Diretor
GRUPO DE LIDERANÇA

GANHE A SUA QUOTA PARTE DE US $15.000!
Os Diretores na Europa podem ganhar até US $2.500 por mês, durante três meses!

COMO FUNCIONA
Pontos de
Inscrição
Pessoal
1PET

Pontos de
Progressão
no Ranking de
Inscrição Pessoal

Pontos de
Inscrição
2PET

Pontos
Semanais
Ativos

Para ganhar a sua parte do bónus, recolha pontos através de atividades fundamentais de desenvolvimento
comercial. Use a nova fórmula Líder em Ação para calcular quantas ações ganha no Grupo de Gestores.

Categoria

Subcategoria

Valor dos Pontos

1 membro de equipa
pessoalmente inscrito

Inscrições pessoais 1PET

1

2 membros de equipa
pessoalmente inscritos

Inscrições 2PET (até 20 pontos em cada mês)

2

Consultor, Consultor do Círculo de Prata

2

Gestor, Gestor Cristal, Gestor Círculo de Prata

6

Diretor, Diretor Cristal, Diretor Círculo de Prata

8

Executivo, Executivo Cristal, Executivo Estrela, Círculo de Ouro ou Platina

10

Progressões no Ranking
de Inscrições Pessoais

Semanas Ativas

Gestor

1

Diretor

2

Executivo

4

DISPONÍVEL PARA OS COLABORADORES NA EUROPA.

Diretor

GRUPO DE LIDERANÇA
Agora, adicione todos os seus Pontos de Inscrição pessoal 1PET, Pontos de Inscrição 2PET e
Pontos de Progressão no Ranking de Inscrição Pessoal Pontos para o mês todo. Em seguida,
adicione quaisquer pontos ganhos a partir do ranking semanal de Diretor Ativo (2 pontos por semana).

Digamos que ganhou 35 pontos no total, assim ganha 35 ações
No fim do mês, adicionamos a
totalidade das ações ganhas por todos.
Neste exemplo, foram ganhas
1.000 ações no total.

Para determinar o valor das ações, faça o seguinte:

US $15.000/1.000 = US $15
Ganhou 35 ações,
assim 35 x US $15 = US $525.

BÓNUS! Se estiver a ganhar ações no Grupo de Liderança de Diretores e avançar no ranking para
Executivo pela primeira vez, e se tiver uma ou mais semanas de atividade no ranking Executivo durante
o mês da comissão, pode adicionar esses pontos de atividade no ranking de Executivo
ao seu total do Grupo de Liderança de Diretores para esse mês!

É isso!

O QUE PRECISA DE SABER
1. Aberto aos colaboradores na Europa.
2. Os colaboradores podem participar no Grupo de Liderança de Diretores durante três meses consecutivos.
3. O primeiro mês em que um Cliente Associado ganha um bónus no Grupo de Liderança de Diretores, conta como o primeiro de três meses.
4. O bónus máximo que um Cliente Associado pode ganhar em cada mês é de US $2.500.
5. Um Cliente Associado deve ganhar pelo menos 1 ponto em cada categoria durante o mês, para se tornar elegível para o grupo de Diretores.
6. Assim que o ranking de um Cliente Associado avança para Executivo, este deixará de poder participar no grupo de Diretores.
7. As inscrições para 1PET e 2PET têm de ter mais de 100 de volume de negócios (BV).

CALENDÁRIO DO GRUPO DE LIDERANÇA
Mês do Grupo de Bónus
(2021)

Mês

Segunda-feira de início

Domingo de fim

N.º de
semanas
no mês

Data de pagamento do
bónus de segunda-feira

Janeiro

28 de dezembro de 2020

24 de janeiro de 2021

4

15 de fevereiro de 2021

Fevereiro

25 de janeiro de 2021

21 de fevereiro de 2021

4

15 de março de 2021

Março

22 de fevereiro de 2021

28 de março de 2021

5

12 de abril de 2021

Abril

29 de março de 2021

25 de abril de 2021

4

17 de maio de 2021

Maio

26 de abril de 2021

23 de maio de 2021

4

14 de junho de 2021

Junho

24 de maio de 2021

27 de junho de 2021

5

12 de julho de 2021

Termos de Elegibilidade para o Grupo de Diretores: Esta promoção está aberta aos Colaboradores Independentes da Isagenix na Europa. Podem ser ganhos um máximo de 20 pontos
por mês na categoria de Pontos de Inscrição 2PET. Os patrocinadores pessoais podem ganhar vários pontos pelos Colaboradores Patrocinados Pessoalmente que avancem no ranking
mais do que uma vez num mês. Os conteúdos são baseados num calendário 4-4-5. A Isagenix pode modificar ou terminar o programa de Grupo de Liderança de Diretores a qualquer
momento, por qualquer motivo. Se um Membro não amealhar pontos em todas as quatro categorias num mês de comissão, não receberá pontos para esse mês.

DISPONÍVEL PARA OS COLABORADORES NA EUROPA.
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