
Elke keer dat je nieuwe klanten helpt aan de slag te gaan met geselecteerde pakketten, kunt je een Product 
Introduction Bonus verdienen, of zoals we het noemen, een PIB. PIB's zijn de eerste van verschillende bonussen die 
voor je beschikbaar zijn binnen het Isagenix Compensation Plan.

Elk pakket heeft een ander PIB-bedrag, tussen €7 en €53. 

Bezoek je Back Office voor de volledige opsomming van de PIB-bedragen. Klik op  
Bestellingen / Prijslijsten bekijken.

Vanaf 20 Maart 2020 voegen we ook een PIB toe aan individuele producten*. Dit betekent dat als je nieuwe klant 

zijn producten liever zelf combineert in plaats van een van onze geselecteerde pakketten te kopen, verdien je ook 

PIB. We voegen zelfs een PIB toe aan onze seizoensproducten!   

VOOR ASSOCIATES:
Als je een herkenningsrang van Associate of hoger hebt en Isagenix deelt met een nieuwe klant, verdien je een 

contante PIB. Het PIB-bedrag is afhankelijk van wat je nieuwe klant bestelt.

VOORBEELD 1:
Je schrijft een nieuwe klant in met verschillende individuele producten, bijvoorbeeld twee dozen IsaLean Shakes en twee  
dozen eShots, je ontvangt een PIB van €6.

VOORBEELD 2:
Je schrijft een nieuwe klant in voor een Weight Loss Basic Pack en één doos eShots, je ontvangt:
€16 PIB Gewichtsverlies Basispakket + €1 PIB eShots 

Voor een totaal van €17 PIB   

 

VOOR KLANTEN: 

Als klant kunt u ook profiteren van deze nieuwe PIB-incentive wanneer u Isagenix deelt!  

Wanneer je iemand helpt om met Isagenix aan de slag te gaan, met een kwalificerend pakket of een combinatie 

van individuele producten, verdien je een Product Introduction Reward (PIR) coupon, die je kunt inwisselen voor 

een product in plaats van een contante betaling. Als je liever contant wordt betaald, kunt je het pad naar Associate 

in je backoffice voltooien.

PRODUCT 
 INTRODUCTION 

BONUS

Verenigd Koninkrijk / Ierland / Nederland / België / Spanje

* Wanneer nieuwe klanten toetreden met a-la-carte producten, worden de BV‘s verlaagd met 1 BV per item voor het nieuwe lid.

NIEUW!



VERDUBBEL UW PRODUCTINTRODUCTIEBONUS HOE HET WERKT
 

Kwalificeer om dubbele PIB's te verdienen  
Associates kunnen in aanmerking komen om dubbele PIB's te verdienen als ze twee of meer nieuwe leden 
hebben die zich bij Isagenix aansluiten met een Lifestyle Rewards (Autoship) en een kwalificerend pakket (je kunt 
kwalificerende pakketten combineren en matchen) tijdens dezelfde commissieweek (12.00 uur New York Time 
Maandag tot en met 23:59 uur New York Time Zondag). 

Klanten kunnen ook Double Product Introduction Rewards coupons verdienen voor het delen van twee of meer 
kwalificerende systemen in dezelfde week. Individuele Product Introduction Bonus tellen niet mee voor kwalificatie 
voor dubbele PIB's en komen niet in aanmerking voor dubbele PIB's.

VEEL GESTELDE VRAGEN 

Mijn nieuwe klant begint met een Weight Loss Basic Pack en een doos eShots. Verdien ik PIB op het 
pakket en het extra product?

Ja, je verdient PIB op het pakket en alle extra producten die uw klant bestelt wanneer ze aan de slag gaan.

Kan ik dubbele PIB's verdienen voor individuele producten?

De Double PIB-incentive is alleen van toepassing op kwalificerende pakketten, niet op à-la-carte producten.

PV is persoonlijk volume, dat is het gecombineerde bedrijfsvolume van de Associate's (1) persoonlijke bestellingen die rechtstreeks bij Isagenix zijn gekocht (persoonlijk 
geconsumeerd of doorverkocht aan retail klanten) en (2) bestellingen die zijn gekocht door de Retail Direct-klanten van de Associate via de Associate persoonlijke 
website.

Leden zijn onder meer Associates, Voorkeursklanten en Klanten. De promotie regels kunnen door Isagenix op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. Isagenix behoudt zich het recht voor om erkenning of andere onderscheidingen aan te passen of te weigeren om pogingen om de regels te omzeilen of de 
promotie te manipuleren te voorkomen of te corrigeren en om ervoor te zorgen dat het doel van de promotie wordt bereikt. Alleen voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Nederland, België en Spanje. De specifieke marktwaarden worden berekend met behulp van de Foreign Exchange Multiplier. Deze waarde kan elk kwartaal worden 
gewijzigd op basis van gepubliceerde wisselkoersen en is geldig voor het volgende kwartaal.57
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Gekwalificeerde Pakket namen PIB or PIR Dubbele PIB’s

Het Ultieme Pakket £50 / €53 £50 + £50 / €53 + €53

Premium  Pakket voor Gewichtsverlies / 
Premium Pakket voor Energie & Prestatie £30 / €32 £30 + £30 / €32 + €32

Basis Pakket voor Gewichtsverlies /  
Basis Pakket voor Energie & prestatie £15 / €16 £15 + £15 / €16 + €16


