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Zinzino inspirerer til forandring i livet som den mest 
kundefokuserede direkte salgvirksomhed i verden. Vores 

fællesskab og vores produkter vil hjælpe os med at nå dette mål! 

Vi ved, at vi ikke kan hjælpe alle på samme tid, men vi kan altid 
skabe en historie mere. Da dette er synonymt med at forbedre 
folks liv indefra og ud, er vi stolte af at kunne belønne dig med 

en lukrativ og innovativ måde at tjene penge på, ved at anbefale 
vores verdensklasse-produkter.

Zinzino forbeholder sig retten til fejl i skrift og betydning. Vi forbeholder os retten til at ændre og revidere dette dokument til enhver tid. Skulle der fore-
komme potentielt forkerte oversættelser af dette dokument, vil hovedversionen være det gyldige dokument, som er bindende for alle selvstændige partnere 
hos Zinzino. 

(Dette dokument er i enhver forstand en oversættelse af den engelske originaltekst "Compensation Plan EU" og er bindende for alle Zinzinos selvstændige 
partnere. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne oversættelse og den engelske originaltekst, betragtes sidstnævnte som gældende.)
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De samme regler gælder for partnere og kunder, men Z4F Kit hedder for kunder et Premier Abonnement, og de kan kvalificere sig til flere gratis 
abonnementer.

Jo mere du begynder at forstå, hvor utroligt kraftfulde og efterspurgte Zinzino produkter rent faktisk 
er, des mere får du lyst til at anbefale dem til andre. Kunder er nøglen til din succes. Din indtjening vil 
være direkte forbundet med din indsats med at dele produkterne, og muligheden for at opbygge en 
salgsorganisation.

Modtag din Zinzino4Free (Z4F)
Hvis du som en “kunde” eller “partner” henviser fire (eller flere) kunder med den samme (eller større) ordre(r), får du din næste 
månedlige bestilling gratis. Du betaler kun forsendelsesomkostningerne. Dette er en fordel for partnere og kunder, da det er 
sjovt at involvere alle i at finde nye kunder.

Hvis du kan sige JA til hvert af nedenstående spørgsmål ved hver kalendermåneds afslutning, vil Zinzino sende dig dit næste 
Z4F Kit gratis!

1. Har du et Z4F Kit på auto order?

2. Har du mindst fire personlige førstegenerations-kun-
depoint?

3.
Er mit samlede antal førstegenerations-kundecredits mindst fire 
gange mine egne Z4F Kit credits?

KUNDEFORDELENE
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AT BLIVE EN SELVSTÆNDIG PARTNER

Credits 
For hvert Zinzino-product som du sælger fra prislisten, gives en provision kaldet credits. Credits er 
vores interne møntfod og grundlaget for alle beregninger i Zinzinos provisiionsplan. Vi har også to 
multiplikatorer for credits: ECB og RCB.

RCB (Residual Credit Bonus) 
fordobler credits fra de løbende 
bestillinger ud over den første.

ECB (Enrollment Credit Bonus)  
fordobler credits fra de nyregistrerede 

bestillinger.

Hvis du er kvalificeret til ECB og RCB, kan du bruge dem til at opnå alle niveauer i provisionsplanen, når 
du kvalificerer dig til aktivering, Z4F, provision og titler. 

ECB og RCB bliver udbetalt i den ugentlige cyklus. Så det betyder ikke noget, hvilken dag i indeværende 
uge, at du kvalificerer dig – multiplikatoren bliver tilføjet fra starten af provisionsugen (starter torsdag 
klokken 00.00 CET – centraleuropæisk tid).

1.
Det er gratis at starte som Zinzino 
Partner (back office entrance/
salgsrepræsentant), og du kan tjene 
på retailsalg og få kontant bonus på 
abonnementssalg.

2.

For at tjene provision af partneres 
salgsvolumen i dit team og deres kunder, 
skal du være kvalificeret som en aktiv 
partner. I den måned hvor du starter plus 
de næste tre kalendermåneder, er dit 
månedlige kvalifikationskrav 10 credits 
fra dine personlige kunder og dine egne 
bestillinger. 

3.

Fra den fjerde kalendermåned er 
betingelsen for at være en aktiv partner 
fire personlige kundepoint (PCP) udover 
de 20 credits fra dine personlige kunder 
og dine egne bestillinger. Når du har 
opnået dette, får du bronze-titlen. 

4.

For at opnå et højere niveau end bronze 
skal du opfylde kravene til kundepoint 
og balancerede credits, før du får den 
nye titel. Dette gælder også, hvis du har 
opnået kvalifikationen i den måned, 
hvor du starter, plus de næste tre 
kalendermåneder. 
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OPBYGNING AF DIN TEAM CUSTOMER-BASE

Pay points
Credits bruges til at beregne pay points ud fra provisionsplanen, og målet er at ét pay point 
er lig med 1 EUR. Virksomheden forbeholder sig retten til at holde pay pointværdien til 
mellem 0,85 og 1,10 euro.

Kontante bonusser
Der er cash bonus-typer; premier cash bonus og retail cash bonus.
 
Du modtager en premier cash bonus, når du sælger et premier kunde-kit til en ny eller eksisterende kunde. 
Du modtager en ny retail cash bonus, når en retail kunde køber et produkt, som sælges enkeltvis (og har credits).
Partnerprislisten skitserer både premier kit-tilbuddene, som giver en cash bonus, og de produkter som udløser en retail cash 
bonus (et antal procent af prisen eksklusiv skatter). 

Alle partnere, inklusive back office entrances (salgsrepræsentanter) bliver belønnet med cash bonus fra 10 til 30 %: 
• Partnere, der kvalificerer sig til A-team, bliver belønnet med 20 % cash bonus*
• Partnere, der kvalificerer sig til pro-team, bliver belønnet med 25 % cash bonus*
• Partnere, der kvalificerer sig til top-team og top 200 bliver belønnet med 30 % cash bonus*

* Du kan læse mere om team-bonusser på side 7.

Bonussen udbetales fra bestillinger, som er solgt til personlige kunder (direkte kunder og dem de har henvist i 2. generation, 
kunder i 3. generation osv.). Bemærk, at disse er de eneste bonusser, for hvilke der ikke stilles krav om at være en aktiv partner.

Bronze
En partner med fire personlige kundepoint (PCP), som genererer mindst 20 credits om måneden, 
inklusive dine egne bestillinger, får bronze-titlen. 

Tjen en 5 % mentor bonus på alle dine personligt sponsorerede partners team provision og kunde-Cash  
Bonus’er ved at opnå smart bronze. Du vil også modtage en one time bonus på 100 pay points.

 

Du kan fordoble din mentor bonus til 10 %, hvis dine personligt sponsorerede partnere også kvalificerer sig til smart bronze! 
Kvalificér dig til smart bronze inden for dine første 30 dage for at modtage en mentor bonus på 5 - 10 % fra alle dine personligt 
sponserede partnere.

Mentor bonus udbetales med ugentlig provision. Denne bonus må ikke overstige din samlede ugentlige indtjening på team 
provision og cash bonus. For at opretholde mentor bonus, kræves det, at du hver måned er aktiv som bronze eller højere titel.

Dynamisk komprimering: Hvis du ikke er kvalificeret til mentor bonus, går den automatisk til den første upline-sponsor, som er 
aktiv mentor bonus-kvalificeret A-team. Fra den uge hvor du rekvalificerer dig til bonussen, vil den igen blive udbetalt til dig.

Smart bronze (30 dages kvalifikationsperiode) EXPRESS 
BONUS

Registrér Z4F Kit på 
auto order.1.

Tilmeld 4 kunder med Pre-
mier Kits med en samlet 
værdi på mindst 20 credits.2.
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Få en 150 pay point-bonus (one time bonus) plus ECB (Enrollment Credit Bonus).

Kvalificér dig til X-team med 10 aktive personlige kundepoint, som genererer mindst 50 credits om måneden, inklusive 
dine personlige bestillinger.

Tilmeld 10 kunder med 
Premier Kits med en samlet 
værdi på mindst 50 credits.

Registrér Z4F Kit på 
auto order.1. 2.

X-team

X-Team express (60 dages kvalifikationsperiode)

For at opretholde ECB kræves det at du hver måned er aktiv med en titel af silver eller højere (750 eller flere balancerede 
credits) eller X-team.

EXPRESS 
BONUS
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A-TEAM-BONUS

Partnere kan kvalificere sig til pro-team med 50 aktive kundepoint og 250 credits 
inklusive personlige bestillinger. Belønningen*:

1. 25 % cash bonus
2. 200 pay points i hver kvalificeret måned
3. ECB og RCB
4. Tre director trip-point pr. aktiv pro-team måned

PRO-TEAM-BONUS

TOP-TEAM-BONUS Partnere kan kvalificere sig til top-team med 100 aktive kundepoint og 500 credits 
inklusive personlige bestillinger. Belønningen*:

1. 30 % cash bonus
2. 400 pay points i hver kvalificeret måned
3. ECB og RCB
4. Fem director trip-point pr. aktiv top-team måned
 

Partnere kan kvalificere sig til A-team med 25 aktive kundepoint og 125 credits, inklus-
ive personlige bestillinger. Belønningen*:

1. 20 % cash bonus
2. 100 pay points i hver kvalificeret måned
3. Enrollment Credit Bonus (ECB) og Residual Credit Bonus (RCB)
4. 1 director trip-point pr. aktiv A-team måned
5. Mulighed for mentor bonus dynamisk komprimering 

Få mere at vide på side 5

Partnere kan kvalificere sig til top 200 plus med 200 aktive kundepoint og 1000 credits 
inklusive personlige bestillinger. Belønningen*:

1. 30 % cash bonus
2. 1000 pay points i hver kvalificeret måned
3. ECB og RCB
4. Otte director trip-point pr. aktiv top 200 team måned

Bemærk: Det første år, hvor du opnår top 200 plus, er du automatisk  
kvalificeret til director trip, hvis du har opretholdt en top 200-volumen  
på 1000 credits pr. måned i mindst to måneder i kvalifikationsperioden.  
Få mere at vide på side 15. 

TOP 200 PLUS-BONUS

* Kun det højest opnåede niveau af enten A-team, pro-team eller top-team vil blive udbetalt

PLUS for hver yderligere 100 aktive kundepoint og ekstra 500 credits inklusive 
personlige bestillinger. Belønningen*:

1. + 500 pay points i hver kvalificeret måned
2. + 3 director trip-point pr. aktiv PLUS-team måned
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OPBYGNING AF DIT SALGSTEAM

1. Gå med som en selvstændig Zinzino Partner 

2. Registrér et Z4F Kit på auto order

3.
Registrer fire eller flere førstegenerationskunder med Premier Kits for at modtage dine produkter for den 
næste måned gratis (Zinzino4Free, du betaler kun forsendelsesomkostningerne) og behold din status som 
aktiv partner  

4. Skab hurtige resultater gennem vores 30- og 60-dages express-/fast start bonus-program. Tjen ECB, mentor 
bonus og op til 400 pay points som express bonusser 

5.  Registrer flere partnere og lær dem, hvordan de kan kopiere trin 2 til 5 

Vores provisionsplan er baseret på en let kopiérbar forretningsmodel, som gør brug af direkte salg. Som vi 
allerede har været inde på, er kunderne nøglen til vores succes. Tiden er nu kommet til at skabe fremdrift 
ved at opbygge et salgsteam, som kan accelerere din kundeorganisation.

  Fem trin til succes for nye partnere

Waiting Room  
For at gøre det let og praktisk for dig 
vil dine nye partnere blive placeret i 
dit waiting room. Så har du mulighed 
for at strukturere dit team på det 
tidspunkt, som passer dig i løbet af 
ugen. Hvis ikke du placerer den nye 
partner, vil systemet automatisk gøre 
det for dig. 
 
Systemet vil tage hånd om alle 
partnere, som ikke er placerede i 
waiting rooms, i den rækkefølge de 
er blevet registreret. Alle partnere i 
waiting room vil blive placeret tids nok 
til at blive registreret før den ugentlige 
og månedlige tidsfrist.
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7,5 % → 10 % → 15 % →
Balancerede 
credits/IC

150 300 500 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

Pay points 11 22 50 100 150 200 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500

Procenten i tabellen nedenfor viser, hvordan dine balancerede team credits bliver beregnet og konverteret til pay points til 
provision. Alle Zinzinos aktive partnere begynder med en team provision på 7,5 % og kan tjene team provision i flere income 
centers. Team provision udbetales ugentligt.
Se tabel: 

1.

Tjen fast start silver-bonussen på 150 pay points og enrollment credit bonussen (ECB). Trin:

Bliv en Smart 
Bronze-partner 

Registrér Z4F Kit på 
auto order

Opnå 375 credits  
i balance 2. 3.

For at opretholde ECB skal du forblive aktiv hver måned med en titel af silver eller højere (750 balancerede credits) eller X-team.

Fast start silver (30 dages kvalifikationsperiode)

Balancerede credits 
Antallet af credits som tæller er baseret på balancen mellem dit venstre og højre team. Ikke mere 
end to tredjedele (2/3) af dine kvalificerende credits kan komme fra det største team. 

Team Commission 

1.

EXPRESS 
BONUS
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Active crown-titler og derover modtager en volume bonus i form af pay points baseret på det totale salg, hvor balancen 
skal være på mindst 10.000 credits. Volume bonus gælder for flere income centers og bliver udbetalt ugentligt. Se tabellen 
nedenfor:  

Tjen CAB for nye kunde-premier kits og nye partner product kits. Lille, medium, stor, XL og XXL CAB gælder for aktive partnere. 
CAB må kun komme fra ét income center i hver ugentlig udbetalingscyklus.
Se tabel:
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1 % 1,5 % 2 % 2,25 % 2,5 % 2,75 % 3 % 3,5 % 4 % 4 %

     10.000 Cr. 100 150 200 225 250 275 300 350 400 400

>   25.000 Cr. 250 375 500 562 625 687 750 875 1.000 1.000

>   50.000 Cr. 750 1.000 1.125 1.250 1.375 1.500 1.750 2.000 2.000

>   75.000 Cr. 1.500 1.687 1.875 2.062 2.250 2.625 3.000 3.000

> 100.000 Cr. 2.250 2.500 2.750 3.000 3.500 4.000 4.000

> 125.000 Cr. 3.125 3.437 3.750 4.375 5.000 5.000

> 150.000 Cr. 4.125 4.500 5.250 6.000 6.000

> 200.000 Cr. 6.000 7.000 8.000 8.000

> 250.000 Cr. 8.750 10.000 10.000

> 300.000 Cr. 10.500 12.000 12.000

> 400.000 Cr. 16.000 16.000

> 500.000 Cr. 20.000

Customer Acquisition Bonus (CAB)

Volume Bonus

Venstre credits Højre credits Pay points

LILLE 500 500 200

MEDIUM 1.500 1.500 400

STOR 3.500 3.500 600

XL 7.500 7.500 1.000

XXL 15.000 15.000 1.500
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BONUSSER 

Hvis du er kvalificeret til ECB, vil du modtage 100 % yderligere credits for nye premiere kits og for nye partner product kits. 
Enkeltbestillinger og ekstra bestillinger tæller ikke med. Du kan kvalificere dig til ECB ved at nå til: Fast start Silver, X-Team 
Express og A-Team som en livstidsbonus. For at modtage ECB i enhver given måned skal partneren forblive aktiv hver måned 
som Silver (750 balancerede credits) eller X-team eller andre titler med højere rang. Denne bonus beregnes både som ugentlig 
og månedlig provision. 

Hvis du er kvalificeret til RCB, vil du modtage 100 % yderligere credits for alle bestillinger, undtagen ECB-kvalificerede 
bestillinger. Du kan kvalificere dig og opretholde RCB ved at: Være kvalificeret til A-Team (eller højere). Denne bonus beregnes 
både som ugentlig og månedlig provision. 

Residual Credit Bonus (RCB) 

Enrollment Credits Bonus (ECB)
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Titel Balancerede 
kundepoint 

Engangsbonus Udbetalt over 
måneder

Månedlig 
udbetaling

Diamond 750 2.500 EUR 5 500 EUR

Director 1.500 5.000 EUR 5 1.000 EUR

Crown 3.000 10.000 EUR 10 1.000 EUR

Royal Crown 5.000 15.000 EUR 10 1.500 EUR

Black Crown 7.500 20.000 EUR 10 2.000 EUR

Ambassador 10.000 25.000 EUR 10 2.500 EUR

Royal Ambassador 12.500 25.000 EUR 10 2.500 EUR

Black Ambassador 15.000 25.000 EUR 10 2.500 EUR

President 20.000 100.000 EUR 20 5.000 EUR

Tjen en Top-Team bonus på 10.000 EUR (én gang). Kvalificér dig til denne bonus den første måned, hvor du får Top-Team titlen. 
Bonussen udbetales i 25 månedlige rater på 400 EUR. Hvis du mister kvalifikationen, vil den del af din bonus, som er til overs 
blive udbetalt, når kvalifikationen er opnået igen. 

Top-Team bonus (10.000 EUR udbetalt én gang) 

Du kvalificerer dig den første måned, hvor du har opnået den relevante titel (eller højere) og når de balancerede kundepoint er 
opnået. Maksimalt 2/3 af kunderne kan komme fra dit største team. Denne bonus bliver udbetalt over 5 til 20 måneder. Hvis du 
mister kvalifikationen, vil den del af din bonus, som er til overs blive udbetalt, når kvalifikationen er opnået igen. Denne bonus 
udbetales månedligt. 

Titelbonus (udbetales én gang for titlen og balancerede teamkunder)
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zPhone
Som aktiv Executive og derover vil du modtage en zPhone bonus. Denne bonus er på 200 EUR hver måned, hvor du er kvalifi-
ceret med en titel af Executive eller højere.

zCar
Når du er Diamond eller derover, vil du blive belønnet med 
en zCar bonus på 1.000 EUR. Du vil modtage den fulde 
bonus (100 %) hver måned, hvor du er kvalificeret som 
Diamond eller derover i de første 90 dage. Denne bonus 
udbetales sammen med al øvrig månedlig provision. Efter 
90 dage er der to ekstra kriterier, som skal opfyldes for at 
fortsætte med at modtage 100 % af din zCar bonus

1. Du skal købe og sætte en streamer på din bil inden for 
90 dage efter, at du er nået til Diamond. Bilen skal være 
sort og må ikke være ældre end 6 år.

2. Bilen skal bære en streamer i overensstemmelse med 
den grafiske profil, som er bestemt af Zinzino. Vi vil 
sende dig det godkendte design og information om, 
hvordan du sætter en streamer på din bil.

 
Hvis du ikke opfylder disse to kriterier, men forbliver 
kvalificeret som Diamond, vil du modtage 50 % af bonussen. 
Hvis du senere opfylder kriteriet, vil du igen modtage 100 % 
af din zCar bonus som en del af den følgende måneds 
provisionsudbetaling.

BONUSSER 
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TRE BONUS-REJSER

1 DT-point for hvert kundepoint, der er genereret fra et Premier Kit 
Du kan maksimalt få 50 DT-point for nye kundepoint i løbet af kvalificeringsperioden.

1 DT-point for hver ny partner med Basic, Advanced eller Ultimate Partner Kit eller back 
office entrance (salgsrepræsentant), der opfylder betingelserne for Smart Bronze.
Du skal have mindst 5 DT-point fra denne kategori. Du kan maksimalt få 50 DT-point fra nye partnerpoint i 
løbet af kvalifikationsperioden

FOR NYE KUNDER OG 
PARTNERE  

FOR DIN AKTIVE 
TITEL 

1 DT-point for hver måned, hvor du er aktiv Executive
4 DT-point for hver måned, hvor du er aktiv Platinum
10 DT-point for hver måned, hvor du er aktiv Diamond
15 DT-point for hver måned, hvor du er aktiv Director eller derover
De med ny titel som Director* eller ny titel Top 200** er automatisk kvalificerede til turen. Royal Crown*** 
og højere er kvalificeret til to ture (hvor du f.eks. kan tage din partner med). Aktive Presidents kvalificerer sig 
inden for kvalifikationsperioden sammen med deres partner automatisk til turen.

For at kvalificere din ægtefælle, skal du samle 320 DT Points og mindst 15 Partnerpoint. Du kan også kvalificere delvist med 50 % 
af en ægtefælle-billet, som du betaler ved at samle 240 DT Points og 15 Partnerpoint. Du skal have kvalificeret dig til din egen tur 
for at kunne kvalificere din ægtefælle.

Kvalifikationsperiode: Fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023 (VED MIDNAT EU CET-TIDSZONE/KL. 18 USA EST-TIDSZONE/
KL. 8 +1 AUST EST-TIDSZONE). 

*Opnå titel som ny Director i løbet af kampagneperioden, og få status af aktiv X-Team. Når du har opnået et nyt Director-niveau, skal du desuden opretholde 
mindst 1 måned med 12.000 Diamond-credits på din saldo, efter kvalifikationen, ved slutningen af december 2023. 
** Omsætningen på 1.000 credits pr. måned i Top 200 skal bevares i to måneder i kvalifikationsperioden. Efter 2 gange at have opnået en ny plads i top 
200, skal du desuden opretholde mindst 2 måneder som Top-Team ved slutningen af december 2023.
*** Omsætningen på 80.000 credits pr. måned i Royal Crown skal opretholdes i to måneder i kvalifikationsperioden og mindst 5 partnerpoint. For at få din 
ægtefælle med skal Royal Crown have i alt 15 DT points fra nye partnere.
****Flyrejser og transport; Zinzino betaler den kvalificerede partner og dennes ægtefælle, når de er kvalificerede ifølge reglerne, med et beløb i euro, der 
dækker booking af personlige flybilletter, samt transport fra lufthavnen og DT-feriestedet.

Director Trip 2019

Zinzino Director Trip
Zinzino har hvert år en uddannelsesrejse, som hedder Director Trip. Vi tager dig med til luksuriøse og eksklusive steder, hvor 
du har mulighed for at lære fra store foredragsholdere og modtage træning fra de bedste i inspirerende omgivelser. 

For at kunne komme med på Director Trip skal du samle 160 DT-point. Sådan samler du DT-point: 

1 DT-point for hver aktive A-Team måned
3 DT-point for hver aktive Pro-Team måned
5 DT-point for hver aktive Top-Team måned
8 DT-point for hver aktive Top-Team 200-måned
11 DT-point for hver aktive Top-Team 300-måned 

FOR PERSONLIGE 
KUNDER 



Zinzino provisionsplan – gældende fra 2022-11-01 (da-DK) | 15. 

Zinzino Ambassador Trip
Hvert år forkæler Zinzino alle sine aktive Ambassadors med en 5-stjernet oplevelse forskellige steder i Europa. Vi har oplevet 
luksuriøse Monaco, stået på jetski i Palma og nydt en syvrettersmenu på stranden ved Den Franske Riviera.

For at kvalificere dig til Ambassador Trip, skal du opnå aktiv Royal Crown i 12 måneder eller mindst opnå aktiv Black Crown i 1 
måned mellem 1. juli 2022 og 30. juni 2023.

De kvalificerede partnere skal selv betale alle rejseudgifter til og fra stedet, hvor Ambassador Trip foregår, herunder flybilletter, 
taxi til hotellet osv. Alle kvalificerede partnere har også mulighed for at tage deres ægtefælle med på rejsen. Ægtefæller skal selv 
booke egne flybilletter og betale for alle rejseudgifter til og fra destinationen. Zinzino dækker alle andre udgifter for partneren 
og ægtefællen på turen såsom mad, ophold, aktiviteter osv.

Alle kvalificerede partnere kan også deltage i leader council-møderne igennem det kommende år.

Zinzino Founders Trip
En uforglemmelig rejse med Founders (grundlæggerne) er for vores allerbedste recruitere. Bestemmelsesstedet vil blive 
afsløret i begyndelsen af kalenderåret. En luksusrejse fyldt med fantastiske eventyr såsom helikoptersafari, magisk mad til-
beredt af private kokke samt coaching- og lederskabssessioner. En helt unik rejse med masser af sjov, som helt sikkert vil blive 
et minde for livet!
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RECOGNITION FOR TITLER

Zinzino har adskillige recognition-niveauer, hver med deres egen titel og bonus. Bonusser bliver større 
for hvert niveau, som du når til. Du kan altid optjene den bonus, som er på dit niveau og herunder. 
Bemærk at du er nødt til at være en aktiv partner, for at optjene provision og bonusser. For Executives 
og derover er der yderligere krav til aktivering. 

Back office entrance 
(salgsrepræsentant)
Det er gratis at starte som Zinzino Partner (back office 
entrance (salgsrepræsentant), og du kan tjene på retailsalg 
og kontante bonusser.

Aktiv partner
Du er kvalificeret som aktiv partner, når du har 10 credits 
hver måned fra dine personlige kunders- og dine egne 
bestillinger i den måned, hvor du starter, plus de næste tre 
kalendermåneder. Fra den 4. kalendermåned skal du have 
fire kundepoint udover de 20 credits fra dine personlige 
kunders bestillinger, og dine egne bestillinger hver måned. 
Dette betyder også, at du er kvalificeret til Bronze. Aktive 
partnere akkumulerer banking og har et ugentligt potentiale 
for indtjening på op til 1.500 Pay Points i team commission pr. 
Income Center og en CAB på op til 1.500 Pay Points pr. uge.

Silver
Når du er nået til bronze og har 750 credits i balance pr. 
kalendermåned, eller når til Fast Start Silver(se side 9), er du 
Silver. 750 credits kræver normalt omkring 50 balancerede 
kunder i dit team. Hvis du er kvalificeret til Fast Start Silver, 
modtager du 150 Pay Points i bonus og ECB. 

Gold
Når du når til Bronze og har 1.500 credits i balance pr. 
kalendermåned, er du Gold. 1.500 credits kræver normalt 
omkring 100 balancerede kunder i dit team.

Executive
Når du når til X-Team og har 3.000 credits i balance pr. 
kalendermåned, er du Executive. 3.000 credits kræver 
normalt omkring 200 balancerede kunder i dit team. Som 
en aktiv Executive eller højere tjener du 200 EUR zPhone 
Bonus hver måned.

Platinum
Når du når til X-Team og har 6.000 credits i balance pr. 
kalendermåned, er du Platinum. 6.000 credits kræver 
normalt omkring 375 balancerede kunder i dit team.

Diamond
Når du når til X-team og har 12.000 credits i balance pr. 
kalendermåned, er du Diamond. 12.000 credits kræver 
normalt omkring 750 balancerede kunder i dit team. En 
titelbonus på 2.500 EUR er nu klar til dig. Som en aktiv 
Diamond eller højere, tjener du 1.000 EUR zCar Bonus 
hver måned. 

Director
Når du når til X-team og har 24.000 credits i balance pr. 
kalendermåned, er du Director. 24.000 credits kræver 
normalt omkring 1.500 balancerede kunder i dit team. En 
titelbonus på 5.000 EUR er nu klar til dig. Som ny Director er 
du automatisk kvalificeret til én Director Trip. 
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Crown 
Når du når til X-Team og har 48.000 credits i balance pr. 
kalendermåned, er du Crown. 48.000 credits kræver 
normalt omkring 3.000 balancerede kunder i dit team. En 
titelbonus på 10.000 EUR er nu klar til dig. Du kan modtage 
en Volume Bonus på 1 % på op til 250 Pay Points pr. uge pr. 
Income Center. 

Royal Crown
Når du når til X-Team og har 80.000 credits i balance pr. 
kalendermåned, er du Royal Crown. 80.000 credits kræver 
normalt omkring 5.000 balancerede kunder i dit team. En 
titelbonus på 15.000 EUR er nu klar til dig. Du vil modtage 
en Volume Bonus på 1,5 % på op til 750 Pay Points pr. uge 
og pr. Income Center.

Black Crown
Når du når til X-team og har 130.000 Credits i balance pr. 
kalendermåned, er du Black Crown. 130.000 Credits kræver 
normalt omkring 7.500 balancerede kunder i dit team. En 
titelbonus på 20.000 EUR er nu klar til dig. Du vil modtage 
en Volume Bonus på 2 % på op til 1.500 Pay Points pr. uge 
og pr. Income Center.

Ambassador
Når du når til X-Team og to Income Centers med mindst 
10.000 credits i balance i hvert team og en samlet volumen 
på 150.000 credits på din saldo (001) pr. kalendermåned, 
bliver du Ambassador. 150.000 Credits kræver normalt 
omkring 10.000 balancerede kunder i dit team. En 
titelbonus på 25.000 EUR er nu klar til dig. Du vil modtage 
en Volume Bonus på 2,25 % på op til 2.250 Pay Points pr. 
uge og pr. Income Center.

Royal Ambassador 
Når du når til X-team og to Income Centers med mindst 
20.000 credits i hvert team og en samlet volumen på 
200.000 credits i balance (001) pr. kalendermåned, bliver 
du Royal Ambassador. 200.000 Credits kræver normalt 
omkring 12.500 balancerede kunder i dit team. En 
titelbonus på 25.000 EUR er nu klar til dig. Du kan modtage 
en Volume Bonus på 2,5 % på op til 3.125 Pay Points pr. uge 
og pr. Income Center.

Black Ambassador
Når du når til X-Team og to Income Centers med mindst 
30.000 credits i hvert team og en samlet volumen på 
250.000 credits i balance (001) pr. kalendermåned, bliver 
du Black Ambassador. 250.000 Credits kræver normalt 
omkring 15.000 balancerede kunder i dit team. En 
titelbonus på 25.000 EUR er nu klar til dig. Du vil modtage 
en Volume Bonus på 2,75 % på op til 4.125 Pay Points pr. 
uge og pr. Income Center.

President
Når du når til A-team og tre Income Centers med mindst 
40.000 credits i hvert team og en samlet volumen på 
300.000 credits i balance (001) pr. kalendermåned, bliver du 
President. 300.000 Credits kræver normalt omkring 20.000 
balancerede kunder i dit team. En titelbonus på 100.000 
EUR er nu klar til dig. Du kan modtage en Volume Bonus på 
3 % på op til 6.000 Pay Points pr. uge og pr. income center.

Elite President
Når du når til A-team og tre Income Centers med mindst 
80.000 credits i hvert team og en samlet volumen på 
500.000 credits i balance (001) pr. kalendermåned, bliver du 
Elite President. Du kan modtage en Volume Bonus på 3,5 % 
på op til 10.500 Pay Points pr. uge og pr. Income Center.
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Global President
Når du når til A-team og tre Income Centers med mindst 
130.000 credits i hvert team og en samlet volumen på 
1.000.000 credits i balance (001) pr. kalendermåned, bliver 
du Global President. Du kan modtage en Volume Bonus på 
4 % på op til 16.000 Pay Points pr. uge og pr. Income Center.

1 Star Global President
Når du når til A-team og fire Income Centers med mindst 
130.000 credits i hvert team og en samlet volumen på 
2.000.000 credits i balance (001) pr. kalendermåned, bliver 
du 1 Star Global President. Du vil modtage en 
Volume Bonus på 4 % på op til 20.000 Pay Points pr. uge 
og pr. Income Center. Herudover vil du modtage en 0,5 % 
ubegrænset bonus af al volumen udenfor Team Provision og 
Volume Bonus betalingstrin.

2 Star Global President
Når du når til A-team og fem Income centers med mindst 
130.000 credits i hvert team og en samlet volumen på 
3.000.000 credits på din saldo (001) pr. kalendermåned, 
bliver du 2 Star Global President. Du vil modtage en 
Volume Bonus på 4 % på op til 24.000 Pay Points pr. 
uge og pr. Income Center. Herudover vil du modtage 
en 0,5 % ubegrænset bonus af al volumen udenfor Team 
Provision og Volume Bonus betalingstrin. 

3 Star Global President
Når du når til A-team og seks Income Centers med mindst 
130.000 credits i hvert team og en samlet volumen på 
4.000.000 credits på din saldo (001) pr. kalendermåned, 
bliver du 3 Star Global President. Du vil modtage en 
Volume Bonus på 4 % på op til 28.000 Pay Points pr. 
uge og pr. Income Center. Herudover vil du modtage 
en 0,5 % ubegrænset bonus af al volumen udenfor Team 
Provision og Volume Bonus betalingstrin.
  

Nu kan du starte med at føje stjerner til din titel og komme 
endnu højere op! Du vil modtage yderligere en stjerne 
for hvert nyt Income Center med mindst 130.000 credits 
i hvert team og 1.000.000 credits i dit balancerede team 
(001 Income Center) pr. kalendermåned. For hver ny stjerne 
øges din ugentlige Volume Bonus med 100.000 credits i 
betalingsdybde pr. Income Center.
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KUNDE

TEAM CUSTOMER 
NUMBER

Hver partner med en bestilling på 1.25 eller flere credits i de seneste 90 dage 
tælles som ét partnerpoint.PARTNERPOINT 

Dit totale Team customer Number er summen af alle dine personlige kundepoint (PCP), 
dine team kundepoint (TCP) og alle partnerpoint.

KUNDE 

Personlige kunder er alle dine direkte kunder (første generation) og de kunder som 
er direkte henvist af dine direkte kunder (anden generation, tredje generation …) i et 
ubegrænset antal generationer. 

PERSONLIG 
KUNDE  

KUNDEPOINT 
En aktiv kunde kan give dig ét eller flere kundepoint. Hvert kundepoint er aktivt i 90 dage 
fra den dag, hvor det sidste køb blev foretaget. Sådan akkumuleres kundepoint:  
 
1. Du modtager ét kundepoint for hvert Premier abonnement (mindst 1.25 credits), og 

andre varer (mindst 1.25 credits) der tilføjes abonnementer eller Auto Orders. 

2. Herudover kan du modtage maksimalt ét ekstra kundepoint for varer (mindst 1.25 
credits hver)  som er købt inden for den seneste 90 dages periode, men ikke på 
abonnement eller månedlig Auto Order. Denne regel gælder efter en kundes første 
90 dage.  

3. Hvis du ikke modtager nogen kundepoint baseret på ovenstående regler, modtager 
du maksimalt ét kundepoint, når det samlede beløb for alle bestillinger fra de sidste 
90 dage er 1.25 credits eller mere. 

 
Eksempel: Når en kunde har mere end ét Premier Abonnement på deres månedlige 
Auto Order, som f.eks. et enkelt hudplejeabonnement og et enkelt balance-abonnement, 
tæller dette som to kundepoint. Hvis de herudover har en webshop-bestilling på mindst 
1.25 credits, vil dette også generere ét kundepoint. I alt bliver det nu til tre kundepoint 
(to point fra premier-abonnementer og 1 point for webshopvaren). 

For at andre varer bliver talt som kundepoint, anbefaler vi at webshopvarer bliver føjet til 
abonnementerne. Zinzino forbeholder sig retten til ikke at medregne kundepoint fra køb, som 
er foretaget som en separat ordre, og ikke som månedlige bestillinger som nævnt ovenfor.

En kunde er aktiv i 90 dage fra den dag, hvor det sidste køb på mindst 1.25 credits blev 
foretaget. En kunde som er registreret uden en Premier Kit-bestilling omtales som en 
“Retailkunde”. En kunde med en Premier Kit-bestilling kaldes en “Premierkunde”.
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PROVISION 
Alle provisioner, der præsenteres af Zinzino, vises som 
indtægter før skat, så det samme beløb kan ses af alle. 
Afhængig af reglerne i dit land og om du er momsregistreret 
eller ej kan forskellige skatter have indflydelse på dette 
beløb, som f.eks. dine lokale skatteregler. Som Zinzino 
Partner er du forpligtet til at sørge for, at du registrerer 
dig selv på korrekt vis, i overensstemmelse med både dine 
lokale lovmæssige forordninger og de krav, som Zinzino 
stiller. Kommissionsfakturaer bliver offentliggjort i PDF-
format på hver partners personlige websider. 

PARTNERKONTRAKT 
For at kunne forblive registreret som Zinzino Partner skal 
du indenfor en periode på 12 måneder, afgive en bestilling 
på mindst 1,25 credits eller registrere mindst ét nyt 1. 
generations kundepoint, med en værdi af mindst 1,25 
credits. Hvis du ikke lykkes med dette, vil din position i 
netværket blive låst og efter 24 måneder vil dit Partner-ID 
ikke længere være gyldigt. 

Herudover reguleres dit samarbejde med Zinzino efter alle 
regler i partnerkontrakten, samt marketingregler og etik. 
For at opretholde en Recognition Pin skal du have opfyldt 
kravene til denne Pin mindst én gang i løbet af de seneste 
12 måneder. 

Du bedes holde øje med kommunikation fra Zinzino 
til selvstændige partnere i dit Back Office og sørge for 
regelmæssig kontakt med din sponsor for løbende vigtig 
information. 

Zinzino forbeholder sig retten til at tilbagetrække eller 
tilbageholde provision, hvis det viser sig, at kvalifikation 
til provisioner eller bonusser er opnået på uetisk vis eller 
ved snyd. Zinzinos afdeling for overholdelse af regler 
undersøger alle tilfælde, hvor der er mistanke om svig. 

WEBKONTO 
Der er et gebyr på overførsel fra din webkonto til en 
bankkonto (som afhænger af din bank).  

Der vil muligvis blive stillet krav om et mindstebeløb. 
Partnere med status Frozen (frossen) bliver trukket et 
månedligt administrationsgebyr på 10 pay point omregnet 
til den lokale valuta.
 
Alle kommissioner bliver vekslet fra euro til den lokale 
møntfod (Island, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Ungarn og 
Rumænien undtaget), når vi udbetaler til din webkonto, 
og der anvendes en vekselkurs fra den europæiske 
centralbank/Riksbanken (Sveriges centralbank), som 
opdateres ugentligt. 

ANDRE VIGTIGE OPLYSNINGER
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UGENTLIG OG MÅNEDLIG KOMMISSION 
Zinzino betaler sine partnere ugentligt og månedligt baseret på salgsvolumen. Team provision, CAB og Mentor Bonus bliver 
udbetalt ugentligt. Specielle bonusser udbetales månedligt. Bemærk venligst tidsfristerne for kvalifikation til alle provisioner.

TIDSFRISTER OG KOMMISSIONER

DAGLIG, UGENTLIG ELLER MÅNEDLIG? 
Zinzinos computersystemer indhenter dagligt, ugentligt og månedligt data om kvalifikation for relevante kommissioner og 
bonusser. Alle bestillinger skal betales før kvalifikationstidsfristen.

PROVISIONSUGE 
Provisionsugen begynder torsdag klokken 00.00 CET - 
central europæisk tid, og slutter den følgende onsdag kl. 
24.00 CET - central europæisk tid. Ugen inkluderer alle 
betalte bestillinger i løbet af den uge.

PROVISIONSMÅNED 
Provisionsmåneden går fra kl. 00.00 CET - central europæisk 
tid den sidste dag i den foregående måned indtil klokken 
24.00 CET - centraleuropæisk tid den sidste dag i den 
igangværende måned. Provisionsmåneden inkluderer alle 
betalte bestillinger i denne periode.

Zinzino vil offentliggøre nye titler fra den foregående måned 
i partner back office senest på den 10. dag i den næste 
måned.

Provision for den første uge i hver måned inkluderer 
den igangværende uge plus månedlig provision fra den 
foregående måned.

MÅNEDLIGE TITEL-RECOGNITIONS 
Partnere kvalificerer sig til titler hver måned for 
betalingsrang (dvs. kvalificeret titel) i den måned, der 
følger. Den kvalificerede titel bestemmer bonusser og 
kommissioner. Partnere kan stige til næste titel på et hvert 
givet tidspunkt i den igangværende måned.

Smart Bronze, Fast Start silver og X-Team Express.  

Den daglige tidsfrist er klokken 24.00 CET (central europæisk tid) hver dag

KONTROLLERES 
DAGLIGT  

Cash Bonus, CAB, Volume Bonus, Team provision og Mentor Bonus.  

Den ugentlige tidsfrist er hver onsdag klokken 24.00 CET - central europæisk tid

KONTROLLERES 
UGENTLIGT  

KONTROLLERES 
MÅNEDLIGT  

zPhone-, zCar-, titelbonus, A-Team, Pro-Team, Top-Team og recognition-titler.  
Z4F-programmet verificerer månedlig kvalifikation.
 
Den månedlige tidsfrist er den sidste dag i hver kalendermåned 24.00 CET - 
central europæisk tid
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BANKING

Credits, som ikke er blevet anvendt til at beregne provision 
i en vilkårlig uge eller måned, bliver ”banked” (opbevaret) 
indtil en fremtidig provisionsperiode. Teamvolumen i 
et venstre eller højre team omfatter Banking samt ny 
salgsvolumen for ugen eller måneden, henholdsvis for den 
igangværende uge og den igangværende måned. 

Ved provisionsberegninger bruger credits i en 2/3 - 1/3 
balance, dvs. op til 2/3, der stammer fra dit største team. 
Når du har nået den maksimale udbetaling for enhver form 
for provision (f.eks. er det maksimale antal credits for team 
provision 1.500), er det kun det største team, som ikke vil 
blive ”banked”. Zinzino sætter maksimalt én million credits 
til opbevaring både ugentligt og månedligt.

Crown partnere og derover er kvalificerede til en 
ugentlig Volume Bonus. 

En partner skal være ”aktiv” med mindst fire kundepoint og 
20 credits (fra kunder og personlige bestillinger) for at sætte 
credits til opbevaring. En partner som bliver ”inaktiv” taber 
al ugentlig og månedlige banking.
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ZINZINO ORDFORKLARINGER

PARTNER

SPONSOR: Partner som har introduceret en ny partner 
eller kunde til Zinzino. 

CREDITS: Alle Zinzinos produkter bærer en ”credit”-værdi, 
som er standardiseret uafhængigt af lande og den lokalt 
anvendte møntfod. Zinzino bruger Credits som en intern 
møntfod for at fastsætte Z4F-berettigelse og for at beregne 
kommissioner og bonusser i provisionsplanen.

TIDSFRISTER FOR AKTIVERING:  En partner skal 
kvalificere sig ved slutningen af hver kalendermåned for at 
være aktiv i den næste.  Tidsfristen er klokken 24.00 CET på 
den sidste dag.

PAY POINTS: Credits bruges til at beregne pay points ud 
fra provisionsplanen, og målet er at ét pay point er lig med 
1 EUR. Virksomheden forbeholder sig retten til at holde 
værdien af pay point til mellem 
0,85 og 1,10 Euro.

PREMIER KUNDE: Premier kunder registreres med et 
Premier Kit for at kvalificere sig til premier priser (Zinzinos 
laveste priser) i webshoppen.

RETAIL KUNDE: Kunder, som betaler fuld retailpris, når de 
handler i webshoppen eller direkte hos en partner. 

BANKING: Credits, som ikke kan konverteres til Pay Points, 
bliver opbevaret i banking så længe partneren forbliver 
aktiv. Du kan sætte credits til opbevaring både ugentligt og 
månedligt. 

TEAM-BALANCE OG CREDIT-BALANCE: Under et Income 
Center bliver en salgsorganisation opdelt i et ”venstre” og 
”højre” team. Nogle kvalifikationer og provisioner baseres på 
“balancerede” teams, hvilket betyder at mindst 1/3 kommer 
fra det mindste team, og ikke mere end 2/3 kommer fra det 
største team.

WAITING ROOM: Dette er stedet, hvor du kan se alle 
partnere, som registrerer sig med dig som sponsor. Herefter 
bestemmer du placeringen for hver af dem. 
Hvis ikke du placerer den nye partner, vil systemet tage sig 
af alle partnere, som ikke er placerede i Waiting Rooms i 
den rækkefølge, de blev registreret. Alle partnere i waiting 
room vil blive placeret tids nok til at blive registreret før den 
ugentlige og månedlige tidsfrist.

Kunde på 2. niveau Kunde på 3. niveauKunde på 1. niveau

Kunde på 1. niveau Kunde på 2. niveau Kunde på 3. niveau

Dig

Fortsætter til et ubegrænset antal niveauer

BACK OFFICE ENTRANCE 
(SALGSREPRÆSENTANT)

Income 
Center  

001

Income 
Center  

002

Income 
Center  

003

Income 
Center  

001

GENERATIONER AF KUNDER: Når vi refererer til kunder i første generation, refererer vi til en kunde som direkte er registreret 
via dig. Når vi refererer til anden, tredje osv. generationer af kunder, refererer vi til dine kunder refereret af dine kunder. Se 
nedenstående figur: 

INCOME CENTER: Placeringen i salgsorganisationen omtales som et Income center. Back office entrance (salgsrepræsentanter) 
får tildelt ét income center. Når du anskaffer et Partner Kit får du to income centers mere. Se nedenstående figur:
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Zinzino er en global direkte salgsvirksomhed fra Skandinavien, der 
specialiserer sig i testbaseret, individuel ernæring. 

Det er et aktieselskab, hvis aktier er noteret på Nasdaq First North Premier 
Growth Market. Deres videnskabeligt dokumenterede kosttilskud er 
tilgængelige på over 100 markeder verden over. 

Zinzino ejer de norske forsknings- og produktionsfaciliteter BioActive Foods 
AS og Faun Pharma AS. Virksomhedens har hovedkvarter i Gøteborg, 
Sverige, og har desuden kontorer i Europa, Asien, USA og Australien. 


