WE GAAN
NAAR FIJI
FOR GLOBAL TOP ACHIEVERS!

VIER JE RESULTATEN
en beloon jezelf met een uitzonderlijke training,
veel ontspanning en een hoop plezier tijdens
GLOBAL TOP ACHIEVERS 2021
KWALIFICEER JIJ JE VOOR DEZE TRIP?
Kwalificeer jezelf van mei 2020 t/m januari 2021.*

FIJI • 2021
ALGEMENE INFORMATIE

REISGEGEVENS

KWALIFICATIEPERIODE: 27 april 2020 - 24 januari 2021

• Data: 21-25 april 2021

AANTAL WINNAARS: 115 Associates

• Hotel op kosten van Isagenix

DEELNEMENDE LANDEN:†
Australië
België
Canada
Hongkong
Ierland

• Alle bijkomende zaken zijn voor rekening van de Associate

Mexico
Nederland
Nieuw-Zeeland
Puerto Rico
Zuid-Korea

Spanje
Taiwan
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

ZO SLEEP JE EEN PLEK IN DE WACHT:
• Eindig in de 115 Associates die tijdens de kwalificatieperiode de meeste punten hebben verdiend met Leader in Action.
of
• Word een topverdiener met Top inkomen voldoet aan het minimuminkomen en de weken die als paid-as executive worden betaald tijdens de
kwalificatieperiode.

NIEUWE FORMULE VOOR LEIDER IN ACTIE
• Top 115 Puntenverdiener kwalificaties zijn gebaseerd op de NIEUWE formule voor Leider in Actie die ie isagenixbusiness.com/lia/
• De nieuwe formule is gebaseerd op de 4-4-5-kalender.
• Persoonlijke inschrijvingen + 2PET** inschrijvingen (max. 20 punten per maand) + stijgingen in rang persoonlijk ingeschreven
leden + weken Paid-As

BELANGRIJKE WEDSTRIJDVOORWAARDEN
TOP 115 PUNTENVERDIENERS
• Iedere Associate MOET ten minste één punt scoren in elk van de vier categorieën van Leader in Action gedurende zeven van de negen maanden
van de wedstrijd.
• Iedere Associate moet aan het einde van de wedstrijdperiode minimaal 8 weken een Paid-as Executive zijn. Dit hoeven geen opeenvolgende weken te zijn.
• Persoonlijke inschrijvingen (1PET) en 2PET-inschrijvingen moeten minimaal 100BV of meer hebben.
TOP INKOMENSVERDIENER
• Je moet tijdens de wedstrijdperiode $525K USD verdienen.
• Je moet aan het einde van de wedstrijdperiode minimaal 35 weken Paid -as Executive zijn geweest. Dit hoeven geen opeenvolgende weken te zijn.
- Degenen die $750K USD of meer verdienen komen in aanmerking voor 2 extra nachten.

BELANGRIJKE INTERNATIONALE INFORMATIE
Voor de volgende markten is er een maximum aantal Associates dat een plek voor het evenement kan verdienen en eraan kan deelnemen.
• Hongkong en Taiwan: maximaal vijf plekken.
• Zuid-Korea: maximaal drie plekken.

*Alle data zijn gebaseerd op de 4-4-5-provisiekalender van Isagenix. De officiële kwalificatiedata zijn van 27 april 2020 tot en met 24 januari 2021.
**Een 2PET vertegenwoordigt de twee niveaus van een persoonlijk ingeschreven team van een lid
†Voor de volgende markten geldt een maximum aantal bedrijven van kwalificerende onafhankelijke Isagenix Associates dat een plek voor het evenement kan verdienen en eraan kan deelnemen: AU, Europa, HK, MX, NZ, en TW.
De ontvangers moeten een goede reputatie bij Isagenix genieten ten tijde van het evenement om het bij te mogen wonen en om eventuele beloningen, zoals entree, vlucht en/of hotelaccommodaties te mogen ontvangen. De ontvangers die geen goede
reputatie genieten, verliezen deze kans en doen daarbij afstand van alle rechten, beloningen en prijzen uit hoofde van deze wedstrijd. De ontvangers mogen geen contant geld of alternatieve accommodaties of prijzen ontvangen in plaats van de verdiende
prijzen/beloningen. Contant geld dat via de beloningsregeling voor teams van Isagenix en acties is ontvangen en de waarde van niet-geldelijke prijzen, zoals reizen en geschenken, zijn mogelijk belast. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur om er zeker
van te zijn dat uw inkomen juist wordt opgegeven. Het is mogelijk dat de ontvangers en hun gasten, voor zover van toepassing, een afzonderlijke verklaring voor de aanvaarding van de prijs en een vrijwaring van aansprakelijkheid moeten ondertekenen.
Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing. Zie voor meer informatie IsagenixBusiness.com.

FIJI • 2021

DEELNAME ZIJA

We zijn blij dat we onze Zija-leiders mogen verwelkomen als leden van de wereldwijde Isagenix-familie. Aangezien deze wedstrijd voor
iedereen bij Isagenix is, hebben ook al onze wereldwijde Zija-leiders de mogelijkheid om een plek te bemachtigen voor Global Top Achievers.
De wereldwijde Zija-distributeurs kunnen één van de in totaal 20 plekken verdienen door dezelfde formule voor Leader in Action te volgen,
MAAR de wedstrijd gaat bij Zija pas van start nadat de volledige integratie in Isagenix is afgerond.

ALGEMENE INFORMATIE ZIJA

REISGEGEVENS

KWALIFICATIEPERIODE: 27 juli 2020 - 24 januari 2021

• Data: 21-25 april 2021
• Hotel op kosten van Isagenix

AANTAL WINNAARS: 20 Associates

• Alle bijkomende zaken zijn voor rekening van de Associate.

DEELNEMENDE LANDEN:†
Australië
Oostenrijk
België
Canada
Canarische Eilanden
Denemarken

Finland
Frankrijk
Duitsland
Hongkong
Ierland
Italië

Japan
Mexico
Nederland
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Polen

Portugal
Puerto Rico
Zuid-Korea
Spanje
Zweden
Zwitserland

Taiwan
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

ZO SLEEP JE EEN PLEK IN DE WACHT:
• Eindig in de 20 Associates die tijdens de kwalificatieperiode de meeste punten hebben verdiend met Leader in Action.
of
• Word een topverdiener met Top inkomen voldoet aan het minimuminkomen en de weken die als paid-as executive worden betaald tijdens de
kwalificatieperiode.

BELANGRIJKE WEDSTRIJDVOORWAARDEN VOOR ZIJA
TOP 20 PUNTENVERDIENERS
• Elk bedrijf MOET gedurende vijf van de zeven maanden van de wedstrijd minimaal één punt scoren in elk van de vier Leader in Action categorieën.
• Iedere Associate moet aan het einde van de wedstrijdperiode minimaal 8 weken Paid -as Executive zijn geweest. Dit hoeven geen opeenvolgende weken te zijn.
TOP INKOMENSVERDIENER
• Je moet tijdens de Zija-wedstrijdperiode $350K USD verdienen.
• Je moet aan het einde van de wedstrijdperiode minimaal 25 weken Paid -as Executive zijn geweest. Dit hoeven geen opeenvolgende weken te zijn.
- Degenen die $500K USD of meer verdienen komen in aanmerking voor 2 extra nachten (26-27 april).
• De 20 wereldwijde plekken voor Zija staan los van de plekken die over het algemeen via de beloning Global Top Achievers kunnen worden verdiend.

BELANGRIJKE INTERNATIONALE INFORMATIE
Voor de volgende markten is er een maximum aantal Associates dat een plek voor het evenement kan verdienen en eraan kan deelnemen.
• Hongkong en Taiwan: maximaal twee plekken.
• Zuid-Korea: maximaal twee plekken.

†Voor de volgende markten geldt een maximum aantal bedrijven van kwalificerende onafhankelijke Isagenix Associates dat een plek voor het evenement kan verdienen en eraan kan deelnemen: AU, Europa, HK, MX, NZ, en TW.
De ontvangers moeten een goede reputatie bij Isagenix genieten ten tijde van het evenement om het bij te mogen wonen en om eventuele beloningen, zoals entree, vlucht en/of hotelaccommodaties te mogen ontvangen.
De ontvangers die geen goede reputatie genieten, verliezen deze kans en doen daarbij afstand van alle rechten, beloningen en prijzen uit hoofde van deze wedstrijd. De ontvangers mogen geen contant geld of alternatieve
accommodaties of prijzen ontvangen in plaats van de verdiende prijzen/beloningen. Contant geld dat via de beloningsregeling voor teams van Isagenix en acties is ontvangen en de waarde van niet-geldelijke prijzen, zoals reizen
en geschenken, zijn mogelijk belast. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur om er zeker van te zijn dat uw inkomen juist wordt opgegeven. Het is mogelijk dat de ontvangers en hun gasten, voor zover van toepassing, een
afzonderlijke verklaring voor de aanvaarding van de prijs en een vrijwaring van aansprakelijkheid moeten ondertekenen. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing. Zie voor meer informatie IsagenixBusiness.com.
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