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Zinzinon tehtävä on innostaa ihmisiä muuttamaan elämäänsä.
Haluamme olla maailman asiakaslähtöisin suoramyyntiyhtiö.
Yhteisömme ja tuotteemme auttavat meitä saavuttamaan

tavoitteemme!
Tiedämme, ettemme voi auttaa kaikkia samanaikaisesti. Voimme
kuitenkin aina kirjoittaa yhden uuden tarinan kerrallaan. Meille

tämä tarkoittaa ihmisten elämän parantamista sisäisesti ja
ulkoisesti. Olemme ylpeitä voidessamme palkita sinua luovalla
ja innovatiivisella tavalla samalla kun edustat korkealuokkaisia

tuotteitamme.

Zinzino pidättää oikeuden mahdollisiin painatus- tai merkitysvirheisiin. Pidätämme oikeuden muuttaa ja muokata
tätä asiakirjaa milloin tahansa.

Tämä asiakirja on kaikilta osin käännetty englanninkielisestä alkuperäisestä asiakirjasta ”Compensation Plan EU”, ja se sitoo laillisesti kaikkia Zinzinon 
Independent Partnereita. Jos tämän käännöksen ja englanninkielisen alkuperäisen tekstin välillä on eroja, sovelletaan näistä jälkimmäistä.
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Sekä partnerit että asiak3ka.at voivat saada tuotteensa ilmaiseksi saman periaatteen mukaan. Asiakkaille Z4F Kit on
nimeltään Premier -tilaus eli jatkotilaus, ja he voivat saavuttaa useita ilmaisia jatkotilauksia.

Mitä paremmin ymmärrät, kuinka tehokkaita ja kysyttyjä Zinzinon tuotteet todella ovat, sitä enemmän
haluat suositella niitä muille. Asiakkaat ovat avain menestykseesi. Tulosi ovat suoraan suhteessa siihen,
kuinka paljon esittelet tuotteita ja liiketoimintaa sekä rakennat myyntiorganisaatiotasi.

Saa tuotteesi ilmaiseksi - Zinzino4Free (Z4F)
Jos asiakkaana tai partnerina suosittelet tuotteita neljälle (4) (tai useammalle) asiakkaalle, joilla on samansuuruinen
(tai suurempi) tilaus, voit saada seuraavan kuukauden tuotteesi ilmaiseksi. Maksat vain postimaksun. Tämä etu on
mahdollinen sekä partnereille että asiakkaille, ja onkin hauskaa ottaa kaikki mukaan hankkimaan uusia asiakkaita.

Jos voit rastittaa KYLLÄ kaikkiin alla oleviin kysymyksiin ennen jokaisen kalenterikuukauden loppua, Zinzino lähettää
sinulle seuraavan kuukauden Z4F Kit-tuotteesi ilmaiseksi!

1. Onko sinulla Z4F Kit automaattitilauksena (AutoOrder)?

2. Onko sinulla vähintään neljä (4) omaa henkilö-
kohtaista,ensimmäisen sukupolven asiakaspistettä 
(Customer Point)?

3.
Onko omien ensimmäisen sukupolven asiakkaidesi
tilauksista syntyvä credit-määrä vähintään nelinkertainen
(4) omaan Z4F Kit -tilaukseesi nähden?

ASIAKASEDUT



Zinzino Palkkiojärjestelmä - Voimassa 2022-11-01 (FIN- EU) | 4. 

UUTENA PARTNERINA ALOITTAMINEN

Creditit 
Jokainen hinnastossa oleva Zinzino-tuote tuottaa sinulle credittejä. Creditit ovat sisäinen
valuuttamme, jota käytetään laskemaan Zinzinon Palkkiojärjestelmässä ansaittavia tuloja.
Meillä on myös kaksi kerrointa, jotka tuplaavat creditit: ECB ja RCB.

RCB (Residual Credit Bonus) 
Tuplaa jatkotilausten

sekä verkkokaupassa tehtyjen
kertaostojen creditit.

ECB (Enrollment Credit Bonus)  
Tuplaa uusien aloituspakettien

creditit.

Pätevöitymällä ECB:hen ja RCB:hen voit hyödyntää niitä saavuttaaksesi kaikki palkkiojärjestelmään
liittyvät edut liittyen aktiivisuuteen, Z4F:hin, palkkioihin ja tasoihin.

ECB ja RCB maksetaan viikkotasolla. Ei siis ole merkitystä, minä päivänä kyseisellä palkkioviikolla
pätevöidyt. Kerroin lisätään koko palkkioviikolle, joka alkaa torstaina 0.00 CET (Keski-Euroopan aikaa).

1.
Zinzino-partnerina aloittaminen on
ilmaista Back Office Entrance/
Sales Rep -partnerina. Voit ansaita 
jälleenmyyntivoittoa sekä Cash
Bonusta jatkotilausmyynnistä.

2.

Jotta voit ansaita tuloja tiimisi
partnerien ja heidän asiakkaidensa
myynnistä, tulee sinun olla aktiivinen
partneri. Aloituskuukautena sekä sitä
seuraavina kolmena (3)
kalenterikuukautena tähän vaaditaan
10 creditin arvoiset kuukausittaiset
tuotetilaukset asiakkailtasi ja/tai
sinulta.

3.

Neljännestä kalenterikuukaudesta
lähtien aktiivisena partnerina
pysyminen vaatii em. 20 creditin
arvoiset kuukausittaiset tuotetilaukset
asiakkailtasi ja/tai sinulta ja lisäksi neljä
(4) henkilökohtaista asiakaspistettä
(PCP). Kun tämä saavutetaan, olet
saavuttanut tittelin Bronze.

4.

Saavuttaaksesi Bronzea seuraavia
titteleitä, tulee sinun tulee saavuttaa
titteliin vaadittavat asiakaspisteet
sekä tasapainoiset creditit. Tämä
pätee myös aloituskuukauden ja sitä
seuraavien kolmen kuukauden aikana.
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TIIMIN ASIAKASMÄÄRÄN KASVATTAMINEN

Pay Points (maksupiste)
Creditit muutetaan Pay Pointeiksi joka viikko palkkiojärjestelmän mukaisesti.
Tavoitteena on pitää 1 Pay Point = 1 €. Yhtiö pidättää oikeuden pitää Pay Pointin
arvon välillä 0,85 - 1,10 €.

Cash Bonus
On kaksi eri Cash Bonus -tyyppiä; Premier Cash Bonus ja Retail Cash Bonus.

Saat Cash Bonus Premier -palkkion, kun myyt Premier Customer Kitin uudelle tai nykyiselle asiakkaalle.
Saat Cash Bonus Retail -palkkion, kun myyt Retail Customer -asiakkaalle minkä tahansa yksittäisen tuotteen (jolla on
credit-arvoa). Partnerihinnastosta löytyvät sekä Premier Kit -tarjoukset, joista saat Cash Bonus Premier -bonusta, että
tuotteet joista saat Cash Bonus Retail -palkkiota (määrätty prosentti verottomasta myyntihinnasta).

Kaikki partnerit, mukaan lukien Back Office Entrance/Sales Rep, voivat saada 10% - 30% Cash Bonus - palkkion:

• Partnerit, joilla on A-Team saavat 20% Cash Bonus -palkkion*
• Partnerit, joilla on Pro-Team saavat 25% Cash Bonus -palkkion*
• Partnerit, joilla on Top-Team tai Top 200 saavat 30% Cash Bonus -palkkion*

* Voit lukea lisää Team Bonuksista sivulla 7.

Bonus maksetaan henkilökohtaisten asiakkaiden tilauksista (suorista asiakkaista sekä heidän suosittelemistaan toisen ja
kolmannen jne. tason asiakkaista.) Huomaa, että tämä on ainoa bonus, joka ei edellytä aktiivista partneruutta

Bronze
Partneri, jolla on neljä (4) henkilökohtaista asiakaspistettä (Personal Customer Point, PCP), jotka tuottavat yhteensä
vähintään 20 creditiä kuukausittain, sisältäen partnerin oman tuotetilauksen, saavuttaa Bronze-tason.

Ansaitse 5 % Mentor Bonusta kaikkien henkilökohtaisesti sponsoroitujen partnerien Team Comissionista
ja Cash Bonuksista saavuttamalla Smart Bronze. Saat myös 100 maksupisteen (Pay Point) kertabonuksen.

 

Voit tuplata Mentor Bonuksen 10 %:iin, mikäli henkilökohtaisesti sponsoroimasi partneri pätevöityy myös Smart Bronzeksi!
Pätevöidy Smart Bronzeksi ensimmäisen 30 päivän aikana saadaksesi 5-10 % Mentor Bonusta kaikista henkilökohtaisesti
sponsoroimistasi partnereista.

Mentor Bonus maksetaan viikoittain. Tämä bonus ei voi ylittää viikoittaista yhteenlaskettua Team Comissioniasi sekä Cash
Bonuksiasi. Säilyttääksesi Mentor Bonuksen sinun tulee pysyä vähintään aktiivisena Bronzena.

Dynaaminen siirto: Jos et pätevöidy Mentor Bonukseen, se maksetaan automaattisesti seuraavalle ylälinjan sponsorille, 
jolla on sekä Mentor Bonus että A-Team. Siitä viikosta lähtien, kun pätevöidyt bonukseen uudelleen, se maksetaan jälleen 
sinulle.

Smart Bronze (30 päivän pätevöitymisaika) EXPRESS
BONUS

Rekisteröi Z4F Kit 
AutoOrdertilaukseen.1. 2.

Rekisteröi 4 Premier 
Kitasiakasta, joiden tilausten 
arvo on vähintään 20 credittiä.
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Ansaitse 150 Pay Pointin bonus (kertapalkkio) sekä ECB (Enrollment Credit Bonus).

Pätevöidyt X-Teamiin, kun sinulla on 10 aktiivista henkilökohtaista asiakaspistettä (Customer Point), jotka yhdessä
oman tuotetilauksesi kanssa tuottavat yhteensä vähintään 50 creditiä kuukaudessa.

Rekisteröi 10 Premier 
Kitasiakasta, joiden ti-
lausten arvo on vähintään 
50 credittiä.

Rekisteröi Z4F Kit
AutoOrder-tilaukseen.1. 2.

X-Team

X-Team Express (60 päivän pätevöitymisaika)

Säilyttääksesi ECB:n, sinun tulee olla aktiivinen Silver tai ylempi (750 cr tai enemmän tasapainossa) tai sinulla tulee olla X-Team.

EXPRESS
BONUS
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A-TEAM BONUS

Partnerit voivat pätevöityä Pro-Teamiin 50 aktiivisella asiakaspisteellä (Customer Point) 
ja 250 creditillä mukaan lukien oma tuotetilaus. Tästä palkkioksi saat*:

1. 25 % Cash Bonus
2. 200 maksupistettä (Pay Point) jokaisena pätevöitymiskuukautena
3. ECB ja RC.
4. 3 Director Trip -pistettä jokaista aktiivista Pro-Team -kuukautta kohti 

PRO-TEAM BONUS

TOP-TEAM BONUS Partnerit voivat pätevöityä Top-Teamiin 100 aktiivisella asiakaspisteellä (Customer Point) 
a 500 creditillä mukaan lukien oma tuotetilaus. Tästä palkkioksi saat*:

1. 30 % Cash Bonus.
2. 400 maksupistettä (Pay Point) jokaisena pätevöitymiskuukautena
3. ECB ja RCB
4. 5 Director Trip -pistettä jokaista aktiivista Top-Team -kuukautta kohti 

Partnerit voivat pätevöityä A-Teamiin 25 aktiivisella asiakaspisteellä (Customer Point)
ja 125 creditillä mukaan lukien oma tuotetilaus. Tästä palkkioksi saat*:

1. 20 % Cash Bonus
2. 100 maksupistettä (Pay Point) jokaisena pätevöitymiskuukautena
3. Enrollment Credit Bonus (ECB) ja Residual Credit Bonus (RCB)
4. 1 Director Trip -piste jokaista aktiivista A-Team -kuukautta kohti.
5. Mahdollisuus Mentor Bonuksen Dynaamiseen siirtoon. Lue lisää sivulta 5

Partnerit voivat pätevöityä Top 200-Teamiin 200 aktiivisella asiakaspisteellä (Customer 
Point) ja 1000 creditillä mukaan lukien oma tuotetilaus. Tästä palkkioksi saat*:

1. 30 % Cash Bonus.
2. 1000 maksupistettä (Pay Point) jokaisena pätevöitymiskuukautena.
3. ECB ja RCB.
4. 8 Director Trip -pistettä jokaista aktiivista Top 200-Team-kuukautta kohti.

Huom.: Ensimmäisenä vuotena, kun saavutat Top 200-Teamin, pätevöidyt 
automaattisesti Director Trip -matkalle. Top200:n 1000 creditin volyymi tulee 
säilyttää vähintään kaksi kuukautta pätevöitymisjaksosta. Lue lisää sivulta 15. 
 

TOP 200 PLUS BONUS

* Vain korkein saavutettu taso (A-Team / Pro-Team / Top-Team) maksetaan

PLUS jokaisesta 100 lisäasiakaspisteestä (Customer Point) ja 500 lisäcreditistä mukaan 
lukien oma tuotetilaus. Tästä palkkioksi saat*: 

1. + 500 maksupistettä (Pay Point) jokaisena pätevöitymiskuukautena
2. + 3 Director Trip -pistettä jokaista aktiivista PLUS-Team -kuukautta kohti
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OMAN MYYNTITIIMIN RAKENTAMINEN

1. Liity itsenäiseksi Zinzino-partneriksi

2. Rekisteröi Z4F Kit AutoOrder-tilaukseen

3. Kirjaa vähintään neljä (4) tai useampi ensimmäisen sukupolven Premier Kit -asiakasta saadaksesi
seuraavan kuukauden tuotteesi ilmaiseksi (Zinzino4Free – maksat vain rahdin) ja säilytä aktiivisuus

4. Tee välittömiä tuloksia 30- ja 60-päivän Express Bonus -ohjelman avulla. Ansaitse ECB, Mentor Bonus ja
jopa 400 Pay Pointia Express Bonuksina

5.  Rekisteröi lisää partnereita ja auta heitä toistamaan askeleet 2-5

Palkkiojärjestelmämme perustuu helposti monistettavaan liiketoimintamalliin, joka on todettu erittäin 
toimivaksi suoramyyntitoiminnassa. Kuten olemme jo todenneet, asiakkaat ovat avain menestykseemme. 
Nyt on aika luoda vipuvoimaa rakentamalla myyntitiimi nopeuttamaan asiakasorganisaation kasvua.

  Viisi askelta menestykseen uudelle partnerille

Odotushuone 
Sujuvuuden ja helppouden 
takaamiseksi, uudet partnerit 
rekisteröityvät Odotushuoneeseesi. 
Näin sinulla itselläsi on mahdollisuus 
jäsennellä organisaatiotasi sinulle 
sopivalla ajalla, viikon kuluessa. Jos 
et valitse uuden partnerin sijaintia, 
järjestelmä tekee sen puolestasi.
 
Järjestelmä käsittelee sijoittamattomat 
partnerit Odotushuoneesta 
rekisteröintijärjestyksessä. Kaikki 
Odotushuoneessa olevat partnerit 
tullaan sijoittamaan organisaatioon 
viikoittaiseen tai kuukausittaiseen 
määräaikaan mennessä.
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7.5 % → 10 % → 15 % →
Creditit/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
Aktiivinen 
partneri

11 22 50 100 150 200 450 600 750 900 1,050 1,200 1,350 1,500

Alla olevan taulukon prosentit näyttävät, kuinka tiimisi creditit lasketaan ja muutetaan maksettaviksi Pay Pointeiksi.
Kaikki aktiiviset Zinzino-partnerit aloittavat 7,5 % tiimiprovisiosta ja voivat ansaita tiimiprovisiota useasta
tulokeskuksesta. Tiimiprovisio maksetaan viikoittain. Katso taulukko:

1.

Ansaitse 150 Pay Pointin Fast Start Silver Bonus sekä ECB (Enrollment Credit Bonus).
Askeleet:

Saavuta Smart 
Bronze

Rekisteröi Z4F Kit
AutoOrdertilaukseen

Saavuta 375
credittiä
tasapainossa.

2. 3.

Säilyttääksesi ECB:n, sinun tulee olla aktiivinen Silver tai ylempi (750 cr tai enemmän tasapainossa) tai sinulla tulee olla X-Team.

Fast Start Silver (30 päivän pätevöitymisaika)

Balanced Credits / Tasapainoiset creditit 
Credititen määrä, jotka ovat tasapainossa vasemman ja oikean tiimisi kesken. Enintään
kaksi kolmasosaa (2/3) hyväksi luettavista crediteistä voi tulla suuremmasta tiimistäsi

Team Comission 

1.

EXPRESS
BONUS
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Aktiivinen Crown tai korkeampi saa Volume Bonusta kokonaismyynnistä, kun credittejä tasapainossa on vähintään
10 000. Volume Bonusta maksetaan viikoittain kaikkiin tulokeskuksiin. Katso taulukko:

Ansaitse CAB:sta uusista Premier Kit -asiakastilauksista ja uusista partnerien Partner Product Kit -tilauksista. Small,
Medium, Large, XL ja XXL CAB ovat mahdollisia aktiiviselle partnerille. CAB maksetaan vain yhteen
tulokeskukseen viikoittain. Katso taulukko:
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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

Vasemmat
creditit

Oikeat creditit Pay Points

PIENI 500 500 200

MEDIUM 1,500 1,500 400

LARGE 3,500 3,500 600

XL 7,500 7,500 1,000

XXL 15,000 15,000 1,500
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BONUKSET

Kun pätevöidyt ECB:hen, saat 100 % korotetut creditit uusista Premier Kit- ja Partner Product Kit-tilauksista. Yksittäisiä
tilauksia tai lisätuotetilauksia ei huomioida. Voit pätevöityä elinikäiseen ECB:hen saavuttamalla Fast Start Silverin, X-Team
Expressin tai A-Teamin. Saadaksesi ECB:n kyseisenä kuukautena, sinun tulee säilyttää aktiivinen Silver-taso (750
tasapainoista credittiä), X-Team tai Silveriä korkeampi taso. Tämä bonus lasketaan sekä viikoittaisiin että kuukausittaisiin
palkkioihin.

Kun pätevöidyt RCB:hen, saat 100 % korotetut creditit kaikista tilauksista, pois lukien ECB:n mukaisten tilausten
creditit. Voit pätevöityä ja säilyttää RCB:n saavuttamalla A-Teamin (tai korkeamman asiakastason). Tämä bonus
lasketaan sekä viikoittaisiin että kuukausittaisiin palkkioihin.

Residual Credit Bonus (RCB) 

Enrollment Credits Bonus (ECB)
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Taso Asiakkaat tasapain-
ossa

One Time Bonus Maksukuukaudet Kuukausittainen
maksu

Diamond 750 €2,500 5 €500

Director 1,500 €5,000 5 €1,000

Crown 3,000 €10,000 10 €1,000

Royal crown 5,000 €15,000 10 €1,500

Black Crown 7,500 €20,000 10 €2,000

Ambassador 10,000 €25,000 10 €2,500

Royal Ambassador 12,500 €25,000 10 €2,500

Black Ambassador 15,000 €25,000 10 €2,500

President 20,000 €100,000 20 €5,000

Ansaitse 10 000 euron Top-Team Bonus (kertapalkkio). Saavutat tämän bonuksen, kun ensimmäisen kerran saavutat
Top-Team -tason. Bonus maksetaan kuukausittain 25 kuukauden aikana 400 €/kk. Jos menetät pätevöitymisen tasoon,
jäljellä olevia bonuksia maksetaan, kun pätevöidyt tasolle uudestaan. 

Top-Team Bonus (10 000 euroa, maksetaan kerran)

Pätevöidyt, kun saavutat kyseisen tason (tai korkeamman) ensimmäisen kerran ja samalla saavutat tasapainossa olevan
asiakasmäärän (Customer Point). Enintään 2/3-osaa asiakkaista voi tulla isommasta tiimistäsi. Tämä bonus maksetaan
5-20 kuukauden aikana. Jos menetät pätevöitymisen, jäljellä oleva osa maksetaan, kun pätevöidyt uudelleen. Tämä
bonus maksetaan kuukausittain.

Title Bonus (maksetaan kerran tasosta sekä tasapainoisista asiakkaista tiimissä)
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zPhone
Aktiivisena Executivena tai korkeampana saat zPhone-bonusta. Tämä bonus on 200 € jokaiselta kuukaudelta, kun 
pätevöidyt Executiveksi tai korkeammalle tasolle.
 

zCar
Aktiivisenä Diamondina tai korkeampana voit 
saada zCar Bonusta 1000€. Ensimmäisen 90 päivän 
aikana saat täyden bonuksen (100%) joka kuukausi, kun 
olet aktiivinen Diamond tai korkeampi. Bonus maksetaan 
kuukausipalkkion yhteydessä. 90 päivän jälkeen sinun tulee 
täyttää kaksi lisäkriteeriä, jotta zCar bonus maksetaan 100% 
suuruisena. Kriteerit ovat: 

1. Sinun tulee hankkia ja teippauttaa auto 90 päivän ku-
luessa siitä, kun saavutat Diamond-tason. Auton tulee olla 

musta ja korkeintaan 6 vuotta vanha. 

2. Auto tulee olla teipattu Zinzinon ohjeiden mukai¬sesti. 
Ota yhteyttä Zinzinoon ja lähetämme sinulle tarrat sekä 
teippausohjeet postitse.  

Bonus maksetaan 50-prosenttisena, kunnes nämä kaksi 
kriteeriä täyttyvät. 

BONUKSET
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MATKAT

1 DT-piste jokaisesta uudesta Premier Kit - asiakaspisteestä (Customer Point) 
Voit saada korkeintaan 50 DT-pistettä uusista asiakaspisteistä pätevöitymisjaksolla.
 
1 DT-piste jokaisesta partnerista, joka tilaa Basic, Advanced tai Ultimate Body  
Kitin tai Back Office Entrance/Sales Rep -partnerista, joka saavuttaa Smart Bronzen. 
Vähintään 5 DT-pistettä tulee olla tästä kategoriasta. Voit saada korkeintaan 50 DT-pistettä uusista 
partnerpisteistä pätevöitymisjaksolla.

UUSISTA ASIAKKAISTA
JA PARTNEREISTA

AKTIIVISESTA 
TASOSTA

1 DT-pistettä jokaisesta kuukaudesta, kun olet aktiivinen Executive
4 DT-pistettä jokaisesta kuukaudesta, kun olet aktiivinen Platinum
10 DT-pistettä jokaisesta kuukaudesta, kun olet aktiivinen Diamond
15 DT-pistettä jokaisesta kuukaudesta, kun olet aktiivinen Director tai korkeampi 
Uusi Director-* tai uusi Top 200** pätevöittävät sinut automaattisesti matkalle. Royal Crown
*** ja sitä korkeampi titteli pätevöittää sinut kahdelle matkalle (voit ottaa mukaan esim. puolisosi). 
Aktiiviset Presidentit sekä heidän puolisonsa pätevöityvät matkalle automaattisesti pätevöitymiskaudella.

Jotta voit pätevöidä puolisosi, kerää 320 DT-pistettä ja vähintään 15 Partner-pistettä. Voit myös pätevöidä puolisosi osittain eli 50 
% hinnalla keräämällä 240 DT-pistettä ja 15 Partner-pistettä. Sinun on oltava pätevöitynyt omalle matkallesi, jotta voit pätevöidä 
puolisosi.

Pätevöitysmiskausi: 1. marraskuuta 2022 – 31. lokakuu 2023 (KESKIYÖ CEST-AIKAVYÖHYKKEELLÄ). 

* Saavutat uuden Director-taso kampanjakauden aikana ja sinulla on aktiivinen X-Team. Director-tason saavuttamisen jälkeen sinun on lisäksi  
ylläpidettävä vähintään yhden kuukauden ajan Diamond-tasoa 12 000 tasapainoisella creditillä joulukuun 2023 loppuun mennessä.
** Top 200:n 1 000 Creditin volyymia/kk on pidettävä yllä kahden kuukauden ajan pätevöitymiskauden aikana. Saavutettuasi Top-Team 200 - 
asiakastason kahdesti sinun on lisäksi ylläpidettävä Top-Team 100 -asiakastasoa kahden kuukauden ajan joulukuun 2023 loppuun mennessä.
*** Royal Crownin 80 000 Creditin volyymia/kk on pidettävä yllä kahden kuukauden ajan pätevöitymiskauden aikana ja vähintään 5 Partnerpistettä.. 
Puolison pätevöittämiseksi Royal Crownit tarvitsevat yhteensä 15 DT-pistettä uusista Partnereista.
****Lennot ja kuljetus; Zinzino rahoittaa sääntöjen mukaisesti pätevöityneen Partnerin ja tämän puolison kuluja tietyllä euromäärällä.
Tällä summalla katetaan kuluja, joita syntyy henkilökohtaisista lentolipuista ja kuljetuksesta lentoasemalta ja DT-lomakohteesta.

Director Trip 2019

Zinzino Director Trip
Zinzinolla on yksi vuosittainen koulutusmatka, jota kutsutaan nimellä Director Trip. Tämän upean ja ylellisen matkan aikana 
partnereilla on mahdollisuus kuunnella loistavia puhujia ja saada valmennusta alan menestyneimmiltä 
henkilöiltä ainutlaatuisessa ja inspiroivassa ympäristössä. 

Pätevöityäksesi Director Tripille tarvitset 160 DT- pistettä. Näin keräät DT-pisteitä: 

1 DT-piste jokaista aktiivista A-Team -kuukautta kohti.
3 DT-pistettä jokaista aktiivista Pro-Team -kuukautta kohti.
5 DT-pistettä jokaista aktiivista Top-Team -kuukautta kohti.
8 DT-pistettä jokaista aktiivista Top-Team 200 -kuukautta kohti.
11 DT-pistettä jokaista aktiivista Top-Team 300 -kuukautta kohti. 

HENKILÖKOHTAISISTA 
ASIAKKAISTASI
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Zinzino Ambassador Trip
Zinzino tarjoaa vuosittain aktiivisille Ambassadoreilleen viiden tähden kokemuksia eri puolilla Eurooppaa. Tapahtumia on 
järjestetty muunmuassa ylellisessä Monacossa, merellisessä Palmassa ja aurinkoisella Ranskan Rivieralla.

Jotta voisit pätevöityä Ambassador Trip -matkalle, Royal Crown -tasosi tulee olla aktiivinen 12 kuukauden ajan tai vähintään 
Black Crown -tasosi tulee olla aktiivinen 1 kuukauden ajan 1. heinäkuuta 2022 ja 30. kesäkuuta 2023 välisellä ajanjaksolla. 

Kutsuttujen Partnerien tulee maksaa itse matkakulunsa paikan päälle Ambassador-matkan kohteeseen, mukaan lukien 
lennot ja taksimatkan hotellille. Partnerit voivat tuoda matkalle mukaansa myös puolisonsa.Puolisojen tulee maksaa omat 
lentolippunsa ja muut matkakulunsa kohteeseen. Zinzino kattaa kaikki muut Partnerille ja tämän puolisolle aiheutuneet kulut 
matkan aikana, kuten ruokailut, majoituksen ja aktiviteetit.

Lisäksi kaikki kutsutut Partnerit voivat osallistua Leader Council -kokouksiin seuraavan vuoden aikana.

Zinzino Founders Trip
Ikimuistoinen matka Zinzinon perustajien kanssa kaikkein parhaimmille rekrytoijillemme. Matkakohde paljastetaan kalenteriv-
uoden alussa. Ylellinen matka täynnä upeita seikkailuja, kuten helikopterisafareja, yksityisten keittiömestareiden valmistamia 
herkullisia ruokia sekä valmennus- ja johtajuustilaisuuksia. Täysin ainutlaatuinen matka täynnä hauskanpitoa, ja se jää taatusti 
muistoihin koko loppuelämäsi ajaksi!
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RECOGNITION TITLES

Zinzinolla on useita recognition-tasoja, joista jokaisella on oma nimensä ja bonuksensa. Bonukset 
kasvavat sitä suuremmiksi, mitä korkeamman tason saavutat. Voit aina saada oman tasosi mukaiset 
bonukset sekä omaa tasoasi alempien tasojen bonukset. Huomaa, että sinun tulee olla aktiivinen 
partneri ansaitaksesi palkkioita ja bonuksia. Executiveilla ja ylemmillä tasoilla on lisävaatimuksia 
aktiivisuuden suhteen. 

Back Office Entrance 
(Sales Rep)
Zinzinon partnerina aloittaminen on ilmaista (Back 
Office Entrance/ Sales Rep -partnerina. Voit ansaita 
jälleenmyyntivoittoa sekä Cash Bonus -palkkioita.

Active Partner
Pätevöidyt aktiiviseksi partneriksi, kun sinulla on 10 creditin 
edestä asiakastilauksia ja omia tilauksia aloituskuukautenasi 
sekä seuraavina kolmena (3) kalenterikuukautena. 
Neljännestä kalenterikuukaudesta alkaen sinulla tulee 
olla vähintään neljä (4) asiakaspistettä (Customer Point) 
20 creditin tilausmäärän (omien asiakkaiden ja oman 
tuotetilauksen) lisäksi jokaisena kuukautena. Tämä 
tarkoittaa myös, että olet saavuttanut Bronze-tason. 
Aktiivisille partnereille kertyy bankingia ja he voivat ansaita 
viikoittain jopa 1500 Pay Pointia Team Comissionista per 
tulokeskus ja CAB Bonusta jopa 1500 Pay Pointia per viikko.

Silver
Kun saavutat Bronze-tason ja sinulla on 750 credittiä 
tasapainossa kalenterikuukauden aikana, tai kun saavutat 
375 creditillä Fast Start Silverin (katso sivu 9), olet 
saavuttanut tason Silver. Tavallisesti 750 credittiä vaatii noin 
50 asiakasta tasapainossa tiimiisi. Kun olet pätevöitynyt Fast 
Start Silveriksi, saat 150 Pay Pointia ja ECB:n. 

Gold
Kun saavutat Bronze-tason ja 1,500 credittiä tasapainossa 
kalenterikuukauden aikana, olet saavuttanut tason 
Gold. Tavallisesti 1500 credittiä vaatii noin 100 asiakasta 
tasapainossa tiimiisi.

Executive
Kun saavutat X-Teamin ja 3000 credittiä tasapainossa
kalenterikuukauden aikana, olet saavuttanut tason
Executive. Tavallisesti 3000 credittiä vaatii noin 200
asiakasta tasapainossa tiimiisi. Kun olet aktiivinen

Executive tai korkeammalla tasolla, ansaitset zPhone.
Bonusta 200 € joka kuukausi.

Platinum
Kun saavutat X-Teamin ja 6000 credittiä tasapainossa
kalenterikuukauden aikana, olet saavuttanut tason
Platinum. Tavallisesti 6000 credittiä vaatii noin 375
asiakasta tasapainossa tiimiisi.

Diamond
Kun saavutat X-Teamin ja 12 000 credittiä tasapainossa
kalenterikuukauden aikana, olet saavuttanut tason
Diamond. Tavallisesti 12 000 credittiä vaatii noin 750
asiakasta tasapainossa tiimiisi. Nyt sinun on mahdollista
saavuttaa myös 2500 €:n Title Bonus. Kun olet aktiivinen
Diamond tai korkeampi, ansaitset zCar Bonusta 1 000 €
joka kuukausi.

Director
Kun saavutat X-Teamin ja 24 000 credittiä tasapainossa
kalenterikuukauden aikana, olet saavuttanut tason
Director. Tavallisesti 24 000 credittiä vaatii noin 1500
asiakasta tasapainossa tiimiisi. Nyt sinun on mahdollista
saavuttaa myös 5000 €:n Title Bonus. Uutena Directorina
olet automaattisesti pätevöitynyt Director Trip -matkalle. 
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Zinzinolla on useita recognition-tasoja, joista jokaisella on oma nimensä ja bonuksensa. Bonukset 
kasvavat sitä suuremmiksi, mitä korkeamman tason saavutat. Voit aina saada oman tasosi mukaiset 
bonukset sekä omaa tasoasi alempien tasojen bonukset. Huomaa, että sinun tulee olla aktiivinen 
partneri ansaitaksesi palkkioita ja bonuksia. Executiveilla ja ylemmillä tasoilla on lisävaatimuksia 
aktiivisuuden suhteen. 

Crown 
Kun saavutat X-Teamin ja 48 000 credittiä tasapainossa 
kalenterikuukauden aikana, olet saavuttanut tason Crown. 
Tavallisesti 48 000 credittiä vaatii noin 3000 asiakasta 
tasapainossa tiimiisi. Nyt sinun on mahdollista saavuttaa 
myös 10 000 €:n Title Bonus. Voit ansaita 1 % Volume
Bonusta 250 Pay Pointiin saakka viikossa per tulokeskus (IC).

Royal Crown
Kun saavutat X-Teamin ja 80 000 credittiä tasapainossa 
kalenterikuukauden aikana, olet saavuttanut tason Royal 
Crown. Tavallisesti 80 000 credittiä vaatii noin 5000 
asiakasta tasapainossa tiimiisi. Nyt sinun on mahdollista 
saavuttaa myös 15 000 €:n Title Bonus. Voit ansaita 1,5 % 
Volume Bonusta 750 Pay Pointiin saakka viikossa per
tulokeskus (IC).

Black Crown
Kun saavutat X-Teamin ja 130 000 credittiä tasapainossa 
kalenterikuukauden aikana, olet saavuttanut tason Black 
Crown. Tavallisesti 130 000 credittiä vaatii noin 7500 
asiakasta tasapainossa tiimiisi. Nyt sinun on mahdollista 
saavuttaa myös 20 000 €:n Title Bonus. Voit ansaita 2 % 
Volume Bonusta 1500 Pay Pointiin saakka viikossa per
tulokeskus (IC)..

Ambassador
Kun saavutat X-Teamin ja 2 tulokeskusta (IC), joissa 
on vähintään 10 000 credittiä molemmissa tiimeissä 
ja kokonaisvolyymin 150 000 credittiä tasapainossa 
(tulokeskuksessa 001) kalenterikuukauden aikana, olet 
saavuttanut tason Ambassador. Tavallisesti 150 000 
credittiä vaatii noin 10 000 asiakasta tasapainossa
tiimiisi. Nyt sinun on mahdollista saavuttaa
myös 25 000 €:n Title Bonus. Voit ansaita 2,25 % Volume 
Bonusta 2250 Pay Pointiin saakka viikossa
per tulokeskus (IC).

Royal Ambassador 
Kun saavutat X-Teamin ja 2 tulokeskusta (IC), joissa 
on vähintään 20 000 credittiä molemmissa tiimeissä 
ja kokonaisvolyymin 200 000 credittiä tasapainossa  
tulokeskuksessa 001) kalenterikuukauden aikana, olet
saavuttanut tason Royal Ambassador. Tavallisesti 200 000 
credittiä vaatii noin 12 500 asiakasta tasapainossa
tiimiisi. Nyt sinun on mahdollista saavuttaa myös 25 000 €:n 
Title Bonus. Voit ansaita 2,5 % Volume Bonusta 3125 Pay 
Pointiin saakka viikossa per ulokeskus (IC).

Black Ambassador
Kun saavutat X-Teamin ja 2 tulokeskusta (IC), joissa on 
vähintään 30 000 credittiä molemmissa tiimeissä  ja 
kokonaisvolyymin 250 000 credittiä tasapainossa  
tulokeskuksessa 001) kalenterikuukauden aikana, olet
saavuttanut tason Black Ambassador. Tavallisesti 250 000 
credittiä vaatii noin 15 000 asiakasta tasapainossa tiimiisi. 
Nyt sinun on mahdollista saavuttaa myös 25 000 €:n Title 
Bonus. Voit ansaita 2,75 % Volume Bonusta 4125 Pay 
Pointiin saakka viikossa per tulokeskus (IC).

President
Kun saavutat A-Teamin ja 3 tulokeskusta (IC), joissa 
on vähintään 40 000 credittiä molemmissa tiimeissä 
ja kokonaisvolyymin 300 000 credittiä tasapainossa 
(tulokeskuksessa 001) kalenterikuukauden aikana, olet 
saavuttanut tason President. Tavallisesti 300,000 credittiä 
vaatii noin 20,000 asiakasta tasapainossa tiimiisi. Nyt sinun 
on mahdollista saavuttaa myös 100 000 €:n Title Bonus. 
Voit ansaita 3 % Volume Bonusta 6000 Pay Pointiin saakka 
viikossa per tulokeskus (IC).

Elite President
Kun saavutat A-Teamin ja 3 tulokeskusta (IC), joissa 
on vähintään 80 000 credittiä molemmissa tiimeissä 
ja kokonaisvolyymin 500 000 credittiä tasapainossa 
(tulokeskuksessa 001) kalenterikuukauden aikana, olet
saavuttanut tason Elite President. Voit ansaita 3,5 %
Volume Bonusta 10 500 Pay Pointiin saakka viikossa per 
tulokeskus (IC).
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Global President
Kun saavutat A-Teamin ja 3 tulokeskusta (IC), joissa on vähintään 
130 000 credittiä molemmissa tiimeissä ja kokonaisvolyymin 
1 000 000 credittiä tasapainossa (tulokeskuksessa 001) 
kalenterikuukauden aikana, olet saavuttanut tason Global 
President. Voit ansaita 4 % Volume Bonusta 16 000 Pay Pointiin 
saakka viikossa per tulokeskus (IC). 

1 Star Global President
Kun saavutat A-Teamin ja 4 tulokeskusta (IC), joissa on 
vähintään 130 000 credittiä molemmissa tiimeissä ja 
kokonaisvolyymin 2 000 000 credittiä tasapainossa 
(tulokeskuksessa 001) kalenterikuukauden aikana, olet 
saavuttanut tason 1 Star Global President. Voit ansaita 
4 % Volume Bonusta 20 000 Pay Pointiin saakka viikossa 
per tulokeskus (IC). Lisäksi saat 0,5 % rajoittamattoman 
bonuksen kaikesta volyymistä tiimikomission ja normaalin 
volyymibonuksen ylittävältä osalta.

2 Star Global President
Kun saavutat A-Teamin ja 5 tulokeskusta (IC), joissa on 
vähintään 130 000 credittiä molemmissa tiimeissä ja ko-
konaisvolyymin 3 000 000 credittiä tasapainossa (tulokes-
kuksessa 001) kalenterikuukauden aikana, olet saavutta-
nut tason 2 Star Global President. Voit ansaita 4 % Volume 
Bonusta 24 000 Pay Pointiin saakka viikossa per tulokeskus 
(IC). Lisäksi saat 0,5 % rajoittamattoman bonuksen kaikesta 
volyymistä tiimikomission ja normaalin volyymibonuksen 
ylittävältä osalta. 

3 Star Global President
Kun saavutat A-Teamin ja 6 tulokeskusta (IC), joissa on vähintään 
130 000 credittiä molemmissa tiimeissä ja kokonaisvolyymin 
4 000 000 credittiä tasapainossa (tulokeskuksessa 001) 
kalenterikuukauden aikana, olet saavuttanut tason 3 Star 
Global President.  Voit ansaita 4 % Volume Bonusta 28 000 
Pay Pointiin saakka viikossa per tulokeskus (IC). Lisäksi saat 
0,5 % rajoittamattoman bonuksen kaikesta volyymistä 
tiimikomission ja normaalin volyymibonuksen ylittävältä 
osalta.
  

Nyt voit alkaa lisätä tähtiä tasoihisi ja tähdätä vielä 
korkeammalle! Saat tähden jokaisesta uudesta 
tulokeskuksesta, joissa tapahtuu 130 000 creditin 
liikevaihto kussakin tiimissä sekä yli 1 000 000 creditin 
kasvu tulolähteessä 001. Jokainen tähti lisää viikoittaista 
maksimivolyymibonusta 100 000 creditillä per tulokeskus.
Income Center) per calender month. For every new star you 
add you increase your weekly Volume Bonus with 100,000 
Credits in pay depth per Income Center.
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ASIAKAS

TEAM  
CUSTOMER  
NUMBER

Jokainen partneri, jolla on vähintään kolmen (1,25) creditin tilaus viimeisen 90 
päivänaikana lasketaan partneripisteeksi.PARTNER  

POINTS 

Tiimisi kokonaisasiakasmäärä on kaikkien omien asiakkaidesi (Personal
Customer Point, PCP) ja tiimisi asiakasmäärän (Team Customer Point, TCP)
ja partneripisteiden summa.

ASIAKAS

Henkilökohtaiset asiakkaat ovat suoria asiakkaitasi (1. sukupolvi) ja suorien asiakkaidesi 
suosittelemia asiakkaita (2. sukupolvi, 3. sukupolvi …) rajoittamattomassa sukupolvien 
määrässä.

HENKILÖKOHTAINEN
ASIAKAS 

CUSTOMER  
POINTS 

Asiakas on aktiivinen 90 päivän ajan viimeisestä vähintään 1,25 creditin arvoisesta
tilauksesta. Asiakas, joka on rekisteröity ilman Premier Kit -tilausta on ”Retail
Customer”. Asiakas, joka tilaa Premier Kit -tilauksen on ”Premier Customer”.

Voit saada aktiivisesta asiakkaasta yhden (1) tai useamman asiakaspisteen (Customer 
Point). Jokainen asiakaspiste on aktiivinen 90 päivän ajan viimeisestä maksusta. Näin 
asiakaspisteet muodostuvat:  

1. Saat yhden (1) asiakaspisteen jokaisesta Premier Subscription -tilauksesta (väh. 1,25  
creditiä) ja muista tuotteista (väh 1,25 creditiä/tuote) jotka on lisätty jatkotilaukseen.
 
2. Lisäksi voit saada enimmillään yhden (1) extra-asiakaspisteen 90 päivän ajalle 
tilauksesta, jossa on tuotteita (yksittäinen tuote vähintään 1,25 credittiä), jotka eivät 
ole jatkotilauksessa. Tämä sääntö on voimassa, kun asiakas on ohittanut ensimmäiset 
90 päivää. 
 
3. Jos et yllä olevien sääntöjen mukaan saanut yhtään asiakaspistettä, saat 
maksimissaan yhden (1) asiakaspisteen, kun kaikkien tilausten summa viimeisen 90 päivän 
aikana on vähintään kolme (1,25) credittiä.
 
Esimerkki: Kun asiakkaalla on kuukausittaisessa jatkotilauksessaan enemmän kuin 
ksi Premier subscription -jatkotilaus, esimerkiksi Skin Care -jatkotilaus ja yksi Balance-
jatkotilaus, tämä on yhteensä kaksi (2) asiakaspistettä. Jos hänellä on näiden lisäksi 
verkkokauppatilaus, jonka arvo on vähintään 1,25 credittiä, tuottaa se lisäksi kaksi (1) 
asiakaspisteen. Yhteensä nämä ovat siis neljä (3) asiakaspistettä (2 pistettä Premier-
jatkotilauksista ja 1 piste verkkokauppatilauksesta). Jotta muut tuotteet voidaan laskea 
asiakaspisteiksi, suosittelemme niidenlisäämistä Plus-tilauksena jatkotilaukseen. Zinzino 
pidättää oikeuden jättää laskematta asiakaspisteitä erillisinä tehdyistä tuotetilauksista, 
jotka eivät ole kuukausittaisessa jatkotilauksessa yllä mainitun mukaisesti.
Zinzino pidättää oikeuden jättää laskematta asiakaspisteitä erillisinä tehdyistä tuotetilauksista, jotka eivät ole 
kuukausittaisessa jatkotilauksessa yllä mainitun mukaisesti.
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PROVISIOT 
Kaikki Zinzinon esittämät provisiot näytetään ilman  
arvonlisäveron osuutta, jotta samoja lukuja voidaan
käyttää kaikissa maissa. Riippuen toimintamaasi
määräyksistä ja siitä, oletko ALV-rekisteröity vai et,
eri verot voivat muokata provisioidesi määrää oman
maasi veromääräysten mukaisesti. Zinzino-partnerina
olet velvoitettu varmistamaan, että rekisteröit itsesi
asianmukaisella tavalla sekä paikallisen hallinnon
määräysten että Zinzinon asettamien vaatimusten
mukaisesti. Provisiolaskut julkaistaan pdf.-muodossa
jokaisen partnerin henkilökohtaisilla partnerisivuilla.

PARTNERISOPIMUS
Pysyäksesi rekisteröitynä Zinzino-partnerina sinun tulee
tilata vähintään 1,25 creditin edestä tai hankkia vähintään
yksi 1. sukupolven, vähintään 1,25 creditin arvoinen,
asiakaspiste 12 kuukauden ajanjaksolla. Jos et tee niin,
paikkasi verkostossa jäädytetään, ja 24 kuukauden jälkeen
partnerisopimuksesi ei ole enää voimassa ja se suljetaan
pysyvästi. 

Lisäksi kaikki säännöt, jotka on määritelty 
partnerisopimukseen, säätelevät suhdettasi Zinzinoon. 
Voidaksesi pitää saavuttamasi pätevöitymistason, on 
sinun täytynyt täyttää sen Muuta tärkeää tietoa asettamat 
vaatimukset vähintään kerran viimeisen 12 kuukauden 
aikana. 

Lue Zinzinon tiedotteita partnerien verkkopalvelusta 
(back office) sekä sähköpostista ja ole yhteydessä 
sponsoriisi säännöllisesti pysyäksesi ajan tasalla tärkeisiin 
asioihin liittyen. 

Mikäli käy ilmi, että partneri on kerryttänyt palkkioita 
epäeettisellä tavalla, yhtiö varaa oikeuden peruuttaa 
palkkioiden maksun. Zinzino tutkii kaikki epäillyt
väärinkäytökset.

WEB-TILI
Nostoihin web-tililtäsi pankkitilillesi liittyy kulu (riippuen 
pankistasi). 

Web-tililtä saattaa olla toimintamaasta riippuen myös 
miniminostoveloitus. Jäädytetyssä tilassa olevilta Partnereilta 
veloitetaan 10  Pay Pointin arvoinen kuukausittainen 
ylläpitomaksu paikalliseen valuuttaan muunnettuna.

Kaikki palkkiot muunnetaan eurosta paikalliselle valuutalle 
(pois lukien Islanti, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsekki,
Unkari, Romania ja Iso-Britannia), kun ne maksetaan 
webtilillesi. Muunnettaessa käytetään viikoittain päivitettävää
Euroopan keskuspankin / Riksbankenin (Ruotsin 
keskuspankki) vaihtokurssia.

MUUTA TÄRKEÄÄ TIETOA
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VIIKOTTAISET JA KUUKAUSITTAISET PALKKIOT 
Zinzino maksaa partnereilleen viikoittain ja kuukausittain heidän tuottamastaan myyntivolyymistä riippuen. Team Comission, 
CAB ja Mentor Bonus maksetaan viikoittain. Erikoisbonukset maksetaan kuukausittain. Ole tarkka määräajoista, jotka liittyvät 
palkkioiden saavuttamiseen.

MÄÄRÄAJAT JA PALKKIOT

PÄIVITTÄIN, VIIKOITTAIN TAI KUUKAUSITTAIN?
Zinzinon järjestelmä tarkistaa pätevöitymiset päivittäin, viikoittain ja kuukausittain kyseisiin palkkioihin ja bonuksiin liittyen.
Kaikkien tilausten tulee näkyä maksettuna ennen määräaikaa, jotta ne lasketaan mukaan pätevöitymiseen.

PALKKIOVIIKKO
Palkkioviikko alkaa torstaina 0.00 ja loppuu seuraavana
keskiviikkona klo 24.00 CET. Viikko sisältää kaikki
kyseisen viikon aikana maksettuna näkyvät tilaukset.

PALKKIOKUUKAUSI
Palkkiokuukausi käynnistyy klo 00.00 CET kuun
ensimmäisenä päivänä ja jatkuu kuun viimeiseen
päivään klo 24.00 CET Palkkiokuukausi sisältää kaikki
kyseisen kuukauden aikana maksettuna näkyvät
tilaukset.

Zinzino julkaisee edellisen kuukauden uudet tasot
partnerien verkkopalvelussa viimeistään seuraavan
kuukauden 10. päivä.

Samaan aikaan jokaisen kuukauden ensimmäisen
viikon palkkioiden kanssa maksetaan myös edellisen
kuukauden palkkiot.

KUUKAUSITTAISET PALKITSEMISTASOT 
Partnerit pätevöityvät tasoihin kunkin kuukauden 
palkkioiden mukaisesti (esimerkiksi pätevöitymistaso) 
seuraavana kuukautena. Taso määrää bonukset ja palkkiot. 
Partneri voi edetä seuraavalle tasolle milloin tahansa 
kuukauden aikana.

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

Päivittäinen määräaika on 24:00 (CET) joka päivä.

TARKISTETAAN
PÄIVITTÄIN

Cash Bonus, CAB, Volume Bonus, Team Commission ja Mentor Bonus.  

Viikoittainen määräaika on keskiviikkona klo 24:00 (CET).

TARKISTETAAN
VIIKOTTAIN 

TARKISTETAAN
KUUKAUSITTAIN  

zPhone-, zCar-, Title Bonus, A-Team, Pro-Team, Top-Team ja Recognition titles.  
Z4F ohjelman pätevöityminen varmistetaan kuukausittain.
 
Kuukausittainen määräaika on kalenterikuukauden viimeinen päivä klo 
24:00 (CET).
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BANKING

Creditit, joita ei käytetä kuluvan viikon tai kuukauden
palkkioon, säästyvät ”bankingina” tulevia palkkioita 
varten. Tiimin volyymi vasemmassa tai oikeassa tiimissä 
sisältää bankingin sekä uuden myyntivolyymin viikolta tai 
kuukaudelta nykyisen viikon tai kuukauden lisäksi.

Palkkiolaskelmat käyttävät credittejä 2/3-1/3 -tasapainossa, 
jossa korkeintaan 2/3 tulee suuremmasta tiimistäsi. 
Kun saavutat maksimitulon missä tahansa palkkiossa 
(esimerkiksi tiimikomissiossa on 1 500 € maksimitulo), 
vain suurempaan tiimiin jää bankingia. Zinzinossa banking 
voi olla maksimissaan miljoona creditiä viikoittain tai 
kuukausittain. 

Crown tai korkeammat tasot ovat oikeutettuja
viikoittaiseen Volume Bonukseen. Myös tässä

bonuksessa banking säilyy vain suurimpaan tiimiin.

Partnerin täytyy olla aktiivinen, eli hänellä tulee
olla vähintään neljä (4) asiakaspistettä ja 20 creditin
edestä tilauksia (asiakkaiden ja henkilökohtaisten
tilauksien yhteismäärä), jotta credittejä jää bankingiin.
Jos partneri ei ole aktiivinen, hän menettää kaikki
viikoittaiset ja kuukausittaiset bankingit.
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ZINZINO-SANASTO

PARTNER

SPONSOR: Partneri, jonka kautta Zinzino esiteltiin
sinulle ja joka auttoi sinut alkuun. 

CREDITIT: Arvo, joka on annettu jokaiselle Zinzinon
myymälle tuotteelle. Zinzino käyttää credittejä sisäisenä
valuuttana määrittämään, onko henkilö oikeutettu
Z4F:hin sekä laskemaan palkkiot ja bonukset
palkkiojärjestelmän mukaisesti.

AKTIVOINNIN MÄÄRÄAJAT:  Partnerin tulee pätevöityä 
kuun loppuun mennessä ollakseen aktiivinen seuraavan
kalenterikuukauden ajan. Määräaika on 24.00 CET kuun 
viimeisenä päivänä.

PAY POINTS: Creditit muutetaan Pay Pointeiksi joka
viikko provisiojärjestelmän mukaan. Tavoitteena on,
että yksi Pay Point vastaisi yhtä euroa. Yritys pidättää
oikeuden säädellä Pay Pointin arvoa välillä 0,85-1,10 €.

PREMIER CUSTOMER: joka tilaa Premier Kitin
saadakseen Premier-hinnoittelun (Zinzinon edullisin
hinta) verkkokaupassa.

RETAIL CUSTOMER: Asiakkaat, jotka maksavat  
ohjevähittäishinnan, kun he ostavat verkkokaupasta tai
suoraan partnerilta. 

BANKING: Creditit, joita ei voida muuttaa Pay Pointeiksi,
säästyvät bankinginä niin kauan, kun partneri pysyy 
aktiivisena. Creditit säästyvät sekä viikoittain että 
kuukausittain.

TEAM BALANCE AND CREDIT BALANCE: Tulokeskuksen
alapuolella myyntiorganisaatio jakautuu ”vasempaan”
ja ”oikeaan” tiimiin. Jotkut pätevöitymiset ja palkkiot
perustuvat ”tasapainotettuun” tiimiin tarkoittaen, että
vähintään 1/3 tulee pienemmästä tiimistä ja enintään 2/3
tulee isommasta tiimistä.

ODOTUSHUONE: Täältä löydät kaikki partnerit, jotka
ovat rekisteröineet sinut sponsorikseen. Voit valita
heille kaikille sijainnin. Jos et valitse partnerille sijaintia,
järjestelmä käsittelee sijoittamattomat partnerit
Odotushuoneesta rekisteröintijärjestyksessä. Kaikki
Odotushuoneessa olevat partnerit tullaan sijoittamaan
organisaatioon viikoittaiseen tai kuukausittaiseen
määräaikaan mennessä.

2. tason asiakas 3. tason asiakas1. tason asiakas

1. tason asiakas 2. tason asiakas 3. tason asiakas

Sinä

Tasojen määrä on rajaton

BACK OFFICE ENTRANCE (SALES REP)

Income  
Center

001

Income  
Center

002

Income  
Center

003

Income  
Center

001

ASIAKASSUKUPOLVET: puhutaan ensimmäisen sukupolven asiakkaista, on kyse asiakkaista, jotka sinä olet
rekisteröinyt suoraan partneritunnuksellesi. Kun puhumme kakkostason kolmostason jne. asiakkaista, on kyse asiakkaiden
asiakkaista. Katso alla oleva kuvio:

INCOME CENTER: Sijoitusta myyntiorganisaatiossa kutsutaan tulokeskukseksi (IC). Back Office Entrance/Sales Rep saa yhden 
(1) tulokeskuksen. Kun ostat Partner Product Kitin, sinulle annetaan kaksi (2) tulokeskusta lisää. alla oleva kuvio:



Zinzino Palkkiojärjestelmä - Voimassa 2022-11-01 (FIN- EU) | 24. 

Zinzino on skandinaavinen, maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, joka myy 
tuotteita suoraan kuluttajille ja on erikoistunut testipohjaiseen, yksilölliseen 
ravitsemukseen. 

Se on pörssissä noteerattu julkinen osakeyhtiö, ja sen osakkeet on listattu 
Nasdaq First North Premier Growth Marketissa. Yhtiön tieteelliseen 
näyttöön perustuvia ravintolisiä on saatavana yli sadalla markkina-alueella 
eri puolilla maailmaa. 

Zinzino omistaa norjalaisen BioActive Foods AS -tutkimusyksikön ja 
norjalaisen Faun Pharma AS -tuotantoyksikön. Yhtiön pääkonttori sijaitsee 
Göteborgissa, Ruotsissa. Lisäksi sillä on sivukonttoreita Euroopassa, 
Aasiassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. 


