LECIMY

NA FIDŻI
NA GLOBAL TOP ACHIEVERS!

ŚWIĘTUJ SWOJE OSIĄGNIĘCIA
i zyskaj w nagrodę wyjątkowe szkolenie,
wypoczynek i zabawę na Global Top Achievers 2021.
CZY UDA CI SIĘ ZDOBYĆ MIEJSCE?

Zakwalifikuj się od maja 2020r. do stycznia 2021r.*

FIDŻ • 2021
INFORMACJE O KONKURSIE

SZCZEGÓŁY WYJAZDU

OKRES KWALIFIKACJI: 27 kwiatnia 2020r. - 24 stycznia 2021r.

• Termin: 21-24 kwietnia 2021r.

LICZBA ZWYCIĘZCÓW: 115 centrów biznesowych

• Pobyt w hotelu opłacony przez Isagenix

KRAJE BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI:†
Australia
Belgia
Kanada
Hongkong
Irlandia

Meksyk
Holandia
Nowa Zelandia
Puerto Rico
Korea Południowa

Hiszpania
Tajwan
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone

• Wszystkie dodatkowe wydatki pokrywa
Niezależny Partner Isagenix

CO ZROBIĆ, ABY SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ:
• zostać jednym z 115 centrów biznesowych o największej liczbie zdobytych punktów w ramach formuły Leader in Action w okresie kwalifikacji
lub
• być członkiem o 7-cyfrowych zarobkach i zdobyć punkty w każdej z kategorii Leader in Action.

NOWA FORMUŁA LEADER IN ACTION
• We WSZYSTKICH przypadkach kwalifikacja odbywa się na zasadach NOWEJ formuły Leader in Action, z którą można się zapoznać tutaj.
• Nowa formuła opiera się na kalendarzu 4-4-5.
• Osobiście wprowadzeni członkowie + zapisy 2PET** (maks. 20 punktów miesięcznie) + awansy osobiście wprowadzonych członków + tygodnie ze statusem Paid-As

WAŻNE ZASADY DOTYCZĄCE KONKURSU
• Każde centrum biznesowe MUSI zdobyć przynajmniej jeden punkt w każdej z czterech kategorii Leader in Action w ciągu ośmiu z dziewięciu miesięcy
trwania konkursu.
• Każde centrum biznesowe musi mieć status Paid-As Executive przez minimum osiem tygodni przed upływem okresu kwalifikacji do konkursu muszą to być
następujące po sobie tygodnie.
• Aby się zakwalifikować jako członek o 7-cyfrowych zarobkach, trzeba:
• Zarobić przynajmniej 750 000 USD w okresie trwania konkursu;
• zdobyć przynajmniej jeden punkt w każdej z czterech kategorii Leader in Action w ciągu ośmiu z dziewięciu miesięcy trwania konkursu;
• mieć status Paid-As Executive przez minimum osiem tygodni przed końcem okresu kwalifikacji do konkursu; nie muszą to być następujące po sobie tygodnie.

WAŻNE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
W przypadku niżej wymienionych rynków istnieje ograniczenie maksymalnej liczby Dystrybutorów, którzy mogą wziąć udział w wydarzeniu.
• Hongkong i Tajwan: maksymalnie pięć miejsc.
• Korea Południowa: maksymalnie pięć miejsc.

*Wszystkie daty opierają się na kalendarzu prowizyjnym 4-4-5 Isagenix. Oficjalny okres kwalifikacyjny trwa od 27 kwietnia 2020r. do 24 stycznia 2021r.
**2PET reprezentuje dwa poziomy w zespole osobiście wprowadzonych członków
†W przypadku następujących rynków istnieje ograniczenie maksymalnej liczby Niezależnych Partnerów Isagenix, którzy mogą wziąć udział w wydarzeniu.: AU, Europa, HK, MX, NZ i TW.
Uczestnicy muszą mieć pozytywną historię współpracy z Isagenix w czasie wydarzenia, aby móc wziąć w nim udział i otrzymać bonusy motywacyjne (zaproszenie, przelot i /lub zakwaterowanie w hotelu). Uczestnicy, którzy nie mają
pozytywnej historii współpracy, zrzekają się wszelkich praw, bonusów motywacyjnych i nagród przyznawanych w tym konkursie. Uczestnicy nie mogą wymienić zdobytych nagród/ bonusów motywacyjnych na ich wartość pieniężną
lub inne wartości materialne. Może być konieczne zgłoszenie wszelkich prowizji uzyskanych w ramach Planu Wynagrodzeń oraz promocji Isagenix oraz wartości nagród niepieniężnych, np. podróży i prezentów, jako dochodu
podlegającego opodatkowaniu. Prosimy zasięgnąć rady doradcy podatkowego, aby zapewnić właściwe zadeklarowanie dochodu. Od uczestników i ich gości, o ile dotyczy, może być wymagane sporządzenie osobnego potwierdzenia
przyjęcia nagrody oraz oświadczenia o zrzeczeniu się praw i zwolnieniu z odpowiedzialności. Mogą obowiązywać dodatkowe zasady i warunki. Pełne informacje dostępne są na stronie IsagenixBusiness.com

FIDŻ • 2021

UDZIAŁ ZIJA

Z przyjemnością witamy liderów Zija w naszej globalnej rodzinie Isagenix. Ten konkurs jest skierowany do wszystkich osób w Isagenix i dlatego wszyscy nasi globalni
liderzy Zija mają możliwość zdobycia kwalifikacji do Global Top Achievers. Globalni Dystrybutorzy Zija mogą uzyskać jedno z 20 dostępnych miejsc, zdobywając punkty
na zasadzie tej samej formuły Leader in Action, PRZY CZYM okres kwalifikacji do konkursu dla partnerów Zija rozpocznie się po ukończeniu pełnej integracji z Isagenix.

SZCZEGÓŁY WYJAZDU

INFORMACJE O KONKURSIE DLA ZIJA

• Termin: 21-24 kwietnia 2021r.
• Pobyt w hotelu opłacony przez Isagenix

OKRES KWALIFIKACJI: 29 czerwca 2020r. - 24 stycznia 2021r.
LICZBA ZWYCIĘZCÓW: 20 centrów biznesowych

• Wszystkie dodatkowe wydatki pokrywa Niezależny
Partner Isagenix

KRAJE BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI:†
Australia
Austria
Belgia
Kanada
Wyspy Kanaryjskie
Dania

Finlandia
Francja
Niemcy
Hongkong
Irlandia
Włochy

Japonia
Meksyk
Holandia
Nowa Zelandia
Norwegia
Polska

Portugalia
Puerto Rico
Korea Południowa
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria

Tajwan
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone

ABY ZDOBYĆ MIEJSCE, TRZEBA:
• zostać jednym z 20 centrów biznesowych o największej liczbie zdobytych punktów w ramach formuły Leader in Action w okresie kwalifikacji
lub
• być członkiem o 7-cyfrowych zarobkach i zdobyć punkty w każdej z kategorii Leader in Action.

DLA UŻYTKOWNIKÓW ZIJA:
• Każde centrum biznesowe musi zdobyć przynajmniej jeden punkt w każdej z czterech kategorii Leader in Action w ciągu sześciu z siedmiu
miesięcy trwania konkursu.
• Każde centrum biznesowe musi mieć status Paid-As Executive przez minimum osiem tygodni przed upływem okresu kwalifikacji do konkursu. Nie muszą to być
następujące po sobie tygodnie.
• Aby się zakwalifikować jako członek o 7-cyfrowych zarobkach, trzeba:
• Zarobić przynajmniej 580 000 USD w okresie trwania konkursu dla partnerów Zija;
• zdobyć przynajmniej jeden punkt w każdej z czterech kategorii Leader in Action w ciągu sześciu z siedmiu miesięcy trwania konkursu dla Użytkowników Zija;
• mieć status Paid-As Executive przez minimum osiem tygodni przed upływem okresu konkursowego; nie muszą to być następujące po sobie tygodnie.
• Ilość miejsc (20) dla użytkowników Zija jest niezależna od ilości miejsc, które można zdobyć w ramach programu motywacyjnego Global Top Achievers.

WAŻNE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
W przypadku niżej wymienionych rynków istnieje ograniczenie maksymalnej liczby Dystrybutorów, którzy mogą wziąć udział w wydarzeniu
• Hongkong i Tajwan: maksymalnie dwa miejsca.
• Korea Południowa: maksymalnie dwa miejsca.

†W przypadku następujących rynków istnieje ograniczenie maksymalnej liczby Niezależnych Partnerów Isagenix, którzy mogą wziąć udział w wydarzeniu.: AU, Europa, HK, MX, NZ i TW.
Uczestnicy muszą mieć pozytywną historię współpracy z Isagenix w czasie wydarzenia, aby móc wziąć w nim udział i otrzymać bonusy motywacyjne (wstęp, przelot i /lub zakwaterowanie w hotelu).
Uczestnicy, którzy nie mają pozytywnej historii współpracy, zrzekają się wszelkich praw, bonusów motywacyjnych i nagród przyznawanych w tym konkursie. Uczestnicy nie mogą wymienić zdobytych nagród/
bonusów motywacyjnych na ich wartość pieniężną lub inne wartości materialne. Może być konieczne zgłoszenie wszelkich prowizji uzyskanych w ramach Planu Wynagrodzeń oraz promocji Isagenix oraz
oraz wartości nagród niepieniężnych, np. podróży i prezentów, jako dochodu podlegającego opodatkowaniu. Prosimy zasięgnąć rady doradcy podatkowego, aby zapewnić właściwe zadeklarowanie dochodu.
Od uczestników i ich gości, o ile dotyczy, może być wymagane sporządzenie osobnego potwierdzenia przyjęcia nagrody oraz oświadczenia o zrzeczeniu się praw i zwolnieniu z odpowiedzialności. Mogą
obowiązywać dodatkowe zasady na stronie. Pełne informacje dostępne są na stronie IsagenixBusiness.com
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