ISAGENIX

CRYSTAL
CONSULTANT BONUS
27 januari 2020 tot 17 januari 2021
Dit is uw moment om uit te blinken!
Verdien de Crystal Consultant Bonus, laat de kans om gedurende korte tijd een extra €40 bovenop de
bestaande €40 Consultant Bonus, in totaal €80, te verdienen niet aan u voorbijgaan wanneer u in rang
stijgt naar Consultant. Maar wees er snel bij, want de actie duurt maar tot 17 januari 2021!

Werkwijze:
1.
tant 		

Als u lid wordt van Isagenix of al een klant bent en tussen 27 januari en 17 januari 2021 Associate
wordt, heeft u 30 dagen vanaf de datum van omzetting naar Associate de tijd om een Consulte worden.

2. Stijg in rang naar Consultant door Isagenix met twee (2) of meer mensen te delen die elk 100 BV
of meer te bestellen (Dit is de eenvoudigste manier om te stijgen naar Consultant. Zie de
veelgestelde vragen voor meer informatie.)
3. Verdien de Crystal Consultant Bonus van €40 en daarmee een totaalbedrag van €80.

Alles wat u moet weten:
• De actieperiode van de Crystal Consultant Bonus loopt van 27 januari tot 17 januari 2021.
• Alle nieuwe en actieve Associate die het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, België
en Spanje wonen kunnen meedoen aan de actie.
• Als u binnen 30 dagen in rang stijgt naar Consultant verdient u €40 bonus extra,
dus in totaal €80.

Blijf kalm, het is tijd om te schitteren!

Alle onafhankelijke Isagenix Associates uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, België en Spanje kunnen van 27 januari 2020 t/m 17 januari 2021 aan de actie meedoen.
U moet een goede reputatie bij Isagenix hebben en actief zijn zoals beschreven in de teambeloningsregeling om in aanmerking te komen voor de beloningen van deze actie.
De beloningen die u via deze actie ontvangt, inclusief niet-geldelijke beloningen, zijn mogelijk belast. Isagenix behoudt zich het recht voor om erkenningen of andere prijzen
te controleren, wijzigen of te weigeren ter voorkoming of correctie van pogingen om de regels te omzeilen of de actie te manipuleren en te zorgen dat de doelstelling van de
actie wordt bereikt. Isagenix behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk gewenst moment (een deel van) deze actie te wijzigen of stop te zetten. Algemene
voorwaarden zijn van toepassing.
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Veelgestelde vragen
Wat houdt de actie Crystal Consultant Bonus in?
De bestaande onafhankelijke Isagenix Associates die van 27 januari t/m 27 februari 2020 voor het eerst Consultant worden, kunnen een eenmalige Crystal Consultant Bonus van €40 in de wacht slepen. Nieuwe
leden, klanten en voorkeursklant die tussen 27 januari 2020 en 17 januari 2021 Associate worden en
vervolgens Consultant binnen 30 dagen tijd na de datum van omzetting naar Associate, kunnen eveneens een
eenmalige extra €40 aan Crystal Consultant Bonus verdienen.

Wie kunnen er meedoen aan de actie Crystal Consultant Bonus?
Voorkeursklanten en Associates het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, België en Spanje die nog niet
eerder in rang zijn gestegen naar Consultant kunnen aan de actie meedoen.

Wat is de begin- en einddatum van de actie Crystal Consultant Bonus?
De actie begint op maandag 27 januari 2020 om 0.00 uur EST en eindigt op zondag 17 januari 2021 om
23.59 uur EST.

Gaat mijn periode van 30 dagen om de extra €40 aan Crystal Consultant Bonus
te verdienen in op de dag dat ik lid wordt of de datum van omzetting naar Associate?
Als u voor 27 januari 2020 Associate bent geworden, is de the uiterste datum om de extra bonus te verdienen 27 februari 2020. Voor nieuwe leden en voorkeursklanten die tussen 27 januari 2020 en 17 januari
2021 Associate zijn geworden, gaat de periode van 30 dagen in op de datum van omzetting naar Associate.

Hoe kan ik mezelf omzetten naar Associate?
Log in op uw klantenaccount, selecteer de banner Klik hier om Associate te worden en voer de benodigde
gegevens in, ga akkoord met de algemene voorwaarden en u bent officieel een Isagenix Associate!

Hoe kan ik Consultant worden en de Crystal Consultant Bonus verdienen?
1. Een persoonlijk volume van 100 BV of meer hebben opgebouwd in de afgelopen 30 dagen.
U verdient persoonlijk volume voor aankopen die zijn gedaan door directe retailklanten via 		
uw gerepliceerde website van Isagenix en voor uw persoonlijke bestellingen bij Isagenix 		
(al dan niet voor persoonlijk gebruik of wederverkoop aan retailklanten).

EN
2. 100 BV of meer hebben over de afgelopen 30 dagen bij zowel uw linker- als rechterteams.
Dit kan worden bereikt door een persoonlijk ingeschreven klant in elk team te hebben die 100 BV
of meer bestelt.
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Voorbeeld:
BESTELLINGEN IN DE VOORAFGAANDE 30 DAGEN
LINKER TEAM

RECHTER TEAM
Persoonlijk Volume (PV)**
100 PV

Persoonlijk ingeschreven
100 BV van de voorafgaande
30 dagen

Persoonlijk ingeschreven
100 BV van de voorafgaande
30 dagen

OF
Dit kan worden bereikt door een persoonlijk ingeschreven klant in elk team te hebben die 100 BV of meer
bestelt.

Stel dat ik €40 aan Crystal Consultant Bonus verdien, is mijn nieuwe rang dan
Crystal Consultant?
Nee, Crystal Consultant verwijst alleen naar de bonus en heeft geen betrekking op rang. Uw erkenningsrang
zal worden weergegeven als Consultant.

Kan ik zien wie in mijn team dicht in de buurt zit bij het verdienen van de bonus
en wie deze al heeft bereikt?
Ja, log in op uw Backoffice, ga naar Rapporten, vervolgens naar Wedstrijden en acties om het rapport
Crystal Consultant Bonus te bekijken.

Zie ik deze bonus terug in mijn commissieoverzicht?
Ja, het staat aangeduid als Crystal Consultant Bonus.

Wanneer wordt de Crystal Consultant Bonus uitbetaald?
De Crystal Consultant Bonus wordt een week na het behalen van de bonus uitbetaald, tegelijkertijd met
de €40 aan bonus voor stijging in rang naar Consultant.

5754_EU_nl_Crystal-Consultant-Bonus-Promo_100720

Kan ik deze bonus meerdere keren verdienen?
Nee, dit is een eenmalige bonus om nog eens €40 extra te verdienen door het worden van Consultant
tijdens de actieperiode.

Als ik op 17 januari 2021, de laatste dag van de actie, Associate wordt, kan ik
dan nog steeds de Crystal Consultant Bonus verdienen?
Ja, u heeft 30 dagen de tijd om de €40 aan Crystal Consultant Bonus te verdienen na de datum van
omzetting naar Associate.
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