £1 PIB za 1 opakowanie eShot 

W sumie £16/€17 € PIB  

 

 DLA KLIENTÓW:

Jako Klient, również możesz skorzystać z programu wynagrodzeń za Przedstawienie Produktu, kiedy dzielisz 

Isagenix z innymi! Gdy pomożesz komuś dołączyć do Isagenix wraz z kwalifikującym Pakietem lub zestawieniem 

pojedynczych produktów, otrzymasz Nagrodę za Przedstawienie Produktu (PIR) w formie voucheru, który możesz 

wykorzystać, aby zapłacić za produkty. Jeśli wolisz otrzymywać prowizje, możesz zostać Niezależnym Partnerem, 

postępując zgodnie ze wskazówkami w Twoim Wirtualnym Biurze.

BONUS  ZA 
PRZEDSTAWIENIE 

PRODUKTU

Wszystkie Rynki Europejskie

*Gdy Nowi Klienci dołączą do Isagenix z zamówieniem na pojedyncze produkty, BV No-
wego Użytkownika będzie zredukowane o 1BV dla każdego produktu. 

NOWOŚĆ!



PODWÓJ SWÓJ BONUS ZA PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU  (PIB) JAK TO DZIAŁA
 

Zakwalifikuj się, aby uzyskać Podwójny PIB   Niezależni Partnerzy mogą się zakwalifikować do podwójnego 
PIB, jeśli mają dwóch lub więcej Nowych Użytkowników, którzy dołączyli do Isagenix wraz z programem Lifestyle 
Rewards (Autoship) oraz pierwszym zamówieniem na kwalifikujący Pakiet (można mieszać różne kwalifikujące 
Pakiety) w tym samym tygodniu prowizji (od poniedziałku 00:00 czasu nowojorskiego do niedzieli 23:59 czasu 
nowojorskiego). 

Klienci mogą również zdobywać Podwójną Nagrodę za Przedstawienie Produktu (PIR) w formie voucheru 
za rejestrację (w ciągu tego samego tygodnia prowizji) dwóch lub więcej nowych Użytkowników wraz z 
zamówieniem na kwalifikujący system. Zamówienia na pojedyncze produkty nie są wliczane do kwalifikacji do 
Podwójnego PIB i nie umożliwiają otrzymania Podwójnego PIB.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 

Mój Nowy Klient dołączył do Isagenix, składając zamówienie na Utrata Wagi Pakiet Podstawowy oraz 1 
opakowanie eShot. Czy zarówno pakiet, jak i dodatkowy produkt umożliwia mi otrzymanie PIB?

Tak, otrzymasz PIB zarówno za Pakiet, jak i wszelkie dodatkowe produkty, które Klient zamówi podczas rejestracji.

Czy mogę zdobyć Podwójny PIB za pojedyncze produkty?

Program motywacyjny Podwójny PIB ma zastosowanie wyłącznie przy zamówieniach na kwalifikujące Pakiety, nie 

dotyczy zamówień na pojedyncze produkty.

PV to inaczej Obrót Osobisty - jest to łączny Obrót Prowizyjny (1) zamówień osobistych Niezależnego Partnera, zakupionych bezpośrednio od Isagenix (niezależnie czy 
produkty przeznaczone są do użytku osobistego czy odsprzedaży) oraz (2) zamówień bezpośrednich Klientów Detalicznych (złożonych przy pomocy Strony Replikowanej 
Niezależnego Partnera).

Użytkownicy, są to Niezależni Partnerzy Isagenix, Preferowani Klienci oraz Klienci. Promocje mogą zostać modyfikowane przez Isagenix w dowolnym momencie, bez 
uprzedniego powiadomienia. Isagenix zastrzega sobie prawo do zmiany/odmowy uznania lub innych nagród, aby zapobiec lub skorygować wszelkie próby obejścia czy 
manipulacji zasad promocji oraz zapewnić prawidłowe jej działanie. Dotyczy wszystkich otwartych rynków Isagenix w Europie. Wartości dla poszczególnych rynków 
są obliczane za pomocą Mnożnika Walutowego. Wartość ta może się zmieniać co kwartał w oparciu o opublikowane kursy walut i będzie obowiązywać przez następny 
kwartał.

W momencie drugiej Nowej Rejestracji wraz z zamówieniem na kwalifikujący Pakiet, Podwójny PIB zostanie przyznany za kwalifikujące Rejestracje w danym tygodniu 
prowizji.  Jeśli Nowy Klient, w momencie rejestracji, zakupi więcej niż jeden kwalifikujący pakiet, Podwójny PIB będzie miał zastosowanie tylko do pakietu o najwyższej 
wartości.57
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Nazwa Kwalifikującego Pakietu PIB lub PIR Podwójny PIB

Pakiet Ultimate £50 / €53 £50 + £50 / €53 + €53

Utrata Wagi Pakiet Premium / Energia & 
Wydajność Pakiet Premium 30 £ / 32 € £30 + £30 / €32 + €32

Utrata Wagi Pakiet Basic / Energia & Wydajność 
Pakiet Basic 15 £ / 16 € £15 + £15 / €16 + €16


