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Zinzino juhtlause "Inspire Change in Life" viitab Zinzino 
eesmärgile inspireerida muutusi elus, olles kõige kliendikesksem 

otsemüügifirma maailmas. Meie kogukond ja tooted aitavad 
meid selle eesmärgi saavutamisel! 

Me teame, et me ei saa kõiki korraga aidata, kuid saame 
alati luua veel ühe eduloo. Kuna see tähendab inimeste elu 
paremaks muutmist nii seest- kui väljastpoolt, pakume teile 

uhkusega tulusat ja uuenduslikku viisi teenida raha, reklaamides 
meie maailmatasemel tooteid.

Zinzino jätab endale õiguse mistahes trüki- või tähenduse vigadeks. Jätame endale õiguse seda dokumenti igal ajal kohandada ja muuta. Kui dokumendi 
tõlge osutub ebaõigeks, kehtib selle dokumendi originaalversioon, mis on õiguslikult siduv kõikidele Zinzino iseseisvatele partneritele. 

(Kõik selle dokumendi osad on tõlgitud ingliskeelsest originaaldokumendist „Compensation Plan EU“ ning see dokument on kõigi Zinzino iseseisvate part-
nerite jaoks õiguslikult siduv. Juhul kui tõlke ja ingliskeelse originaali vahel on erinevusi, on ülimuslik ingliskeelne versioon.)
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Samad reeglid kehtivad nii partneritele kui ka klientidele, aga Z4F Kiti nimetuseks klientidel on Premier püsitellimus ja nad võivad kvalifitseeruda mitmele 
tasuta tellimusele.

Kui hakkate mõistma, kui uskumatult mõjusad ja nõutud Zinzino tooted tegelikult on, siis aina enam 
tahate neid ka teistele soovitada. Kliendid on teie edu võti. Teie sissetulek on otseselt seotud teie 
pingutustega toodete ja võimaluse jagamisel ning müügiorganisatsiooni rajamisel.

Saage oma Zinzino4Free (Z4F)
Kui te kliendi või partnerina saate neli (või enam) klienti sama (või suurema) tellimusega, saate oma järgmise kuu tellimuse 
tasuta. Maksate ainult saatmiskulu. See on kasulik nii partneritele kui klientidele, sest selliselt on lõbus kaasata igaüht uute 
klientide leidmisse.

Kui kalendrikuu lõpuks olete kõigile allpool olevatele küsimustele vastanud "JAH", saadab Zinzino teile järgmise Z4F Kiti tasuta!

1. Kas teil on juba Z4F Kit automaatselt uueneva Auto 
Order tellimusena?

2. Kas teil on vähemalt neli esimese põlvkonna kliendipunkti?

3. Kas teie esimese põlvkonna klientide Creditite koguhulk on 
vähemalt neli korda suurem, kui teie enda Z4F Kitil?

KLIENTIDE EELISED
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ISESEISVAKS PARTNERIKS SAAMINE

Creditid 
Igale Zinzino tootele, mida müüte, on hinnakirjas antud kompensatsiooniväärtus, mida 
väljendatakse Credititena. Creditid on meie sisevaluuta ja aluseks kõigile arvutustele Zinzino 
kompensatsiooniplaanis. Meil on kasutusel ka kaks Creditite kordajat: ECB ja RCB.

RCB (Residual Credit Bonus) 
kahekordistab jätkuvate tellimuste 

Creditid pärast algtellimust.

ECB (Enrollment Credit Bonus)  
kahekordistab uute registreerumistellimuste 

(algtellimuste) Creditid.

Kui olete ECB ja RCB võimendustele kvalifitseerunud, saate neid kasutada kompensatsiooniplaani 
kõikide tasemete saavutamiseks, sh aktiveerimiseks, Z4F, kompensatsiooni ja tiitlite väljateenimiseks. 

ECB ja RCB rakenduvad nädala kaupa. Niisiis pole oluline, millisel nädalapäeval  selle saamiseks 
kvalifitseerute - kordaja lisatakse kompensatsiooninädala alguses (algab neljapäeval kell 00.00 Kesk-
Euroopa aja järgi).

1.
Zinzino partnerina alustamine on tasuta 
(Back Office Entrance/Sales Rep puhul) 
ning te saate teenida jaemüügikasumit ja 
Cash Bonuseid püsitellimuste müügi eest.

2.

Oma meeskonna partnerite ja nende 
klientide müügimahust kompensatsiooni 
teenimiseks peate vastama aktiivse 
partneri kvalifikatsiooninõuetele. 
Kuul, mil alustate, ja järgmise kolme 
kalendrikuu jooksul on teie igakuine 
kvalifikatsioon 10 Creditit teie isiklikelt 
klientidelt ja oma tootetellimustelt. 

3.

Alates neljandast kalendrikuust on 
igakuiseks aktiivseks partneriks saamise 
kvalifikatsiooniks neli isikliku kliendi 
punkti (PCP = Personal Customer Points) 
ja lisaks veel ka 20 Creditit isiklikelt 
klientidelt ja oma tootetellimustelt. Kui 
olete selle saavutanud, olete jõudnud 
tasemele Bronze. 

4.

Bronze'ist kõrgemale tasemele 
kvalifitseerumiseks peate enne uue 
tiitli saamist koguma tiitlile vastava arvu 
kliendipunkte ja balansseeritud Crediteid. 
See nõue kehtib ka siis, kui kvalifitseerute 
alustamiskuul või kolmel sellele järgneval 
kalendrikuul. 
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KLIENDIBAASI LOOMINE - TEAM 
CUSTOMER BASE

Pay Pointid
Crediteid on aluseks Pay Pointide arvutamisel kompensatsiooniplaanis ja meie eesmärgiks 
on, et üks Pay Point peaks võrduma 1 euroga (1,00 = 1€). Ettevõte jätab endale õiguse hoida 
Pay Pointide väärtuse vahemikus 0,85-1,10 eurot.

Cash Bonused (rahalised boonused)
Cash Bonuseid on kahte tüüpi: Premier Cash Bonus ja Retail Cash Bonus.
 
 Teenite Premier Cash Bonuse, kui müüte Premier Kiti uuele või olemasolevale kliendile. 
Retail Cash Bonuse (jaemüügiboonuse) teenite siis, kui Retail Customer (jaemüügi klient) ostab mis tahes üksiku toote 
(mis annab Crediteid).
Partneri hinnakirjas on välja toodud nii Premier Kiti pakkumised, mis annavad Cash Bonuse, kui ka tooted, millelt saab Retail 
Cash Bonust (protsent hinnast ilma maksudeta). 

Kõik partnerid, sh tasemelt Back Office Entrance (Sales Reps ehk müügiesindajad) alustajad, saavad Cash Bonust 10% ning see 
võib suureneda 30%-ni: 
• Partnerid, kes kvalifitseeruvad tasemele A-Team, saavad 20% Cash Bonust*
• Partnerid, kes kvalifitseeruvad tasemele Pro-Team, saavad 25% Cash Bonust*
• Partnerid, kes kvalifitseeruvad tasemetele Top-Team ja Top 200, saavad 30% Cash Bonust*

* Nende tasemete boonuste kohta saate täpsemalt lugeda leheküljelt 7.

Boonust makstakse tellimustelt, mis on müüdud isiklikele klientidele (otsesed kliendid ja nende poolt soovitatud teise, 
kolmanda jne põlvkonna kliendid). Pange tähele, et need on ainsad boonused, mis ei eelda tegutsemist aktiivse partnerina.

Bronze
Partner, kellel on neli isikliku kliendi punkti (PCP), mis toovad sisse vähemalt 20 Creditit kuus, sh teie enda 
tootetellimused, saavutab  taseme Bronze. 

Teenite edaspidi 5% Mentor Bonust kõigi isiklikult sponsoreeritud partnerite  Team Commission tasudelt (tiimide 
komisjonitasudelt) ja klientide Cash Bonustelt, kui saavutate Smart Bronze taseme. Samuti saate One Time Bonus (ühekordse 
boonuse) preemiana 100 Pay Pointi (tasupunkti).

 

Saate oma Mentor Bonust kahekordistada 10%-ni, kui teie isiklikult sponsoreeritud partnerid kvalifitseeruvad samuti tasemele 
Smart Bronze! Kvalifitseeruge tasemele Smart Bronze esimese 30 päeva jooksul, et saada 5-10% Mentor Bonust kõigi oma 
isiklikult sponsoreeritud partnerite teenistuselt.

Mentor Bonus makstakse koos iganädalase kompensatsiooniga. See boonus ei või ületada teie enda iganädalast Team 
Commissioni ja Cash  Bonuse teenistust. Mentor Bonuse jätkuvaks saamiseks peate igal kuul hoidma aktiivset Bronze või 
kõrgemat taset.

Dünaamiline koondamine: Kui te Mentor Bonusele ei kvalifitseeru, läheb see automaatselt järgmisele upline'i sponsorile, kes 
on Mentor Bonusele kvalifitseerunud aktiivne A-Team partner. Nädalast, millal te uuesti boonuse saamisele kvalifitseerute, 
makstakse seda taaskord teile.

Smart Bronze (30-päevane 
kvalifikatsiooniperiood) 

EXPRESS 
BONUS

Registreerige Z4F Kit 
automaatselt uueneva 
Auto Order tellimusena.

1. Registreerige 4 klienti Pre-
mier Kitiga, kokku väärtuse-
ga vähemalt 20 Creditit.

2.
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Teenige boonust 150 Pay Pointi väärtuses (One Time Bonus) ja saage endale lisaks ECB võimendus 
(Enrollment Credit Bonus).

Kvalifitseeruge tasemele X-Team 10 aktiivse isikliku kliendi punktiga (PCP), mis toodavad sisse vähemalt 50 Creditit kuus, 
sh teie isiklikud tootetellimused.

Registreerige 10 klienti 
Premier Kitiga, kokku 
väärtusega vähemalt 
50 Creditit.

Registreerige Z4F Kit 
automaatselt uueneva 
Auto Order tellimusena.

1. 2.

X-Team

X-Team Express (60-päevane 
kvalifikatsiooniperiood)

ECB võimenduse säilitamiseks peate igal kuul saavutama aktiivse Silver või kõrgema tiitli (eeldab 750 või rohkem balansseeritud 
Creditit) või hoidma aktiivset X-Team taset.

EXPRESS 
BONUS
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A-TEAMI BOONUS

Partnerid võivad kvalifitseeruda tasemele Pro-Team 50 aktiivse kliendipunkti ja 
250 Creditiga, sh isiklikud tootetellimused. Preemiaks on*:

1. 25% Cash Bonust uutelt tellimustelt
2. 200 Pay Pointi igas kuus, mil ollakse kvalifitseerunud
3. ECB ja RCB
4. 3 Director Tripi punkti aktiivse Pro-Teami kuu kohta

PRO-TEAMI BOONUS

TOP-TEAMI BOONUS Partnerid võivad kvalifitseeruda tasemele Top-Team 100 aktiivse kliendipunkti ja 
500 Creditiga, sh isiklikud tootetellimused. Preemiaks on*:

1. 30% Cash Bonust uutelt tellimustelt
2. 400 Pay Pointi igas kuus, mil ollakse kvalifitseerunud
3. ECB ja RCB
4. 5 Director Tripi punkti aktiivse Top-Teami kuu kohta

Partnerid võivad kvalifitseeruda tasemele A-Team 25 aktiivse kliendipunkti ja 
125 Creditiga, sh isiklikud tootetellimused. Preemiaks on*:

1. 20% Cash Bonust uutelt tellimustelt
2. 100 Pay Pointi igas kuus, mil ollakse kvalifitseerunud
3. Enrollment Credit Bonus (ECB) algtellimustelt ja Residual Credit Bonus (RCB) 

jätkuvatelt tellimustelt.
4. 1 Direktor Tripi punkt aktiivsel A-Team tasemel oldud kuu kohta
5. Võimalus mentorboonuse dünaamiliseks koondamiseks 

Täpsem info lk 5

Partnerid võivad kvalifitseeruda tasemele Top 200 Plus 200 aktiivse kliendipunkti ja 
1000 Creditiga, sh isiklikud tootetellimused. Preemiaks on*:

1. 30% Cash Bonust uutelt tellimustelt
2. 1000 Pay Pointi igas kuus, mil ollakse kvalifitseerunud
3. ECB ja RCB
4. 8 Director Tripi punkti aktiivse Top 200-Teami kuu kohta

Märkus: Esimesel aastal, mil jõuate tasemele Top 200 Plus, olete 
automaatselt kvalifitseerunud ka Director Trip reisile, kui suudate 
hoida Top 200 müügimahtu 1000 Creditit kuus vähemalt kahel kuul 
kvalifikatsiooniperioodi jooksul. Täpsem info lk 15. 

TOP 200 PLUS BOONUS

* Välja makstakse ainult kõrgeim saavutatud A-Teami, Pro-Teami või Top-Teami tase

Iga täiendava 100 aktiivse kliendipunkti ja 500 täiendava Crediti eest, sh isiklikud 
tootetellimused, on preemiaks*:

1. + 500 Pay Pointi igas kuus, mil ollakse kvalifitseerunud
2. + 3 Director Tripi punkti aktiivse PLUS-Teami kuu kohta
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OMA MÜÜGIMEESKONNA LOOMINE

1. Liituge iseseisva Zinzino partnerina 

2. Registreerige Z4F Kit automaatselt uueneva Auto Order tellimusena

3. Registreerige neli või enam esimese põlvkonna klienti Premier Kitiga, et saada enda järgmise kuu 
tooteid tasuta (Zinzino4Free, maksate ainult saatmise eest) ja säilitada aktiivse partneri staatus  

4. Saavutage kohesed tulemused meie 30- ja 60-päevase Express-/Fast Start Bonus programmi abil. 
Teenige seeläbi ECB võimendus, Mentor Bonus ja kuni 400 Pay Pointi Express Bonustena 

5. Registreerige veel partnereid ja olge neile mentoriks, et kahekordistada sammud 2-5 

Meie kompensatsiooniplaan põhineb hõlpsalt dubleeritaval ärimudelil, mis kasutab maksimaalselt 
ära otsemüügi võimalusi. Nagu juba eelpool mainisime, on kliendid meie edu võti. Nüüd on aeg 
finantsvõimenduseks läbi müügimeeskonna ehitamise, mis aitab kiirendada kliendibaasi kasvamist.

  Uute partnerite viis sammu eduni

Ooteruum  
Et teil oleks lihtsam ja mugavam, 
registreeritakse teie uued partnerid  
teie ooteruumi. Nii saate oma 
meeskonna üles ehitada teile sobival 
ajal nädala jooksul. Kui te uut partnerit 
kuhugi ei paiguta, hoolitseb selle eest 
süsteem. 
 
Süsteem tegeleb kõigi paigutamata 
partneritega ooteruumis 
registreerimisaja järjekorras. Kõik 
ooteruumis olevad partnerid 
paigutatakse nii, et neid jõutaks 
arvestada nädala ja kuu tähtaegade 
sees.



Zinzino kompensatsiooniplaan – jõustumine 2022-11-01 (et-EE) | 9. 

7,5% → 10% → 15% →
Balans-
seeritud 
Creditid/IC

150 300 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000

Pay Pointid 11 22 50 100 150 200 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500

Allolevas tabelis esitatud protsendid näitavad, kuidas arvutatakse teie meeskonna balansseritud Crediteid ja kuidas 
need konverteeritakse kompensatsiooni maksmise tarvis Pay Pointideks. Kõik Zinzinos tegutsevad aktiivsed partnerid 
alustavad 7,5-protsendise Team Commissioni tasemega ja võivad Team Commissionit teenida erinevates Income Centerites 
(tulukeskustes). Team Commission tasusid makstakse igal nädalal.
Vaadake tabelit: 

1.

Teenige Fast Start Silver boonust 150 Pay Pointi ja saage ka Enrollment Credit Bonus (ECB).  
Sammud:

Saage Smart Bronze 
taseme partneriks 

Registreerige Z4F Kit 
automaatselt uueneva 
Auto Order tellimusena

Koguge 375 
balansseeritud 
Creditit 

2. 3.

ECB võimenduse säilitamiseks peate igal kuul saavutama aktiivse Silver või kõrgema tiitli (eeldab 750 balansseeritud Creditit) 
või hoidma aktìivset X-Team taset.

Fast Start Silver (30-päevane 
kvalifikatsiooniperiood)

Balansseeritud Creditid 
 Arvesse minevate Creditite kogusumma põhineb teie vasaku ja parema meeskonna tasakaalul.  
Balansseritud Creditite arvutusse võib suurema meeskonna Crediteid minna maksimaalselt kahe 
kolmandiku (2/3) ulatuses. 

Team Commission (meeskonna komisjonitasud) 

1.

EXPRESS 
BONUS
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Aktiivse Crown-tiitli ja kõrgemate tasemetega partnerid saavad Volume Bonust Pay Pointides, mis põhineb kogumüügil, 
balansseeritult peab Crediteid olema vähemalt 10 000. Volume Bonus kehtib mitmele Income Centerile ja see makstakse välja 
igal nädalal. Vaadake allpool olevat tabelit:  

Teenige CAB-i iga uue kliendile müüdud Premier Kiti ja uute partnerite tootekomplektide pealt. Väike, keskmine, suur, XL ja XXL 
CAB kehtivad aktiivsetele partneritele. CAB-i võib teenida ainult ühest  Income Centerist (tulukeskusest) igas nädalases töötasu 
tsüklis.
Vaadake tabelit:
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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 1000 1000

> 50 000 Cr 750 1000 1125 1250 1375 1500 1750 2000 2000

> 75 000 Cr 1500 1687 1875 2062 2250 2625 3000 3000

> 100 000 Cr 2250 2500 2750 3000 3500 4000 4000

> 125 000 Cr 3125 3437 3750 4375 5000 5000

> 150 000 Cr 4125 4500 5250 6000 6000

> 200 000 Cr 6000 7000 8000 8000

> 250 000 Cr 8750 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 - Kliendi saamise 
boonus)

Volume Bonus (mahuboonus)

Creditid vasakult Creditid paremalt Pay Pointid

VÄIKE 500 500 200

KESKMINE 1500 1500 400

SUUR 3500 3500 600

XL 7500 7500 1000

XXL 15 000 15 000 1500
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BOONUSED 

Kui kvalifitseerute ECB võimendusele, saate 100% rohkem Crediteid Premier Kitide ja uute partnerite toodete komplektide eest. 
Üksikuid tellimusi või täiendavaid toodete tellimusi ei arvestata. ECB-le kvalifitseerute, kui jõuate tasemele Fast Start Silver, 
X-Team Express ja A-Team ning boonus on eluaegne. ECB võimenduse rakendumiseks igal kuul peab partner hoidma igal kuul 
aktiivset Silver taset (eeldab balansseeritult 750 Creditit) või olema X-Teami omav partner või omama kõrgemat tiitlit. Seda 
boonust võetakse arvesse nii iganädalase kui igakuise kompensatsiooni arvutamisel. 

Kui kvalifitseerute RCB võimendusele, saate 100% rohkem Crediteid kõigilt tellimustelt, välja arvatud ECB-le kvalifitseerivatelt 
tellimustelt. RCB-le saate kvalifitseeruda ja seda säilitada, kvalifitseerudes tasemele A-Team (või kõrgem). Seda boonust 
võetakse arvesse nii iganädalase kui igakuise kompensatsiooni arvutamisel. 

Residual Credit Bonus (RCB - jätkuvate tellimuste 
boonus) 

Enrollment Credit Bonus (ECB - registreerimisboonus)
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Tiitel Balansseeritud 
kliendipunktid 

Ühekordne boonus Makstakse kuude 
jooksul

Igakuine makse

Diamond 750 2500 € 5 500 €

Director 1500 5000 € 5 1000 €

Crown 3000 10 000 € 10 1000 €

Royal Crown 5000 15 000 € 10 1500 €

Black Crown 7500 20 000 € 10 2000 €

Ambassador 10 000 25 000 € 10 2500 €

Royal Ambassador 12 500 25 000 € 10 2500 €

Black Ambassador 15 000 25 000 € 10 2500 €

President 20 000 100 000 € 20 5000 €

Teenige Top-Teami boonust 10 000 eurot (ühekordne). Kvalifitseerute selle boonuse saamiseks esimesel kuul, kui saate tiitli 
Top-Team. Boonus makstakse välja 25 igakuise 400 euro suuruse maksena. Kui kaotate oma kvalifikatsiooni, makstakse 
ülejäänud boonus välja siis, kui kvalifikatsioon on taas saavutatud. 

Top-Teami boonus (10 000 eurot, mida makstakse 
üks kord) 

Kvalifitseerute sellele boonusele esimesel kuul, kui saate vastava tiitli (või kõrgema) ja kui balansseeritult on 
vajalik kliendipunktide tase saavutatud. Suuremast meeskonnast ei tohi arvesse minna rohkem kui 2/3 klientidest. Seda 
boonust makstakse 5-20 kuu peale jaotatuna. Kui kaotate oma kvalifikatsiooni, makstakse ülejäänud boonus välja siis, kui 
kvalifikatsioon on taas saavutatud. Seda boonust makstakse igal kuul. 

Tiitli boonus (makstakse ühekordselt tiitli ja balansseeritud tiimi 
klientide tasemete saavutamise puhul)
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zPhone
Hoides aktiivset Executive või kõrgemat taset, saate zPhone Bonust. Boonust makstakse 200 euro väärtuses igal kuul, mil 
partner on kvalifitseerunud tiitlile Executive või kõrgem.

zCar
Kui hoiate aktiivselt taset Diamond või kõrgem, saate zCari 
Bonuse väärtusega 1000 eurot. Saate boonuse täies ulatus-
es (100%) igal kuul, mil kvalifitseerute tasemele Diamond või 
kõrgem, esimese 90 päeva jooksul. Seda boonust makstak-
se koos kõigi teiste igakuiste kompensatsioonidega. Pärast 
90 päeva möödumist peate vastama kahele täiendavale 
kriteeriumile, et jätkata 100% ulatuses zCar Bonuse saamist:

1. Peate ostma auto ja lisama sellele kleebised 90 päeva 
jooksul alates päevast, mil jõudsite tasemele Diamond. 
Auto peab olema musta värvi ega tohi olla vanem kui 
kuus aastat.

2. Kleepsud autole peavad olema tehtud vastavalt 
Zinzino poolt määratud graafikaprofiilile. Saadame teile 
kinnitatud kujunduse ja teabe selle kohta, kuidas auto 
autokleebisega katta tuleks.

 
Kui te ei vasta nendele kahele kriteeriumile, kuid kvalifit-
seerute tasemele Diamond, saate 50% boonusest. Kui te 
hiljem (jälle) vastate nendele kriteeriumidele, saate järgmise 
kuu hüvitise väljamaksmisel taas 100% oma zCari Bonusest.

BOONUSED 
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KOLM BOONUSREISI

1 DT-punkt iga uue kliendipunkti eest mistahes Premier Kiti müügist 
Kvalifitseerumisperioodil võite koguda uute klientide eest maksimaalselt 50 DT-punkti.

1 DT-punkt iga uue partneri eest, kes soetab paketi Basic, Advanced või Ultimate Partner 
Kit või siis Back Office Entrance (endine Sales Rep) partneri eest, kes kvalifitseerub Smart 
Bronze tasemele.
Selles kategoorias vajate vähemalt 5 DT-punkti. Kvalifitseerumisperioodil võite koguda uute partnerite eest 
maksimaalselt 50 DT-punkti.

UUTE KLIENTIDE JA 
PARTNERITE EEST  

AKTIIVSE TIITLI 
EEST 

1 DT-punkt iga aktiivse Executive taseme kuu eest
4 DT-punkti iga aktiivse Platinum taseme kuu eest
10 DT-punkti iga aktiivse Diamond taseme kuu eest
15 DT-punkti iga aktiivse Director ja kõrgema taseme kuu eest
Uue tiitli Director* või uue tiitli Top 200** saavutanud partner kvalifitseerub reisile automaatselt. Royal 
Crown** ja kõrgemal tasemel partnerid kvalifitseeruvad kahele reisile (nt saate kaasa võtta kaaslase). Kvalifit-
seerumisperioodi vältel aktiivsed Presidendi tiitli kandjad pääsevad reisile automaatselt koos kaaslasega.

Oma abikaasa kvalifitseerimiseks koguge 320 DT punkti ja minimaalselt 15 partnerpunkti. Kvalifitseeruda saab ka osaliselt,  
kus tasutakse 50% abikaasa pileti väärtusest, kogudes 240 DT punkti ja 15 partnerpunkti. Abikaasa kvalifitseerumiseks peate 
ise oma reisile kvalifitseeruma.

Kvalifitseerumisperiood: 01.11.2022–31.10.2023 (SÜDAÖÖNI EU CEST / 18.00 USA EST / 08.00 +1 AUST EST).

* Jõudes kampaaniaperioodil uue tegijana tasemele Director, muutute aktiivseks X-Teami tiitli kandjaks. Lisaks peate pärast uuele Direktori tasemele  
jõudmist vähemalt ühe kuu jooksul pärast kvalifitseerumist säilitama  2023. aasta detsembri lõpuks Diamond-tasemele vastavat saldot ehk 12 000  
krediidipunkti
** Top 200 müügimaht 1000 Creditit ühes kuus tuleb täis saada kahel kuul kvalifitseerumisperioodi jooksul. Lisaks kaks korda Top 200 hulka jõudmisele 
peate 2023. aasta lõpuks olema säilitanud Top-Team positsiooni vähemalt kaks kuud.
*** Royal Crowni müügimaht 80 000 Creditit ühes kuus tuleb täis saada kahel kuul kvalifitseerumisperioodi jooksul ja vähemalt 5 Partnerpunkti. Kaaslase 
kvalifitseerumiseks vajab Royal Crown kokku 15 DT-punkti uutelt partneritelt.
****Lennud ja transport. Zinzino rahastab kvalifitseerunud Partnerit ja abikaasat reeglitekohase kvalifitseerumise korral teatud summaga eurodes, et 
toetada isiklike lennupiletite broneerimist ning transporti lennujaamast ja DT kuurordist.

Director Trip 2019

Zinzino Director Trip (Director ja kõrgema taseme 
boonusreis)
Zinzinol on üks iga-aastane õppereis, mida nimetatakse Director Tripiks. Viime teid luksuslikesse ja eksklusiivsetesse 
kohtadesse, kus teil on võimalus õppida suurepärastelt esinejatelt ja olla juhendatud parimate poolt inspireerivas keskkonnas. 

Director Tripile kvalifitseerumiseks tuleb koguda 160 DT-punkti. DT-punkte saate koguda järgmiselt: 

1 DT-punkt aktiivse A-Teami kuu eest
3 DT-punkti aktiivse Pro-Teami kuu eest
5 DT-punkti aktiivse Top-Teami kuu eest
8 DT-punkti aktiivse Top-Team 200 kuu eest
11 DT-punkti aktiivse Top-Team 300 kuu eest 

ISIKLIKE KLIENTIDE 
EEST 
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Zinzino Ambassador Trip (Ambassador ja kõrgema 
taseme boonusreis)
Zinzino pakub igal aastal kõigile oma aktiivsetele Ambassadoridele viie tärni kogemust erinevates kohtades Euroopas. Me oleme 
kogenud luksuslikku Monacot, käinud Palmal jetidega sõitmas ja nautinud seitsmekäigulist menüüd Prantsuse Riviera rannal.

Ambassador Tripiks kvalifitseerumiseks saavutage Royal Crowni tase kaheteistkümneks kuuks või vähemalt aktiivne Black 
Crowni tase üheks kuuks ajavahemikul 1. juuli 2022 kuni 30. juuni 2023. 

Kvalifitseerunud partnerid peavad ise katma kõik reisikulud Ambassador Tripi sihtkohta, nagu näiteks kulutused lennupiletitele, 
taksosõidule hotelli jne. Kõik kvalifitseerunud partnerid võivad reisile tulla koos abikaasaga. Abikaasad peavad ise broneerima 
oma lennupiletid ja tasuma kõik reisikulud sihtkohta jõudmiseks. Zinzino katab kõik muud partneri ja tema abikaasa kulud reisi 
jooksul, nagu näiteks toidu, majutuse, tegevuste jms kulud.

Kõik kvalifitseerunud partnerid võivad ka osaleda Leader Councili kohtumistel eeloleval aastal.

Zinzino Founders Trip (boonusreis koos Ettevõtte 
asutajatega)
Unustamatu reis koos Zinzino asutajatega on mõeldud meie parimatele värbajatele. Sihtkoht avaldatakse kalendriaasta alguses. 
Luksuslik reis, mis on täis fantastilisi seiklusi nagu helikopterisafarid, erakokkade valmistatud imeline toit, juhendamis- ja 
juhtimissessioonid. Ainulaadne ja lõbus reis, millest jääb kindlasti mälestus kogu eluks!
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RECOGNITION TITLES (TUNNUSTAMISE 
TIITLID)

Zinzinol on mitmeid erinevaid tunnustamise tasemeid, igal neist on oma tiitel ja boonus. Boonused 
muutuvad igal järgmisel tasemel suuremaks. Saate alati teenida enda taseme ja ka madalama taseme 
boonuse. Pange tähele, et boonuste ja komisjonitasude teenimiseks peate te alati olema aktiivne 
partner. Executive ja kõrgemal tasemel  partneritele on aktiveerimiseks täiendavad tingimused. 

Back Office Entrance (Sales 
Rep ehk müügiesindaja)
Zinzino partnerina alustamine on tasuta (Back Office 
Entrance/Sales Rep puhul) ning teil on võimalus teenida 
jaemüügikasumit ja Cash Bonuseid.

Aktiivne partner
Te kvalifitseerute aktiivseks partneriks, kui teil koguneb 
igas kuus 10 Creditit teie isiklike klientide tootetellimustelt 
ja teie enda tellimustelt ning need tingimused kehtivad 
alustamise kuul ja järgneval kolmel kalendrikuul. Alates 
neljandast kalendrikuust peab teil olema igas kuus neli 
kliendipunkti ning lisaks 20 Creditit isiklike klientide ja enda 
tootetellimustelt. See tähendab, et olete kvalifitseerunud 
ka tasemele Bronze. Aktiivsed partnerid koguvad 
banking'ut (välja maksmata Creditite reservi) ja võivad 
nädalas teenida potentsiaalselt kuni 1500 Pay Pointi Team 
Commissionit  (meeskonna komisjonitasu) ühe Income 
Centeri (tulukeskuse) kohta ja 1500 Pay Pointi väärtuses 
CAB-i nädalas.

Silver
Kui olete jõudnud tasemele Bronze ja teil on balansseeritult 
750 Creditit kalendrikuu kohta või olete jõudnud tasemele 
Fast Start Silver (vt lk 9), on teie uueks tasemeks Silver. 
Üldiselt on 750 Crediti jaoks vaja oma meeskonnas 
balansseeritult omada umbes 50 klienti. Kui kvalifitseerute 
tasemele Fast Start Silver, saate boonusena 150 Pay Pointi 
ja ECB võimenduse. 

Gold
Kui olete jõudnud tasemele Bronze ja teil on balansseeritult 
1500 Creditit kalendrikuu kohta, olete saavutanud 
taseme Gold. Üldiselt on 1500 Crediti jaoks vaja oma 
meeskonnas balansseeritult omada umbes 100 klienti.

Executive
Kui olete saavutanud X-Teami ja teil on balansseeritult 
3000 Creditit kalendrikuu kohta, olete jõudnud tasemele 
Executive. Üldiselt on 3000 Crediti jaoks vaja oma 
meeskonnas balansseeritult omada umbes 200 klienti. 
Aktiivse Executive või kõrgema taseme partnerina teenite 
ka 200 eurot zPhone Bonust igas kuus.

Platinum
Kui teil on X-Team ja balansseeritult kogunenud 6000 
Creditit kalendrikuu kohta, olete jõudnud tasemele 
Platinum. Üldiselt on 6000 Crediti jaoks vaja oma 
meeskonnas balansseeritult omada umbes 375 klienti.

Diamond
Kui olete jõudnud tasemele X-Team ja teil on balansseeritult 
kogunenud 12 000 Creditit kalendrikuu kohta, olete 
saavutanud taseme Diamond. Üldiselt on 12 000 Crediti 
jaoks vaja oma meeskonnas balansseeritult omada umbes 
750 klienti. Nüüd olete välja teeninud tiitliboonuse summas 
2500 eurot. Aktiivse Diamond või kõrgema taseme 
partnerina teenite nüüd lisaks 1000 eurot zCar Bonust 
igas kuus. 

Director
Kui olete jõudnud tasemele X-Team ja teil on balansseeritult 
24 000 Creditit kalendrikuu kohta, olete Director. 
Üldiselt on 24 000 Crediti jaoks vaja oma meeskonnas 
balansseeritult omada umbes 1500 klienti. Teid 
premeeritakse tiitliboonusega summas 5000 eurot.  
Esmakordselt Director taseme saavutanud partnerina 
kvalifitseerute automaatselt Director Tripile. 
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Crown 
Kui olete jõudnud tasemele X-Team ja teil on balansseeritult 
48 000 Creditit kalendrikuu kohta, olete Crown. Üldiselt  
on 48 000 Crediti jaoks vaja oma meeskonnas 
balansseeritult omada umbes 3000 klienti. Olete 
premeeritud tiitliboonusega summas 10 000 eurot. Võite 
saada 1% Volume Bonust (mahuboonust) kuni 250 Pay 
Pointi väärtuses igal nädalal ning iga Income Centeri 
(tulukeskuse) kohta. 

Royal Crown
Kui teil on X-Team ja balansseeritult on kogunenud 
80 000 Creditit kalendrikuu kohta, olete saavutanud 
taseme Royal Crown. Üldiselt on 80 000 Crediti jaoks 
vaja oma meeskonnas balansseeritult omada umbes 
5000 klienti. Teile on preemiaks tiitliboonus summas 
15 000 eurot. Saate 1,5% Volume Bonust kuni 750 Pay 
Pointi väärtuses igal nädalal ja iga Income Centeri kohta.

Black Crown
Kui olete jõudnud tasemele X-Team ja teil on balansseeritult 
130 000 Creditit kalendrikuu kohta, olete saavutanud Black 
Crown taseme. Üldiselt on 130 000 Crediti jaoks vaja oma 
meeskonnas balansseeritult omada umbes 7500 klienti. 
Olete välja teeninud tiitliboonuse summas 20 000 eurot. 
Saate 2% Volume Bonust kuni 1500 Pay Pointi väärtuses 
igal nädalal ja iga Income Centeri kohta.

Ambassador
Kui teil on X-team ja kaks Income Centerit (tulukeskust), 
milles mõlemas on vähemalt 10 000 Creditit ja kogumaht 
on balansseeritult 150 000 Creditit (001) kalendrikuu kohta, 
saavutate tiitli Ambassador. Üldiselt on 150 000 Crediti 
jaoks vaja oma meeskonnas balansseeritult omada umbes 
10 000 klienti. Teid premeeritakse tiitliboonusega summas 
25 000 eurot. Saate 2,25% Volume Bonust kuni 2250 Pay 
Pointi väärtuses igal nädalal ja iga Income Centeri kohta.

Royal Ambassador 
Kui teil on X-Team ja kaks Income Centerit, milles mõlemas 
on vähemalt 20 000 Creditit ja kogumaht on balansseeritult 
200 000 Creditit (001) kalendrikuu kohta, saavutate 
tiitli Royal Ambassador. Üldiselt on 200 000 Crediti jaoks 
vaja oma meeskonnas balansseeritult omada umbes 
12 500 klienti. Teile on preemiaks tiitliboonus summas 
25 000 eurot. Saate 2,5% Volume Bonust kuni 3125 Pay 
Pointi väärtuses igal nädalal ja iga Income Centeri kohta.

Black Ambassador
Kui teil on X-Team ja kaks Income Centerit, milles mõlemas 
on vähemalt 30 000 Creditit ja kogumaht on balansseeritult 
250 000 Creditit (001) kalendrikuu kohta, saate tiitli Black 
Ambassador. Üldiselt on 250 000 Crediti jaoks vaja oma 
meeskonnas balansseeritult omada umbes 15 000 klienti. 
Olete premeeritud tiitliboonusega summas 25 000 eurot. 
Saate 2,75% Volume Bonust kuni 4125 Pay Pointi väärtuses 
igal nädalal ja iga Income Centeri kohta.

President
Kui teil on A-Team ja kolm Income Centerit, millest 
igaühes on vähemalt 40 000 Creditit ja kogumaht on 
balansseeritult 300 000 Creditit (001) kalendrikuu kohta, 
saab teist President. Üldiselt on 300 000 Crediti jaoks vaja 
oma meeskonnas balansseeritult omada 20 000 klienti. 
Teile on preemiaks tiitliboonus summas 100 000 eurot. 
Saate 3% Volume Bonust kuni 6000 Pay Pointi väärtuses 
igal nädalal ja iga Income Centeri kohta.

Elite President
Kui teil on A-Team ja kolm Income Centerit, millest igaühes 
on vähemalt 80 000 Creditit ja kogumaht on balansseeritult 
500 000 Creditit (001) kalendrikuu kohta, saavutate tiitli Elite 
President. Saate 3,5% Volume Bonust kuni 10 500 Pay 
Pointi väärtuses igal nädalal ja iga Income Centeri kohta.
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Global President
Kui teil on A-Team ja kolm Income Centerit, millest 
igaühes on vähemalt 130 000 Creditit ja kogumaht on 
balansseeritult  1 000 000 Creditit (001) kalendrikuu kohta, 
saate tiitli Global President. Saate 4% Volume Bonust kuni 
16 000 Pay Pointi väärtuses igal nädalal ja iga Income 
Centeri kohta.

1 Star Global President
Kui teil on A-Team ja neli Income Centerit, millest igaühes on 
vähemalt 130 000 Creditit ja kogumaht on balansseeritult 
2 000 000 Creditit (001),kalendrikuu kohta, saab teist 
1 Star Global President. Saate 4% Volume Bonust kuni 
20 000 Pay Pointi väärtuses igal nädalal ja iga Income 
Centeri kohta. Lisaks saate 0,5% piiramatut boonust kogu 
müügimahu pealt, mis jääb Team Commissioni ja Volume 
Bonuse juurdekasvuprotsentidest väljapoole.

2 Star Global President
Kui teil on A-Team ja viis Income Centerit millest igaühes on 
vähemalt 130 000 Creditit ja kogumaht on balansseeritult 
3 000 000 Creditit (001) kalendrikuu kohta, saavutate tiitli 
2 Star Global President. Saate 4% Volume Bonust kuni 
24 000 Pay Pointi väärtuses igal nädalal ja iga Income 
Centeri kohta. Lisaks saate 0,5% piiramatut boonust kogu 
müügimahu pealt, mis jääb Team Commissioni ja Volume 
Bonuse juurdekasvuprotsentidest väljapoole. 

3 Star Global President
Kui teil on A-Team ja kuus Income Centerit, millest 
igaühes on vähemalt 130 000 Creditit ja kogumaht on 
balansseeritult 4 000 000 Creditit (001) kalendrikuu 
kohta, saavutate tiitli 3 Star Global President. Saate 
4% Volume Bonust kuni 28 000 Pay Pointi väärtuses igal 
nädalal ja iga Income Centeri kohta. Lisaks saate 0,5% 
piiramatut boonust kogu müügimahu pealt, mis jääb Team 
Commissioni ja Volume Bonuse juurdekasvuprotsentidest 
väljapoole.
  

Nüüd saate hakata oma tiitlile tähti juurde lisama ja 
tõusta veel kõrgemale! Saate juurde veel ühe tähe iga uue 
Income Centeri kohta, milles on samuti vähemalt 130 000 
Creditit sarnaselt teie teiste tulukeskustega, ja juhul, kui 
kokku on balansseeritud Creditite arv teie meeskonnas 
(001 Income Centeris) suurenenud 1 000 000 Crediti võrra 
kalendrikuus. Iga uue tähega kasvab teie iganädalane 
Volume Bonus 100 000 Crediti võrra Income Centeri kohta.
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KLIENT

MEESKONNA 
KLIENTIDE ARV 
(T-NUMBER)

Iga partner, kes on viimase 90 päeva jooksul tellinud 1.25 või enama Crediti eest, 
arvestatakse partnerpunktide hulka.PARTNERITE 

PUNKTID 

Teie meeskonna klientide arv (Team Customer Number) on teie isiklike klientide punktide 
(Personal Customer Points=PCP), teie meeskonna klientide punktide (Team Customer 
Points=TCP) ja kõigi partnerite punktide (Partner Points) summa.

KLIENT 

Isiklikud kliendid on kõik teie otsesed kliendid (esimene põlvkond) ja teie otseste klientide 
poolt soovitatud ja toodud kliendid (teine põlvkond, kolmas põlvkond jne), põlvkondi võib 
olla piiramatu arv. 

ISIKLIK KLIENT  

KLIENDIPUNKTID 
Aktiivne klient võib teile anda ühe või rohkem kliendipunkte. Iga kliendipunkt on aktiivne 
90 päeva alates viimasest ostust. Kliendipunktid kogunevad järgmiselt:  

1. Saate ühe kliendipunkti iga Premier-püsitellimuse (vähemalt 1.25 Creditit), mis on 
lisatud juurde püsitellimustele (vähemalt 1.25 Creditit) või  Auto Order tellimustele. 

2. Lisaks võite saada maksimaalselt ühe täiendava kliendipunkti viimase 90 päeva  
jooksul ostetud esemete eest (igaüks minimaalselt 1.25 Creditit), mida pole 
püsitellimuses või igakuises Auto Order tellimuses See reegel kehtib siis, kui klient 
on läbinud esimesed 90 päeva.  

3. Kui te eelmiste reeglite järgi ühtegi kliendipunkti ei saanud, saate maksimaalselt ühe 
kliendipunkti, kui viimase 90 päeva jooksul tehtud tellimuste summa on 1.25 Creditit 
või rohkem.

 
Näide: Kui kliendil on rohkem kui üks Premier-püsitellimus oma igakuises automaatselt 
uuenevas Auto Order tellimuses, näiteks üks Skin Care sarja ja üks Balance sarja 
püsitellimus, annab see kokku 2 kliendipunkti. Kui tal on lisaks veel ka veebipoe-tellimus 
vähemalt 1.25 Crediti väärtuses, annab ka see ühe kliendipunkti. See teeb nüüd kokku 
3 kliendipunkti (2 punkti Premier-püsitellimuste eest ja 1 punkt veebipoe toote eest). 

Et tagada teiste toodete arvestamine kliendipunktidena, soovitame veebipoe tooted lisada 
püsitellimustele. Zinzino jätab endale õiguse välistada kliendipunktid ostudelt, mida tehti eraldi 
tellimusena, mitte aga lisatuna igakuistele tellimustele, nagu mainitud eespool.

Klient on aktiivne 90 päeva alates kuupäevast, mil ta sooritas vähemalt 1.25 Crediti 
väärtuses ostu. Ilma Premier Kiti tellimuseta registreerunud klienti  nimetatakse 
jaekliendiks (Retail Customer). Premier Kiti tellimusega  klienti nimetatakse Premier-
kliendiks (Premier Customer).
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KOMISJONITASU 
Kogu Zinzino esitatud komisjonitasu näidatakse 
brutosissetulekuna, et kõigile saaks näidata sama 
hulka. Sõltuvalt riigi seadustest ja sellest, kas olete 
käibemaksukohustuslasena registreeritud või mitte, võivad 
erinevad maksud seda summat muuta, olenevalt kohalikest 
maksuseadustest. Zinzino partnerina olete kohustatud end 
nõuetekohaselt registreerima vastavalt oma asukohariigi 
seadustele ja Zinzino seatud nõuetele. Komisjonitasude 
arved esitatakse PDF-formaadis iga partneri isiklikul 
veebilehel. 

PARTNERI LEPING 
Zinzino registreeritud partneriks jäämiseks peate 12-kuulise 
perioodi jooksul tegema vähemalt 1,25 Crediti väärtuses 
isikliku tootetellimuse või saama vähemalt ühe uue esimese 
põlvkonna kliendipunkti, mis on väärt vähemalt 1,25 Creditit. 
Kui teil ei õnnestu eelnevalt mainitut teha, külmutatakse 
teie koht võrgustikus ja peale 24 kuu möödumist kaotab teie 
partneri ID- number kehtivuse. 

Lisaks sellele reguleerivad teie suhteid Zinzinoga 
kõik partnerlepingus olevad tingimused, aga ka 
turunduseeskirjad ja eetika. 
Recognition pini (tiitlit tunnustava rinnanõela) säilitamiseks 
peate vähemalt ühe korra viimase 12 kuu jooksul vastama 
selle saamiseks esitatavatele nõuetele. 

 
 Palun jälgige Zinzino sidepidamist iseseisvate partneritega 
oma Back Office'is ja suhelge regulaarselt oma sponsoriga, 
et saada pidevalt olulist teavet. 

Zinzino jätab endale õiguse hüvitis tagasi võtta või kinni 
pidada, kui selgub, et komisjonitasud või preemiad 
kvalifitseeriti ebaeetiliste või valede meetoditega. Zinzino 
nõuetele vastavuse osakond uurib kõiki kahtlustatavaid 
pettusi. 

VEEBIKONTO 
Väljamakse veebikontolt pangakontole toimub lisatasu eest 
(olenevalt teie pangast).  

Eksisteerida võib minimaalne väljamaksesumma. Külmunud 
staatusega partneri kontolt võetakse igakuist haldustasu 10 
Pay Point maksepunkti ulatuses konverteerituna kohalikku 
valuutasse.
 
 Väljamaksmise teostamisel teie veebikontole 
konverteeritakse kõik komisjonitasud eurodest kohalikuks 
valuutaks (välja arvatud Island, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi 
Vabariik, Ungari ja Rumeenia), kasutades igal nädalal 
uuendatud vahetuskurssi Euroopa Keskpangast või Rootsi 
Riigipangast (Riksbanken). 

MUU OLULINE INFO
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IGANÄDALASED JA IGAKUISED KOMISJONITASUD 
Zinzino maksab oma partneritele igal nädalal ja igal kuul vastavalt müügimahtudele. Team Commission (meeskonna 
komisjonitasu), CAB võimendus ja Mentor Bonus makstakse välja igal nädalal. Eriboonuseid makstakse igakuiselt. Palun 
vaadake kõigile kompensatsioonidele kvalifitseerumise tähtaegu.

TÄHTAJAD JA KOMISJONITASUD

IGAPÄEVANE, IGANÄDALANE VÕI IGAKUINE? 
Zinzino arvutisüsteem kontrollib kvalifitseerumist vastavatele komisjonitasudele ja boonustele iga päev, igal nädalal ja igal kuul. 
Kõik tellimused peavad olema makstud enne tähtaega, et kvalifitseeruda tasemele.

KOMPENSATSIOONINÄDAL 
Kompensatsiooninädal algab neljapäeval kell 00.00 Kesk-
Euroopa aja järgi (CET) ja lõpeb järgneval kolmapäeval 
kell 24.00 Kesk-Euroopa aja järgi (CET). Selle nädala sisse 
arvestatakse kõik nädala jooksul makstud tellimused.

KOMPENSATSIOONIKUU 
Kompensatsioonikuu kestab eelmise kuu viimase päeva 
kella 00.00-st Kesk-Euroopa aja järgi (CET) kuni käesoleva 
kuu viimase päeva kella 24.00-ni Kesk-Euroopa aja järgi 
(CET). Selle kuu sisse arvestatakse kõik kuu jooksul makstud 
tellimused.

Zinzino postitab uued tiitlid eelmisest kuust partnerite Back 
Office veebikeskkonda hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks.

Kompensatsioon iga kuu esimese nädala eest hõlmab 
käesolevat nädalat ja lisaks igakuist kompensatsiooni 
eelmisest kuust.

IGAKUISED TIITLITUNNUSTUSED 
Partnerid kvalifitseeruvad tiitlitele igal kuul töötasu astme 
(nt kvalifitseeritud tiitel) arvestamiseks järgmisel kuul. 
Kvalifitseeritud tiitel määrab boonused ja komisjonitasud. 
Partnerid võivad jõuda järgmise tiitlini mis tahes hetkel 
käimasoleval kuul.

Smart Bronze, Fast Start Silver ja X-Team Express.  

Tähtaeg on iga päev kell 24.00 Kesk-Euroopa aja järgi (CET)

KONTROLLITAKSE 
IGA PÄEV  

Cash Bonus (rahaline boonus), CAB, Volume Bonus (mahuboonus), Team Commission 
(meeskonna komisjonitasu) ja Mentor Bonus (mentoriks olemise boonus).  

Tähtaeg on kolmapäev kell 24.00 Kesk-Euroopa aja järgi (CET)

KONTROLLITAKSE 
IGAL NÄDALAL  

KONTROLLITAKSE 
IGAL KUUL  

zPhone-, zCar-, tiitliboonus, A-Team, Pro-Team, Top-Team ja tunnustustiitlid.  
Programmi Z4F kvalifitseerumist kontrollitakse igal kuul.
 
Igakuine tähtaeg on kalendrikuu viimane päev kell 24.00 Kesk-Euroopa aja 
järgi (CET).
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BANKING (PANKA KANDMINE)

Crediteid, mida ei kasutata kompensatsiooni arvutamiseks 
mis tahes nädalal või kuul, "kantakse panka" kuni tulevase 
kompensatsiooniperioodini. Meeskonna müügimaht 
vasakus või paremas meeskonnas sisaldab banking'ut ja 
lisaks uusi müügimahte selle nädala või kuu eest vastavalt 
käimasoleva nädala või kuu tegevusele. 

Kompensatsiooni arvutamiseks kasutatakse Creditite 
tasakaalu 2/3-1/3, nt kuni 2/3 Credititest tuleb teie  
suuremalt meeskonnalt. Kui jõuate mis tahes 
kompensatsiooni maksimaalse väljamakseni, nt Team 
Commissioni maksimum on 1500 Creditit, saab Creditite 
panka kandmise ainult suurem meeskond. Zinzino kannab 
panka maksimaalselt 1 miljon Creditit nii iganädalaselt kui 
igakuiselt.

Crown ja kõrgemate tasemete partnerid  
saavad iganädalast Volume Bonust (mahuboonust). 

Partner peab olema aktiivne, st omama vähemalt 
4 kliendipunkti ja koguma kuus 20 creditit (klientidelt 
ja isiklikelt tellimustelt), selleks et Crediteid panka kanda. 
Partner, kes muutub passiivseks, kaotab kogu oma nädala 
ja kuu banking'u.
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ZINZINO SÕNASTIK

PARTNER

SPONSOR: Partner, kes tõi Zinzinosse uue partneri või 
kliendi. 

CREDITID: Kõik Zinzino tooted omavad väärtust Creditites, 
mis on standardiseeritud riikide ja valuutade lõikes. 
Zinzino kasutab Crediteid omavääringuna, et määrata 
Z4F-i kõlblikkus ning arvutada kompensatsiooniplaanis 
komisjonitasusid ja boonuseid.

AKTIVEERIMISE TÄHTAJAD:  Järgmisel kalendrikuul 
aktiivseks jäämiseks peab partner kvalifitseeruma käesoleva 
kalendrikuu lõpuks.  Tähtaeg on viimasel päeval kell 24.00 
Kesk-Euroopa aja (CET) järgi.

PAY POINTID: Crediteid on aluseks Pay Pointide 
arvutamisel kompensatsiooniplaanis ja meie eesmärgiks 
on, et üks Pay Point peaks võrduma 1 euroga (1,00 = 1€). 
Ettevõte jätab endale õiguse hoida Pay Pointide väärtuse 
vahemikus  0,85-1,10 eurot.

PREMIER-KLIENT: Premier-kliendid registreeruvad 
veebipoes Premier Kitiga, et kvalifitseeruda veebipoes 
premier-hindadele (Zinzino madalaim hind).

 RETAIL-KLIENT (JAEMÜÜGI KLIENT): Kliendid, kes 

maksavad veebipoes või otse partnerilt ostes täieliku 
jaehinna. 

 BANKING (PANKA KANDMINE): Creditid, mida ei saa 
konverteerida Pay Pointideks, salvestatakse panka seniks, 
kuni partner on aktiivne. Crediteid saab panka kanda nii igal 
nädalal kui igal kuul. 

MEESKONNA TASAKAAL JA CREDITITE TASAKAAL: 
Income Centeri (tulukeskuse) all on müügiorganisatsiooni 
jagatud "vasakuks" ja "paremaks" meeskonnaks. Mõned 
kvalifikatsioonid ja kompensatsioonid põhinevad 
"balansseeritud" meeskondadel, st et vähemalt 1/3 
Credititest tuleb väiksemalt meeskonnalt ja mitte rohkem 
kui 2/3 tuleb suuremalt meeskonnalt.

OOTERUUM: Siin on näha kõik partnerid, kes on teie 
kui sponsori kaudu registreerunud. Seejärel saate valida 
igaühele paigutuse. 
Kui te ise uut partnerit ei paiguta, tegeleb süsteem kõigi 
paigutamata partneritega ooteruumis registreerimisaja 
järjekorras. Kõik ooteruumis olevad partnerid paigutatakse 
nii, et neid jõutaks arvestada nädala ja kuu tähtaegade sees.

Teise astme  
klient

Kolmanda astme klientEsimese astme klient

Esimese astme klient Teise astme  
klient

Kolmanda astme klient

Sina

Jätkub piiramatu arvu tasemetega

BACK OFFICE ENTRANCE 
(SALES REP e müügiesindaja)

Income 
Center 001

Income 
Center 002

Income 
Center 003

Income 
Center 001

KLIENTIDE PÕLVKONNAD: Kui räägime esimese põlvkonna klientidest, peame silmas kliente, kes on otse teie kaudu liitunud. 
Teise, kolmanda jne põlvkonna kliendid on teie klientide kaudu liitunud kliendid. Vaadake allpool olevat joonist: 

 INCOME CENTER (TULUKESKUS): Partneri paigutust müügiorganisatsioonis nimetatakse  Income Center ehk tulukeskuseks. 
Back Office Entrance (Sales rep ehk müügiesindaja) tasemelt alustades antakse üks Income Center. Kui ostate partneri 
komplekti, saate kaks täiendavat Income Centerit. Vaadake allpool olevat joonist:
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Zinzino on Skandinaaviast pärit globaalne otse lõpptarbijatele suunatud 
ettevõte, mis on spetsialiseerunud biomarkeritel põhinevale, individuaalsele 
toitumisele.

Ettevõte asutati 2005. aastal, see on börsiettevõte, mille aktsiad on 
noteeritud börsil Nasdaq First North Premier Growth Market. Nende 
testipõhised, teaduslikult tõestatud toidulisandid on saadaval rohkem kui 
100 turul üle maailma.

Zinzinole kuulub BioActive Foods AS ja Faun Pharma AS nimeline Norra 
uurimis- ja tootmisüksus. Ettevõtte peakontor asub Rootsis Göteborgis ning 
harukontorid asuvad Euroopas, Aasias, USA-s ja Austraalias.


