
Sempre que ajudas novos clientes a começarem com Isagenix com os packs qualificados, ganhas um Bónus de 
Introdução ao Produto ou, como lhe chamamos, um PIB. Os PIBs são o primeiro de vários bónus disponíveis no 
Plano de Compensação Isagenix.

Cada pack atrai uma quantidade diferente de PIB, que varia entre £ 6 / € 7 e £ 50 / € 53. 

Visita o teu Back Office para obteres toda a informação sobre os valores dos PIB. Clica em Encomendas / 
Mostrar Lista de Preços.

Em 20 de março de 2020, adicionamos um PIB também a produtos individuais*. Isto significa que, se o teu novo 

Cliente preferir uma combinação de produtos à sua escolha, em vez de comprar um dos nossos packs qualificados, 

também recebes um PIB. Até vamos adicionar PIB aos nossos produtos sazonais!   

PARA ASSOCIATES:
Se tiveres uma recognition rank de Associate ou superior, ao partilhares a Isagenix com um novo Cliente, receberás 

um PIB em dinheiro. O valor do PIB varia de acordo com o pedido do teu novo cliente.

EXEMPLO 1:
Inscreves um novo Cliente com uma variedade de produtos individuais, por exemplo duas caixas de IsaLean Shakes e 
duas caixas de eShots, e recebes um PIB de £ 6 / € 6.

EXEMPLO 2:
Inscreves um novo Cliente com um Pack Básico de Perda de Peso mais uma caixa de eShots e recebes:
PIB Pack Básico para Perda de Peso de £ 15 + PIB eShots de £ 1 

Para um total de £ 16 / € 17 PIB  

 

 PARA CLIENTES:

Como cliente, também podes aproveitar este novo incentivo ao partilhares a Isagenix!  

Quando ajudas alguém a começar a usar a Isagenix com um pack qualificado ou uma combinação de produtos 

individuais, ganhas um cupão de Recompensa de Introdução ao Produto (PIR) que pode ser gasto em produtos 

Isagenix, em vez de um pagamento em dinheiro. Se preferires ser pago em dinheiro, podes concluir o caminho 

para te tornares Associate no teu Back Office.

  BÓNUS DE 
INTRODUÇÃO DE 

PRODUTO

Todos os mercados europeus

* Quando novos clientes se inscrevem com produtos à la carte, o BV de novos membros será reduzido em 1 BV por item.

NOVO!



DUPLICAR O BÓNUS DE INTRODUÇÃO AO PRODUTO COMO FUNCIONA
 

Qualifica-te para ganhares PIBs duplos  Os associates podem qualificar-se para ganhar PIBs duplos se 
houver dois ou mais novos membros inscritos na Isagenix com Autoship e um pack qualificado (podes misturar e 
combinar packs de qualificação) durante a mesma semana de comissão (00:00 de segunda - hora de Nova Iorque 
de segunda a 23:59 de domingo - hora de Nova Iorque). 

Os clientes também podem ganhar cupões duplos de Recompensa de Introdução ao Produto por partilharem dois 
ou mais dos sistemas qualificados durante a mesma semana. Os Bónus de Introdução ao Produto individuais não 
contam para a qualificação para PIBs duplos e não são elegíveis para PIBs duplos.

PERGUNTAS FREQUENTES 

O meu novo cliente inscreveu-se com um Pack Básico para Perda de Peso e uma caixa de eShots. Recebo 
um PIB relativo ao pack e ao produto extra?

Sim, receberás um PIB relativo ao pack e a quaisquer produtos extras que seus clientes solicitarem quando 

começarem.

Posso ganhar PIBs duplos em produtos individuais?

O incentivo PIB Duplo é aplicável apenas a packs qualificados, e não a produtos à la carte.

PV é o volume pessoal, que é o volume de negócios combinado de (1) pedidos pessoais de um Associate adquiridos diretamente da Isagenix (consumidos pessoalmente 
ou revendidos a Clientes de Retalho) e (2) pedidos adquiridos pelos Clientes Diretos de Retalho do Associate que fazem pedidos através do site pessoal do Associate.

Os membros incluem associates, clientes preferenciais e clientes. As regras de promoção estão sujeitas a alterações pela Isagenix a qualquer momento, sem aviso prévio. 
A Isagenix reserva-se o direito de ajustar ou negar reconhecimento ou prémios para impedir ou corrigir qualquer tentativa de quebrar as regras ou manipular a promoção 
e para garantir que o espírito da promoção seja alcançado. Aplicável apenas a todos os mercados europeus da Isagenix. Os valores de mercado específicos são calculados 
usando o multiplicador de câmbio. Este valor está sujeito a  ser alterado todos os trimestres com base nas taxas de câmbio publicadas e será válido para o trimestre 
seguinte.

Assim que o segundo novo Cliente numa semana compre um pack qualificado, todos os novos Clientes qualificados inscritos posteriormente na mesma semana de 
comissão atrairão PIBs Duplos. Se um novo Cliente comprar mais do que um pack qualificado no pedido inicial, o PIB duplo será aplicado apenas ao pack de maior valor.57
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Nome do Pack Qualificado PIB ou PIR PIB duplo

Pack Ultimate £50 / €53 £ 50 + £ 50 / € 53 + € 53

Pack Premium para Perda de Peso / Pack Premium 
Energia e Performance 30 € / 32 € £ 30 + £ 30 / € 32 + € 32

Pack Básico para Perda de Peso / Energia + Pack 
Básico de Energia e Performance 15 € / 16 € £ 15 + £ 15 / € 16 + € 16


