
KOMPENZÁCIÓS TERV
EURÓPA

Zinzino Kompenzációs terv 2022-11-01 (HUN-EU) | 1. 



Zinzino Kompenzációs terv 2022-11-01 (HUN-EU) | 2. 

A Zinzino azért létezik, hogy változásra inspiráljon az életben 
azáltal, hogy a leginkább vásárlóközpontú közvetlen értékesítési 
vállalat a világon. A közösségünk és a termékeink segítenek elérni 
ezt a célt. Tudjuk, hogy nem segíthetünk mindenkinek egyszerre, 
viszont egyre többek számára hozhatunk pozitív változást. Mivel 

az emberek életét sok szempontból jobbá tesszük, büszkék 
vagyunk arra, hogy innovatív rendszerünk révén bőkezűen meg 
tudunk jutalmazni. Igen szép jövedelemre tehetsz szert azáltal, 

hogy eljuttatod az emberekhez világszínvonalú termékeink hírét.

A Zinzino nem vállal felelősséget sem a nyomtatási, sem pedig a tartalmi hibákért. Továbbá fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor 
felülvizsgálja és módosítsa. 

Jelen dokumentum minden tekintetben az eredeti angol nyelvű, a „Compensation Plan EU” fordítása, ami minden Zinzino Független Partner számára jogi-
lag kötelező érvényű. Ha a jelen fordítás és az angol eredeti szöveg között eltérés van, akkor az utóbbi az irányadó.
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Ugyanazok a szabályok vonatkoznak a partnerekre és a vásárlókra is, csak a vásárlók Z4F csomagját Törzsvásárlói előfizetésnek hívjuk, és ők több ingyenes 
előfizetésre is jogosultságot szerezhetnek.

Minél jobban megérted, milyen hatékonyak a Zinzino termékei, illetve milyen sok embernek van rájuk szüksége, 
annál jobban szeretnéd majd másoknak is ajánlani őket. A vásárlók jelentik a siker kulcsát. A bevételed 
közvetlenül függ majd attól, mekkora erőfeszítést teszel, hogy másokkal is megismertesd a termékeinket és
az üzleti lehetőséget, illetve felépítsd az értékesítő csapatodat.

A Zinzino4Free (Z4F) program
Ha vásárlóként vagy partnerként négy (4) (vagy több) vásárlót szerzel, akik ugyanolyan (vagy nagyobb) értékű rendelést
adnak fel, mint a sajátod, akkor a következő havi rendelésedet ingyen kapod meg. Csak a szállítási díjat kell kifizetned. Ez
előnyös a partnerek és a vásárlók számára is, mivel mindenkit megjutalmaz, aki új vásárlókat talál.

Ha az alábbi kérdések mindegyikére IGEN a válaszod egy adott naptári hónap végén, a Zinzino a következő Z4F csomagodat
ingyen küldi el neked.

1. Van Z4F csomagom autoküldéssel?

2. Van legalább négy (4), személyes, első generációs 
Vásárlói pontom?

3.
Az első generációs vásárlóim rendeléseiből származó kreditek 
összértéke legalább négyszer (4-szer) annyi, mint a saját Z4F csomag-
om kreditértéke?

VÁSÁRLÓI ELŐNYÖK



Zinzino Kompenzációs terv 2022-11-01 (HUN-EU) | 4. 

HOGYAN LEHETSZ FÜGGETLEN PARTNER

Kreditek
Az árlistán feltüntetett minden értékesíthető Zinzino termékhez hozzá van rendelve egy elszámolási 
egység, amit úgy nevezünk, hogy kredit. A krediteket mint belső valutát az összes elszámolás alap-
jául használjuk a Zinzino Kompenzációs tervében. Emellett van két kreditduplázó bónuszunk is: az 
ECB és az RCB.

Rendszeres vásárlás után járó kre-
dit bónusz (angol rövidítése: RCB)

Az első vásárlások kivételével dupla kredit 
kerül elszámolásra a rendszeres

vásárlások után

Első vásárlás után járó kredit
bónusz (angol rövidítése: ECB)  

Az első vásárlások után dupla
kredit kerül elszámolásra

A Kompenzációs tervben szereplő összes szint elérésére felhasználhatod az ECB-t és az RCB-t, 
ha kvalifikált vagy rájuk: az aktív státusz fenntartására, a Z4F-re vagy a különböző vezetői címek 
megszerzésére.

Az ECB és az RCB elszámolása heti alapon történik, ezért mindegy, hogy mikor kvalifikálsz egy
adott héten belül, a duplázás a hét elejétől fog számítani, ami közép-európai idő szerint (CET)
csütörtökön 00:00-kor kezdődik.

1.
Ingyen csatlakozhatsz Zinzino 
partnerként (Back Office Entrace/Sales 
Rep), utána pedig kisker profitra tehetsz 
szert, illetve készpénz bónuszokat 
kaphatsz, amikor előfizetéseket 
értékesítesz.

2.

A csapatodban lévő partnerek és az
ő vásárlóik által generált forgalom 
után akkor kapsz jutalékot, ha aktív 
partnerként kvalifikált vagy erre. A
regisztrációd hónapjában, illetve a
következő három (3) naptári hónapban
a havi kvalifikáció feltétele 10 kredit, ami 
a saját rendeléseidből és a személyes 
vásárlóid rendeléseiből jön össze.

3.

A negyedik naptári hónaptól kezdve az 
aktív partnerként történő havi kvalifikáció 
feltétele egyrészt az, hogy legyen négy 
(4) személyes Vásárlói pontod (PCP), 
másrészt pedig az, hogy legyen meg a 
20 kredit, ami a saját rendeléseidből és 
a személyes vásárlóid rendeléseiből jön 
össze. Amikor ez teljesül, akkor éred el a 
Bronze szintet.

4.

A Bronze feletti szintekre történő
kvalifikációhoz az adott szinteken
megkövetelt számú Vásárlói pont és az
elvárt mennyiségű egyensúlyban lévő
kredit szükséges. Ez a feltétel akkor is
érvényes, ha már abban a hónapban
kvalifikálsz, amikor csatlakozol, vagy az 
azt követő három (3) naptári hónapban.
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CSAPAT VÁSÁRLÓI KÖR LÉTREHOZÁSA

Fizetési pontok (angolul: pay points)
A krediteket használjuk a fizetési pontok kiszámításához a Kompenzációs tervben. A cél
az, hogy 1 fizetési pont 1 euró (€1) értékű legyen. A vállalat fenntartja a jogot, hogy egy
fizetési pont értékét 0,85 és 1,10 euró között szabadon változtassa.

Készpénz bónuszok
Kétféle készpénz bónusz létezik: Törzsvásárlói készpénz bónusz és Kisker készpénz bónusz.
Törzsvásárlói készpénz bónuszt kapsz, amikor Törzsvásárlói csomagot adsz el egy új vagy meglévő vásárlónak.
Kisker készpénz bónuszt kapsz, amikor egy kisker vásárlód olyan terméket vásárol, aminek kreditértéke van.

A partneri árlistán megtalálhatók egyfelől mindazok a Törzsvásárlói csomagok, amik után Törzsvásárlói készpénz bónusz jár,
másfelől pedig azok a termékek is, amik után Kisker készpénz bónusz (a nettó ár bizonyos százaléka) jár.

Minden partner (a Back Office Entrance/Sales Rep is) 10 és 30% közötti készpénz bónuszt kap:
• Az A-Team kvalifikált partnerek 20% készpénz bónuszt kapnak*
• A Pro-Team kvalifikált partnerek 25% készpénz bónuszt kapnak*
• A Top-Team és Top 200 kvalifikált partnerek 30% készpénz bónuszt kapnak*
* További információk a különböző „...-Team” végződésű csapat bónuszokról a 7. oldalon találhatók.

Bónusz a személyes vásárlók (azaz a közvetlen vásárlók, valamint az általuk 2., 3., stb. mélységbe regisztrált további
vásárlók) rendelései után jár. Figyelem: kizárólag ezeket a bónuszokat lehet megkapni az aktív partneri státusz megléte
NÉLKÜL.

Bronze
Az a partner éri el a Bronze szintet, aki a saját rendeléseit is beleértve négy (4) személyes Vásárlói ponttal
(angol rövidítése: PCP) rendelkezik, amelyek legalább 20 kreditet generálnak havonta.

Szerezz 5% Mentor bónuszt minden általad személyesen szponzorált partnered Bináris jutaléka, illetve
vásárlói készpénz bónusza után a Smart Bronze szint elérésével. Ezenkívül egy 100 fizetési pont (angolul: pay point) értékű 
egyszeri bónuszt is kapsz.

 

Meg is duplázhatod a Mentor bónuszodat, hogy az 10% legyen egy személyesen szponzorált partnered után, amennyiben 
az illető szintén kvalifikál mint Smart Bronze. Kvalifikálj mint Smart Bronze a regisztrációdat követő 30 napban, hogy 
megkapd az 5-10% Mentor bónuszt minden személyesen szponzorált partnered után.

A Mentor bónusz heti kifizetésű. Ez a bónusz nem haladhatja meg a heti Bináris jutalékod és készpénz bónuszaid összegét.
A Mentor bónuszod megtartásához aktív partnernek kell maradnod Bronze vagy magasabb szinten.

Dinamikus tömörítés: Ha nem vagy kvalifikált a Mentor bónuszra, akkor azt automatikusan az első olyan szponzor fogja
megkapni a felsővonaladban, aki aktív és Mentor bónuszra jogosult A-Team. Attól a héttől fogva viszont, amikor újra 
kvalifikálsz erre a bónuszra, azt megint te fogod megkapni.

Smart Bronze (30 napos kvalifikációs időszak) EXPRESS
BONUS

Állítsd be a saját Z4F
rendelésedet 
autoküldéssel!

1.
Regisztrálj be négy (4) 
vásárlót Törzsvásárlói cso-
magokkal, amelyek összesen 
legalább 20 kreditet érnek!

2.
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Kapj egy 150 fizetési pont értékű egyszeri bónuszt, valamint ECB-t (Első vásárlás után járó kredit bónuszt)!

Az X-Team kvalifikációhoz rendelkezned kell 10 aktív Vásárlói ponttal, amelyekből a személyes rendeléseidet is beleértve 
legalább 50 kredit képződik havonta.

Regisztrálj be tíz (10) vásárlót 
Törzsvásárlói csomagokkal, 
amelyek összesen legalább 50
kreditet érnek!

Állítsd be a saját Z4F
rendelésedet 
autoküldéssel!

1. 2.

X-Team

X-Team Express (60 napos kvalifikációs időszak)

Az ECB fenntartásához minden hónapban aktívnak kell lenned Silver vagy magasabb szinten (750 vagy több egyensúlyban
lévő kredittel), vagy pedig X-Team szinten.

EXPRESS
BONUS
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A-TEAM BÓNUSZ

A Pro-Team szint előfeltétele 50 aktív Vásárlói pont és a saját célra rendelt
termékeket is beleértve 250 kredit. A jutalom*: 

1. 25 % készpénz bónusz
2. 200 fizetési pont minden hónapban, amikor megvan a kvalifikáció
3. ECB és az RCB
4. 3 Director Trip pont minden hónapban, amikor aktív Pro-Team vagy

PRO-TEAM BÓNUSZ

TOP-TEAM BÓNUSZ A Top-Team szint előfeltétele 100 aktív Vásárlói pont és a saját célra rendelt
termékeket is beleértve 500 kredit. A jutalom*: 

1. 30 % készpénz bónuszs
2. 400 fizetési pont minden hónapban, amikor megvan a kvalifikáció
3. ECB és az RCB
4. 5 Director Trip pont minden hónapban, amikor aktív Top-Team vagy 

Az A-Team szint előfeltétele 25 aktív Vásárlói pont és a saját célra rendelt
termékeket is beleértve 125 kredit. A jutalom*:

1. 20 % készpénz bónusz
2. 100 fizetési pont minden hónapban, amikor megvan a kvalifikáció
3. Első vásárlás után járó kredit bónusz (ECB) és Rendszeres vásárlásután járó kredit 

bónusz (RCB)
4. 1 Director Trip Point pont minden hónapban, amikor aktív A-Team vagy
5. Mentor bónusz lehetősége a dinamikus tömörítés révén  

További információk az 5. oldalon találhatók.Learn more on page 5

A Top 200-Team szint előfeltétele 200 aktív Vásárlói pont és a saját célra rendelt  
termékeket is beleértve 1000 kredit. A jutalom*: 

1. 30 % készpénz bónusz
2. 1000 fizetési pont minden hónapban, amikor megvan a kvalifikáció
3. ECB és az RCB
4. 8 Director Trip pont minden hónapban, amikor aktív Top 200-Team vagy 

Megjegyzés: Az első évben, amikor eléred a Top 200-Team szintet, 
automatikusan kvalifikálsz a Director Trip utazásra, ha megtartod a 
Top 200-hoz tartozó havi 1000 kredites forgalmat a kvalifikációs időszak 
alatt legalább két hónapban. További információk a 15. oldalon találhatók.

TOP 200 PLUS BÓNUSZ

* Csak a legmagasabb elért szintet fizetjük ki az A-Team, Pro-Team vagy Top-Team közül.

PLUSZ minden újabb 100 aktív Vásárlói pont és további 500 kredit után (a személyes 
vásárlásokat is beleértve). A jutalom*:

1. + 500 fizetési pont minden hónapban, amikor megvan a kvalifikáció
2. + 3 Director Trip pont minden hónapban, amikor aktív PLUS-Team vagy
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HOGYAN ÉPÍTS ÉRTÉKESÍTŐ CSAPATOT

1. Regisztrálj független Zinzino partnerként!

2. Állítsd be a saját Z4F rendelésedet autoküldéssel!

3. Regisztrálj be négy (4) vagy több első generációs vásárlót Törzsvásárlói csomagokkal, hogy a következő 
hónapban a saját termékeidhez ingyen juthass hozzá a Zinzino4Free program révén (csak a szállításért kell 
fizetned), illetve tartsd fenn az aktív partneri státuszodat!

4. Érj el azonnali eredményeket a 30 és 60 napos Gyorsító bónusz programunk révén! Szerezd meg az
ECB-t és a Mentor bónuszt, illetve kapj akár 400 fizetési pontot Gyorsító bónuszok formájában!

5. Léptess be még több partnert, majd segíts nekik, hogy a 2-5. lépéseken ők is   
végigmenjenek!

Kompenzációs tervünk egy egyszerűen duplikálható üzleti modellre épül, ami megsokszorozza a közvetlen 
értékesítésben rejlő lehetőséget. Ahogyan azt már korábban is említettük, a vásárlók jelentik a sikerünk 
kulcsát. Most jött el az idő, hogy felépítsd a saját értékesítő csapatodat, hatástöbbszörözést érj el és 
felgyorsítsd a vásárlói köröd bővülését.

  Öt lépés a sikerhez új partnerek számára

Váróterem 
Úgy tudjuk megkönnyíteni a dolgodat,
hogy amikor az új partnereid 
regisztrálnak, a webirodádban a 
Váróterembe kerülnek. Ezt követően 
lehetőséged van arra, hogy a hét során 
egy számodra megfelelő időpontban oda 
helyezd el őket a struktúrádban, ahova 
csak akarod. Ha saját magad nem helyezel 
el egy új partnert, akkor a rendszer ezt 
automatikusan megteszi helyetted.

A rendszer a Várótermekben található
összes el nem helyezett partnert a
regisztrációjuk időrendi sorrendje
alapján helyezi el. A Várótermekben
található partnerek kellő időben, azaz
a heti és havi határidők lejárta előtt
elhelyezésre kerülnek, így a következő
elszámolásokban már szerepelni fognak.
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7.5 % → 10 % → 15 % →
Balanced 
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

Fizetési 
pontok

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

Az alábbi táblázatban feltüntetett százalékok azt mutatják, hogy miként számítjuk ki és váltjuk át fizetési pontokra az
egyensúlyban lévő krediteket az elszámolás során. Minden aktív Zinzino partnernek kezdetben 7,5% Bináris jutalék jár,
amit viszont több pozícióra (angol rövidítése: IC) is meg lehet kapni. A Bináris jutalék heti kifizetésű.
Lásd a táblázatot:

1.

Kapd meg a 150 fizetési pont értékű egyszeri Fast Start Silver bónuszt, illetve az Első vásárlás után járó
kredit bónuszt (ECB)! Lépések:

Érd el a Smart
Bronze szintet!

Állítsd be a saját Z4F
rendelésedet 
autoküldéssel!

Érd el a 375
egyensúlyban lévő
kreditet!

2. 3.

Az ECB fenntartásához minden hónapban aktívnak kell lenned Silver vagy magasabb szinten (750 vagy több egyensúlyban
lévő kredittel), vagy pedig X-Team szinten.

Fast Start Silver (30 napos kvalifikációs időszak)

Egyensúlyban lévő kreditek
Az elszámolások során figyelembe vett kreditek száma a bal és a jobb oldali csapat (láb) közötti
egyensúlyon múlik. Kvalifikáció szempontjából az összegyűlt kreditek maximum 2/3 része
származhat a nagyobbik csapattól.

Bináris jutalék (Csapat jutalék)

1.

EXPRESS
BONUS
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Aktív Crown vagy magasabb szinten Forgalmi bónusz is jár fizetési pontokban az összes forgalom után, amennyiben
megvan a minimum 10 000 egyensúlyban lévő kredit. Forgalmi bónuszt több pozícióra is lehet kapni, kifizetése pedig
heti alapon történik. Lásd a táblázatot:

CAB a Törzsvásárlói és Partneri kezdőcsomagok értékesítése után jár. A Small (kicsi), Medium (közepes), Large (nagy),
XL és XXL CAB megszerzésének feltétele az aktív partneri státusz. A heti kifizetésű CAB-ot csak egyetlen pozícióra lehet
megkapni. Lásd a táblázatot:
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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

Kezdőcsomag bónusz (angol rövidítés: CAB)

Forgalmi bónusz

Bal oldali
kreditek

Jobb oldali
kreditek

Fizetési pontok

SMALL (kicsi) 500 500 200

MEDIUM 
(közepes)

1,500 1,500 400

LARGE  (nagy) 3,500 3,500 600

XL 7,500 7,500 1,000

XXL 15,000 15,000 1,500
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BÓNUSZOK

Ha jogosult vagy ECB-re, 100%-kal több kreditet kapsz a Törzsvásárlói és Partneri kezdőcsomagok értékesítése esetén.
Egyéb rendelések, illetve további termékek rendelése esetén ez a bónusz nem jár. Életre szóló ECB-re úgy válhatsz
jogosulttá, hogy eléred a Fast Start Silver, az X-Team Express vagy az A-Team szintet. Az ECB-t akkor kapod meg egy adott
hónapban, ha aktív maradsz Silver vagy magasabb szinten (minimum 750 egyensúlyban lévő kredittel), vagy legalább
X-Team vagy. Ezt a bónuszt a heti és a havi elszámolásnál is figyelembe veszik.

Ha jogosult vagy RCB-re, 100%-kal több kreditet kapsz az összes olyan rendelés után, ami után nem jár ECB. RCB-re úgy
válhatsz jogosulttá, illetve úgy kaphatod meg folyamatosan, hogy eléred, majd fenntartod a kvalifikált A-Team (vagy
magasabb) szintet. Ezt a bónuszt a heti és a havi elszámolásnál is figyelembe veszik.

Rendszeres vásárlás után járó kredit bónusz (RCB)

Első vásárlás után járó kredit bónusz (ECB)
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Title Egyensúlyban lévő
Vásárlói pontok

Egyszeri bónusz Ennyi hónap alatt Havi kifizetés

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

Szerezd meg a Top-Team bónuszt, ami egyszeri €10 000! Erre a bónuszra abban a hónapban kvalifikálsz, amikor először
eléred a Top-Team szintet. A bónusz 25 hónapon keresztül kerül kifizetésre havi 400 eurós részletekben. Ha elveszted
a kvalifikációdat, a bónuszból fennmaradó rész kifizetése akkor indul be ismét, amikor újra kvalifikálsz erre a szintre.

Top-Team Bonus (€10,000 egyszeri kifizetésű)

Abban a hónapban kvalifikálsz, amikor először eléred a szükséges (vagy magasabb) vezetői szintet és megvan az előírt
számú egyensúlyban lévő Vásárlói pontod is. A vásárlóid nem több mint 2/3 része tartozhat a nagyobbik csapatodhoz. Ez
a bónusz 5-20 hónapon keresztül kerül kifizetésre. Ha elveszted a kvalifikációdat, a bónuszból fennmaradó rész kifizetése
akkor indul be ismét, amikor újra kvalifikálsz erre a szintre. Ez a bónusz havi kifizetésű.

Vezetői szint bónusz (egyszer jár az elért vezetői szint és az
egyensúlyban lévő csapat vásárlók alapján)
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zPhone 
Aktív Executive vagy magasabb szinten jár a zPhone bónusz. A bónusz €200 minden olyan hónapban, amikor Executive vagy 
magasabb szinten kvalifikálsz.

zCar
Aktív Diamond vagy magasabb szinten €1000 zCar bónuszt 
kapsz. Az első 90 napban megkapod a bónusz 100%-át, 
miután kvalifikálsz Diamond vagy magasabb szintre. Ezt a 
bónuszt a többi havi alapú kifizetéssel együtt kapod meg. 
90 nap után két további feltételnek is meg kell felelned, hogy 
továbbra is megkapd a zCar bónuszod 100%-át:

1. A Diamond szint elérésének dátuma után 90 napon 
belül meg kell venned az autódat, amire fel kell ragasz-
tanod a Zinzino matricákat. Az autónak feketének kell 

lennie, továbbá nem lehet 6 évesnél idősebb.
2. Az autót a Zinzino által megadott grafikai profil 

szerint kell felmatricázni. A jóváhagyott dizájnt, illetve  
a matricák felhelyezésével kapcsolatos információkat 
a vállalattól kapod meg.

 
Amennyiben nem teljesíted a fenti két feltételt, de továbbra 
is kvalifikált maradsz mint Diamond, a bónusz 50%-át kapod 
meg. Ha viszont a későbbiekben teljesülnek a feltételek, 
ismét megkapod a zCar bónuszod 100%-át a rákövetkező 
havi kifizetéstől kezdve.

BÓNUSZOK
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UTAZÁSOK

1 DT-pont jár minden egyes Törzsvásárlói csomag révén generált új Vásárlói pont tán.
A kvalifikációs időszak alatt Vásárlói pontokból maximum 50 DT-pont gyűjthető.

1 DT-pont jár minden olyan új partner után, aki Basic, Advanced vagy Ultimate Partner Kit 
csomagot vásárol, illetve minden egyes értékesítő (Back Office Entrance /Sales Rep) után, 
aki kvalifikál a Smart Bronze szintre.
Legalább 5 DT-pontra van szükség ebből a kategóriából. A kvalifikációs időszak alatt új Partneri pontokból
maximum 50 DT-pont gyűjthető.

FOR NEW CUSTOMERS
 & PARTNERS  

FOR YOUR  
ACTIVE TITLE 

1 DT-pont jár minden hónapra, amikor aktív Executive vagy
4 DT-pont jár minden hónapra, amikor aktív Platinum vagy
10 DT-pont jár minden hónapra, amikor aktív Diamond vagy
15 DT-pont jár minden hónapra, amikor aktív Director vagy magasabb szinten

Az új Director* vagy az új Top 200** elérése automatikusan jogosultságot biztosít az 
utazásra. Royal Crown*** vagy magasabb szint révén kétszeresen kvalifikálsz (pl. a házastársad is jöhet). 
Egy aktív President a kvalifikációs időszakon belül házastársával együtt automatikusan jogosult az utazásra.

A házastársad kvalifikációjához szerezz 320 DT-pontot és minimum 15 Partneri pontot! Részlegesen is kvalifikálhatod  
a házastársadat úgy, hogy a jegye felét mi fizetjük, ha összegyűjtesz 240 DT-pontot és 15 Partneri pontot. A házastársad  
kvalifikálásához előbb a saját utazásodra kell kvalifikálnod.

Kvalifikációs időszak: 2022. november 1-jétől 2023. október 31-jén közép-európai idő szerint éjfélig (ami 6 PM USA EST /8 AM +1 
AUST EST).

*Érd el újonnan a Director szintet a kampányidőszak alatt és legyél aktív X-Team! Ezenkívül az új Director szint elérésétől kezdve 2023. december végéig 
legalább egy hónapban 12.000 Credit Diamond forgalmat kell fenntartanod egyensúlyban a kvalifikációd után.
** A Top 200 havi 1000 Credit forgalmát a kvalifikációs időszak alatt két hónapban is el kell érned. Ezenkívül az új Top-Team 200 szint kétszeri elérésétől 
kezdve 2023. december végéig legalább két hónapban kell fenntartanod a Top-Team szintet.
*** A Royal Crown havi 80.000 Credit forgalmát a kvalifikációs időszak alatt két hónapban is el kell érned és minimum 5 Partner pontot. Ahhoz, hogy  
a házastárs is jogosult legyen, egy Royal Crown összesen 15 DT-pontot kell szerezzen új Partnerek révén.
**** Repülőjegyek és transzfer: A Zinzino a kvalifikált Partnerek és házastársaik számára (amennyiben a szabályok alapján erre jogosultak) egy bizonyos 
összeget biztosít euróban, hogy hozzájáruljon a repülőjegyeik megvételéhez, illetve a repülőtér és a DT üdülőhely közötti transzfer kifizetéséhez.

Director Trip 2019

Zinzino Director Trip
A Zinzino minden évben egy képzéssel összekötött utazást szervez, aminek az elnevezése Director Trip. Partnereinket
exkluzív helyszínekre visszük el, ahol luxuskörülmények között lehetőségük nyílik nagyszerű előadóktól tanulni, illetve a
legkiválóbb mentorok segítségét igénybe venni inspiráló környezetben. 

160 DT-pontot kell összegyűjtened, hogy kvalifikálj a Director Trip utazásra. Így szerezhetsz DT-pontokat:

1 DT-pont jár minden hónapra, amikor aktív A-Team vagy
3 DT-pont jár minden hónapra, amikor aktív Pro-Team vagy
5 DT-pont jár minden hónapra, amikor aktív Top-Team vagy
8 DT-pont jár minden hónapra, amikor aktív Top-Team 200 vagy
11 DT-pont jár minden hónapra, amikor aktív Top-Team 300 vagy

FOR PERSONAL  
CUSTOMERS 
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Zinzino Ambassador Trip
A Zinzino évről évre minden aktív Ambassador rangú partnerét 5 csillagos élményekkel kényezteti különböző helyszíneken 
Európában. Együtt élveztük a luxust Monacóban, a jetskizést Palmán, illetve a hét fogásos menüt a francia Riviérán.

Az Ambassador Trip jogosultsághoz 12 hónapon át el kell érni az aktív Royal Crown szintet, vagy minimum 1 hónapra el kell érni 
az aktív Black Crown szintet 2022. július 1. és 2023. június 30. között.  

Minden kvalifikált partner maga fizeti az összes utazási költségét, hogy eljusson az Ambassador Trip helyszínére, illetve onnan 
haza (pl. repülőjegy, taxi a szállodához, stb.). 

Minden kvalifikált partner magával hozhatja a házastársát is az útra. A házastársaknak maguknak kell lefoglalniuk a saját 
repülőjegyeiket és kifizetni az utazásuk összes költségét, hogy eljussanak az úti célhoz, illetve onnan haza. A Zinzino fedezi a 
partnerek és házastársaik összes egyéb költségét az utazás ideje alatt (pl. étkezés, szállás, programok, stb.). 

Ezenkívül minden kvalifikált partner részt vehet a Leader Council (Vezetői Tanács) ülésein a rákövetkező évben. 

Zinzino Founders Trip
Ezek felejthetetlen utazások az Alapítókkal a legjobb toborzóink számára. Az úti célt mindig a naptári év elején mutatjuk be. 
Ezeken a fényűző kirándulásokon sok-sok fantasztikus kalanddal (pl. helikopteres szafari, külön bejáratú szakácsok által 
készített varázslatos ételek, coaching és vezetői képzések) várjuk résztvevő Partnereinket. Mivel ezek a teljesen egyedülálló 
utazások igen szórakoztatóak, minden bizonnyal egy életre szóló élményt jelentenek.
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VEZETŐI SZINTEK

A Zinzino ranglétrájának számos elérhető foka van. Minden szintnek megvan a külön elnevezése, és ezek 
elérését különböző bónuszokkal jutalmazzuk. A bónuszok egyre nagyobbak minden újabb szint elérésekor. 
Mindig megkaphatod az elért legmagasabb szinted és az addig elért szintjeid után járó bónuszokat. Vedd 
figyelembe, hogy a jutalékok és bónuszok megszerzéséhez aktív partneri státusz szükséges. Executive és
magasabb szinten pedig további követelményeknek is meg kell felelned az aktív státusz fenntartásához.

Back Office Entrance 
(Sales Rep)
Ingyen csatlakozhatsz Zinzino partnerként (Back Office 
Entrace/Sales Rep), utána pedig kisker profitra tehetsz szert, 
illetve készpénz bónuszokat is kaphatsz.

Aktív partner
A regisztrációd hónapjában, illetve a következő három 
(3) naptári hónapban úgy kvalifikálhatsz az aktív partneri 
státuszra, hogy eléred a havi 10 kreditet, ami a saját 
rendeléseidből és a személyes vásárlóid rendeléseiből jön 
össze. A negyedik naptári hónaptól kezdve egyrészt meg 
kell lennie a négy (4) személyes Vásárlói pontodnak (PCP), 
másrészt a 20 kreditednek, ami a saját rendeléseidből és
a személyes vásárlóid rendeléseiből jön össze. Ezáltal 
eléred a Bronze szintet is. Az aktív partnerek kreditjei 
megőrződnek. Pozíciónként heti maximum 1500 fizetési 
pontot szerezhetnek Bináris jutalék és ugyancsak heti 
maximum 1500 fizetési pontot Kezdőcsomag bónusz (CAB) 
formájában.

Silver
Amikor elérted a Bronze szintet és az egyensúlyban lévő 750 
kreditet az adott naptári hónapban, vagy pedig kvalifikálsz 
mint Fast Start Silver (lásd 9. oldal), akkor leszel Silver. 
Normál esetben a 750 egyensúlyban lévő kredit eléréséhez 
50 egyensúlyban lévő vásárlóra van szükség a csapatodban. 
Amennyiben kvalifikálsz mint Fast Start Silver, 150 fizetési 
pontot kapsz bónuszként, illetve jogosult leszel ECB-re is.

Gold
Amikor eléred a Bronze szintet és az egyensúlyban lévő 
1500 kreditet egy adott naptári hónapban, akkor leszel 
Gold. Normál esetben az 1500 egyensúlyban lévő kredit 
eléréséhez 100 egyensúlyban lévő vásárlóra van szükség a 
csapatodban.

Executive
Amikor eléred az X-Team szintet és az egyensúlyban lévő 
3000 kreditet egy adott naptári hónapban, akkor leszel
Executive. Normál esetben a 3000 egyensúlyban lévő kredit 
eléréséhez 200 egyensúlyban lévő vásárlóra van szükség a 
csapatodban. Aktív Executive vagy magasabb szinten €200 
zPhone bónuszt kapsz minden hónapban.

Platinum
Amikor eléred az X-Team szintet és az egyensúlyban lévő
6000 kreditet egy adott naptári hónapban, akkor leszel
Platinum. Normál esetben a 6000 egyensúlyban lévő
kredit eléréséhez 375 egyensúlyban lévő vásárlóra van
szükség a csapatodban.

Diamond
Amikor eléred az X-Team szintet és az egyensúlyban lévő 
12 000 kreditet egy adott naptári hónapban, akkor leszel 
Diamond. Normál esetben a 12 000 egyensúlyban lévő 
kredit eléréséhez 750 egyensúlyban lévő vásárlóra van 
szükség a csapatodban. Ha ez megvan, akkor €2500 Vezetői 
szint bónusz jár. Aktív Diamond vagy magasabb szinten 
 €1000 zCar bónuszt kapsz minden hónapban.
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Director
Amikor eléred az X-Team szintet és az egyensúlyban lévő 
24 000 kreditet egy adott naptári hónapban, akkor leszel 
Director. Normál esetben a 24 000 egyensúlyban lévő kredit 
eléréséhez 1500 egyensúlyban lévő vásárlóra van szükség 
a csapatodban. Ha ez megvan, akkor €5000 Vezetői szint 
bónusz jár. Amikor első alkalommal eléred a Director szintet, 
azáltal automatikusan kvalifikált leszel egy Director Trip 
utazásra.

Crown 
Amikor eléred az X-Team szintet és az egyensúlyban lévő 
48 000 kreditet egy adott naptári hónapban, akkor leszel 
Crown. Normál esetben a 48 000 egyensúlyban lévő kredit
eléréséhez 3000 egyensúlyban lévő vásárlóra van szükség 
a csapatodban. Ha ez megvan, akkor €10 000 Vezetői szint 
bónusz jár. 1% Forgalmi bónuszt is kaphatsz, ami maximum 
heti 250 fizetési pont lehet pozíciónként. 

Royal Crown
Amikor eléred az X-Team szintet és az egyensúlyban lévő 80 
000 kreditet egy adott naptári hónapban, akkor leszel Royal 
Crown. Normál esetben a 80 000 egyensúlyban lévő kredit 
eléréséhez 5000 egyensúlyban lévő vásárlóra van szükség
a csapatodban. Ha ez megvan, akkor €15 000 Vezetői 
szint bónusz jár. 1,5% Forgalmi bónuszt is kaphatsz, ami 
maximum heti 750 fizetési pont lehet pozíciónként.

Black Crown
Amikor eléred az X-Team szintet és az egyensúlyban lévő 
130 000 kreditet egy adott naptári hónapban, akkor leszel 
Black Crown. Normál esetben a 130 000 egyensúlyban lévő 
kredit eléréséhez 7500 egyensúlyban lévő vásárlóra van 
szükség a csapatodban. Ha ez megvan, akkor €20 000
Vezetői szint bónusz jár. 2% Forgalmi bónuszt is kaphatsz, 
 ami maximum heti 1500 fizetési pont lehet pozíciónként. 

Ambassador
Amikor eléred az X-Team szintet, illetve azt, hogy 2 
pozíciódon is legalább 10 000 kredit legyen mindkét lábon, 
továbbá az összesen 150 000 egyensúlyban lévő kreditet 
(001) egy adott naptári hónapban, akkor leszel Ambassador. 
Normál esetben a 150 000 egyensúlyban lévő kredit 
eléréséhez 10 000 egyensúlyban lévő vásárlóra van szükség 
a csapatodban. Ha ez megvan, akkor €25 000 Vezetői 
szint bónusz jár. 2,25% Forgalmi bónuszt is kaphatsz, ami 

maximum heti 2250 fizetési pont lehet pozíciónként.

Royal Ambassador 
Amikor eléred az X-Team szintet, illetve azt, hogy 2 
pozíciódon is legalább 20 000 kredit legyen mindkét lábon, 
továbbá az összesen 200 000 egyensúlyban lévő kreditet 
(001) egy adott naptári hónapban, akkor leszel Royal 
Ambassador. Normál esetben a 200 000 egyensúlyban 
lévő kredit eléréséhez 12 500 egyensúlyban lévő vásárlóra 
van szükség a csapatodban. Ha ez megvan, akkor €25 000 
Vezetői szint bónusz jár. 2,5% Forgalmi bónuszt is kaphatsz, 
ami maximum heti 3125 fizetési pont lehet pozíciónként. 

Black Ambassador
Amikor eléred az X-Team szintet, illetve azt, hogy 2 
pozíciódon is legalább 30 000 kredit legyen mindkét lábon, 
továbbá az összesen 250 000 egyensúlyban lévő kreditet 
(001) egy adott naptári hónapban, akkor leszel Black 
Ambassador. Normál esetben a 250 000 egyensúlyban 
lévő kredit eléréséhez 15 000 egyensúlyban lévő vásárlóra 
van szükség a csapatodban. Ha ez megvan, akkor €25 
000 Vezetői szint bónusz jár. 2,75% Forgalmi bónuszt 
is kaphatsz, ami maximum heti 4125 fizetési pont lehet 
pozíciónként.

President
Amikor eléred az A-Team szintet, illetve azt, hogy 3 
pozíciódon is legalább 40 000 kredit legyen mindkét lábon, 
továbbá az összesen 300 000 egyensúlyban lévő kreditet 
(001) egy adott naptári hónapban, akkor leszel President. 
Normál esetben a 300 000 egyensúlyban lévő kredit 
eléréséhez 20 000 egyensúlyban lévő vásárlóra van szükség 
a csapatodban. Ha ez megvan, akkor €100 000 Vezetői szint 
bónusz jár. 3% Forgalmi bónuszt is kaphatsz, ami maximum 
heti 6000 fizetési pont lehet pozíciónként.

Elite President
Amikor eléred az A-Team szintet, illetve azt, hogy 3 
pozíciódon is legalább 80 000 kredit legyen mindkét
lábon, továbbá az összesen 500 000 egyensúlyban lévő
kreditet (001) egy adott naptári hónapban, akkor leszel
Elite President. 3,5% Forgalmi bónuszt is kaphatsz, ami
maximum heti 10 500 fizetési pont lehet pozíciónként.
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Global President
Amikor eléred az A-Team szintet, illetve azt, hogy 3 
pozíciódon is legalább 130 000 kredit legyen mindkét lábon, 
továbbá az összesen 1 000 000 egyensúlyban lévő kreditet 
(001) egy adott naptári hónapban, akkor leszel Global 
President. 4% Forgalmi bónuszt is kaphatsz, ami maximum 
heti 16 000 fizetési pont lehet pozíciónként.

1 Star Global President
Amikor eléred az A-Team szintet, illetve azt, hogy 4 
pozíciódon is legalább 130 000 kredit legyen mindkét lábon, 
továbbá az összesen 2 000 000 egyensúlyban lévő kreditet 
(001) egy adott naptári hónapban, akkor leszel 1 Star Global 
President. 4% Forgalmi bónuszt is kaphatsz, ami maximum 
heti 20 000 fizetési pont lehet pozíciónként. Ezenfelül 0,5% 
korlátlan bónuszt kapsz az után a forgalom után, amire már 
nem kapsz Bináris jutalékot és Forgalmi bónuszt.

2 Star Global President
Amikor eléred az A-Team szintet, illetve azt, hogy 5 pozíció-
don is legalább 130 000 kredit legyen mindkét lábon, 
továbbá az összesen 3 000 000 egyensúlyban lévő kreditet 
(001) egy adott naptári hónapban, akkor leszel 2 Star Global 
President. 4% Forgalmi bónuszt is kaphatsz, ami maximum 
heti 24 000 fizetési pont lehet pozíciónként. Ezenfelül 0,5% 
korlátlan bónuszt kapsz az után a forgalom után, amire már 
nem kapsz Bináris jutalékot és Forgalmi bónuszt.

3 Star Global President
Amikor eléred az A-Team szintet, illetve azt, hogy 6 
pozíciódon is legalább 130 000 kredit legyen mindkét
lábon, továbbá az összesen 4 000 000 egyensúlybanlévő 
kreditet (001) egy adott naptári hónapban, akkor leszel 3 
Star Global President. 4% Forgalmi bónuszt is kaphatsz, 
ami maximum heti 28 000 fizetési pont lehet pozíciónként. 
Ezenfelül 0,5% korlátlan bónuszt kapsz az után a forgalom 
után, amire már nem kapsz Bináris jutalékot és Forgalmi 
bónuszt.  

Itt az ideje, hogy elkezdj további csillagokat (Star-okat) 
szerezni a rangod mellé, hogy még magasabbra törj! 
További csillagok járnak minden olyan pozíciódért, ahol 
legalább 130 000 kredit van mindkét lábon, és amikor havi 
alapon 1 000 000 kredittel több a forgalom az egyensúlyban 
lévő csapatodban (001 pozíció). Minden megszerzett új 
csillag révén 100 000 kredittel nő a heti Forgalmi bónuszod 
fizetési mélységben pozíciónként.



Zinzino Kompenzációs terv 2022-11-01 (HUN-EU) | 19. 

VÁSÁRLÓK

CSAPAT
VÁSÁRLÓK
SZÁMA

Minden olyan partner, aki egy egész huszonöt (1.25) vagy annál több kredit értékű 
rendelést adott le az elmúlt 90 napban, Partneri pontnak számít.

PARTNERI 
PONTOK 

A csapat vásárlók száma a személyes Vásárlói pontok (PCP), a csapat Vásárlói pontok
(TCP) és a Partneri pontok összege.

VÁSÁRLÓK 

Személyes vásárlónak számítanak a közvetlen vásárlóid (1. generáció), valamint
a közvetlen vásárlóid által regisztrált vásárlók is (2. generáció, 3. generáció, stb.)
korlátlan mélységben.

SZEMÉLYES
VÁSÁRLÓ 

VÁSÁRLÓI
PONTOK 

Egy aktív vásárló révén egy (1) vagy több Vásárlói pontot szerezhetsz. Minden Vásárlói 
pontot az utolsó vásárlás dátumától számítva 90 napig tekintünk aktívnak. Így történik a 
Vásárlói pontok gyűjtése:

1. Minden Törzsvásárlói előfizetés után (ami legalább 1.25 kredit)  illetve egy 
előfizetéshez vagy autoküldéshez hozzáadott egyéb tétel után (ami legalább 1.25 kredit) 
egy (1) Vásárlói pont jár. 

2. Ezenkívül legfeljebb egy (1) további Vásárlói pontot lehet kapni az elmúlt 90 napos 
időszak alatt vásárolt olyan tételek után (amennyiben az értékük egyenként legalább 
1.25 kredit), amelyek nem egy előfizetés vagy havi autoküldés részei. Ez a szabály akkor 
alkalmazandó, ha a vásárló több mint 90 napja regisztrált. 

3. Ha nem szereztél egyetlen Vásárlói pontot sem a fenti szabályok alapján, akkor
legfeljebb egy (1) Vásárlói pontot kaphatsz, amennyiben az elmúlt 90 napos időszakban 
leadott összes rendelés összértéke eléri az egy egész huszonöt /1,25/ vagy több kreditet.

Példa: Ha egy vásárlónak egynél több Törzsvásárlói előfizetése van, például egy Skin
Serum és egy Balance csomagra is előfizetett, akkor ez összesen két (2) Vásárlói pontot 
jelent. Továbbá, ha valaki a Törzsvásárlói előfizetése mellett egyéb olyan tételt is rendel a 
webáruházból,  ami legalább 1.25 kreditet ér, akkor ez is egy (1) Vásárlói pontot generál. 
Ez összesen már három (3) Vásárlói pontot jelent (2 pontot a 2 Törzsvásárlói előfizetés, 
illetve 1 pontot a webáruházból rendelt tétel után). 
Ha be akarod biztosítani, hogy minden tétel után megkapd a Vásárlói pontokat, azt javasoljuk, hogy ezek 
is Plusz előfizetés formájában legyenek megrendelve. A Zinzino fenntartja a jogot, hogy külön rendelt tételek 
után, amelyek nem a fentebb leírt havi rendszerességű rendelések részei, ne adjon Vásárlói pontokat.

Egy vásárlót az utolsó vásárlásának dátumától számítva 90 napig tekintünk aktívnak, ha 
az a vásárlás legalább 1.25 kredit értékű volt. A Törzsvásárlói csomag rendelése nélkül 
regisztráló vásárlókra úgy utalunk, hogy „kisker vásárló”. A Törzsvásárlói csomagot 
rendelő vásárlókra úgy utalunk, hogy „törzsvásárló”.
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JUTALÉKOK 
A Zinzino által kiszámított jutalékok bruttó összegként 
vannak feltüntetve, hogy ugyanaz a jutalék mindenkinél
azonos összegként jelenjen meg. A különböző országok
törvényeitől függően, illetve annak alapján, hogy valaki
benne van-e az áfakörben, a helyi adószabályok miatt
különböző adók módosíthatják ezt az összeget. Zinzino
partnerként köteles vagy gondoskodni arról, hogy 
regisztráld magad mind a helyi törvényeknek, mind pedig
a Zinzino előírásainak megfelelően (hogy eleget tegyél a
bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettségeidnek).
A jutalékszámlák PDF formátumban a partnerek saját
webirodájában találhatók.. 

PARTNERI SZERZŐDÉS
Regisztrált Zinzino partneri státuszod fenntartása  
érdekében legalább 1,25 kredit értékű rendelést kell 
leadnod, vagy legalább egy új, első generációs, legalább 
1,25 kredit értékű Vásárlói pontot kell szerezned 12 hónapos 
időszakonként. Ha ezt elmulasztod, akkor a hálózaton 
belüli pozíciódat befagyasztjuk, 24 hónap elteltével pedig a 
Partneri szerződésed is érvényét veszti. 

Továbbá a Partneri szerződés pontjai szabályozzák a Zinzino 
és közted fennálló jogviszonyt. Az elért szinted megtartása 
ahhoz a feltételhez van kötve, hogy az elmúlt 12 hónapban 
legalább egyszer meg kellett felelned az adott szintre 
vonatkozó követelményeknek. 
 

Állandóan kísérd figyelemmel a Zinzino által a független
partnereknek küldött üzeneteket a webirodádban, továbbá
rendszeresen kommunikálj a szponzoroddal is, hogy
tudomást szerezz a legfontosabb információkról.

A Zinzino fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a jutalékok és
bónuszok kifizetését, illetve visszatartsa azokat, ha kiderül,
hogy egy partner a jutalékokat vagy a bónuszokat  tikátlanul
vagy törvénybe ütköző módon szerezte meg. A szabályok
betartását ellenőrző osztály minden olyan esetet kivizsgál,
ahol felvetődik a csalás gyanúja.

WEBIRODÁBAN TALÁLHATÓ KÉSZPÉNZSZÁMLA 
A készpénzszámládról a bankszámládra történő kiutalás
átalánydíja az összeg nagyságától függetlenül €3 (de további
költségek is felmerülhetnek banktól függően). 

Minimális kifizetési összeg megállapítására sor kerülhet.
A befagyasztott státuszú Partnerek havonta 10 fizetési 
pontnak megfelelő, helyi valutára átszámított adminisztrációs 
díjat kötelesek fizetni.

Az összes jutalékot euróról helyi pénznemre váltjuk át
(Izland, Bulgária, Horvátország, Ciprus, a Cseh Köztársaság,
Magyarország, Románia és az Egyesült Királyság kivételével),
amikor a készpénzszámlára kifizetjük. Az átváltáshoz az
Európai Központi Bank vagy a Riksbanken (svéd központi
bank) heti frissített árfolyamát vesszük alapul.

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK
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HETI ÉS HAVI KIFIZETÉSŰ JUTALÉKOK
A Zinzino hetente és havonta fizet jutalékokat a partnereknek az általuk generált forgalom alapján. A Bináris jutalék, a CAB 
és a Mentor bónusz heti kifizetésű. A különleges bónuszok kifizetése havonta történik. Kérjük, mindig figyelj oda azokra a 
határidőkre, amiket be kell tartani a különféle jutalékok és bónuszok megszerzéséhez.

HATÁRIDŐK ÉS JUTALÉKOK

NAPI, HETI VAGY HAVI? 
A Zinzino számítógépes rendszere napi, heti és havi alapon ellenőrzi a különféle jutalékokra és bónuszokra való jogosultságot.
Minden rendelést még a kvalifikáció határideje előtt ki kell fizetni.

HETI ELSZÁMOLÁS 
A heti elszámolás csütörtökön közép-európai idő szerint 
hajnalban, azaz 00:00-kor (CET) kezdődik és a rákövetkező 
szerdán közép-európai idő szerint éjfélkor, azaz 24:00-kor 
(CET) ér véget. A heti elszámolás magába foglalja az adott 
héten kifizetett összes rendelést.

HAVI ELSZÁMOLÁS 
A havi elszámolás az előző hónap utolsó napján közép-
európai idő szerint éjféltől, azaz 00:00-tól (CET) kezdődik 
és folyó hó utolsó napján közép-európai idő szerint éjfélkor, 
azaz 24:00-kor (CET) ér véget. A havi elszámolás magába 
foglalja az adott hónapban kifizetett összes rendelést.

A Zinzino az előző hónapban elért új szinteket, azaz a 
megszerzett rangokat legkésőbb a következő hónap 10. 
napjáig teszi közzé a partneri webirodákban. Minden hónap 
első hetét követően a kiszámított összegek tartalmazzák az 
aktuális hétre és az előző hónapra szóló havi kifizetéseket is.

VEZETŐI SZINTEK HAVI ELISMERÉSE 
A partnerek az általuk egy adott hónapban elért
vezetői szint szerinti kifizetéseket (a szintnek
megfelelő összegeket, amikre kvalifikáltak) a
következő hónapban kapják meg. Az elért vezetői
szint határozza meg a bónuszokat és jutalékokat.
A partnerek a következő szintet is elérhetik az
aktuális hónapban bármikor.

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

A napi határidő mindennap éjfél, azaz 24:00 közép-európai idő szerint (CET)

ELLENŐRZÉS
NAPI ALAPON

Készpénz bónusz, Kezdőcsomag bónusz (CAB), Forgalmi bónusz, Bináris jutalék 
és Mentor bónusz
A heti határidő szerda éjfél, azaz 24:00 közép-európai idő szerint (CET)

ELLENŐRZÉS
HETI ALAPON  

ELLENŐRZÉS
HAVI ALAPON

zPhone, zCar, Vezetői szint bónusz, A-Team, Pro-Team, Top-Team és vezetői szintek
A Z4F programban történő részvételre való jogosultságot is havonta ellenőrizzük.
 
A havi határidő minden naptári hónap utolsó napján éjfél, azaz 24:00 óra 
középeurópai idő szerint (CET)
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A KREDITEK ŐRZŐDÉSE

Azok a kreditek, amelyek az aktuális elszámolásnál nem 
kerülnek felhasználásra egy adott héten vagy hónapban,
egy jövőbeni elszámolási időszakig „őrződnek a bankban”. 
A bal vagy jobb láb forgalma egyrészt áll a „bankban 
megőrzött” kreditekből, másrészt az adott héten vagy 
hónapban az új értékesítések révén generált forgalomból.

A kifizetések elszámolása során a kreditek 2/3 - 1/3 
arányban használódnak fel, azaz legfeljebb 2/3 rész 
származhat a nagyobbik csapatodból. Amikor bármelyik
típusú kifizetés esetében eléred a limitet (pl. a Bináris
bónusz esetében 1500 kredit a maximum), csak a nagyobbik 
csapatnál őrződnek a fel nem használt kreditek. A Zinzino 
maximum egymillió kreditet őriz meg számodra a bankban 
hetente vagy havonta. 

A Crown és magasabb szinten lévő partnerek jogosultak heti 
Forgalmi bónuszra. Ebben az esetben is csak a nagyobbik  
csapatnál őrződnek a fel nem használt kreditek.

Egy adott pozíció alatt a forgalomból származó kreditek
csak akkor őrződnek meg a bankban, ha a partner „aktív”, 
tehát minimum négy (4) Vásárlói ponttal és 20 kredittel 
rendelkezik, ami a saját rendeléseiből és a személyes 
vásárlói rendeléseiből jön össze. Az a partner, aki „inaktív” 
lesz, elveszíti mindazokat a krediteket, amik heti vagy havi 
alapon a „bankba kerültek”.
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ZINZINO SZÓJEGYZÉK

PARTNER

SZPONZOR: Olyan partner, aki megmutatta valaki másnak,
hogy mi a Zinzino, aki ennek hatására új partner vagy  
vásárló lett.

KREDITEK: Minden Zinzino terméknek van egy úgynevezett
„kredit” értéke, ami országtól és pénznemtől függetlenül
egységes. A Zinzino a krediteket belső valutaként használja
a Z4F-re történő jogosultság meglétének ellenőrzéséhez,
illetve a Kompenzációs tervben szereplő jutalékok és
bónuszok kiszámításához.

AKTIVITÁSI HATÁRIDŐK:  A partnereknek a naptári hónap
végéig kell megszerezniük a jogosultságot arra, hogy aktív
státusszal rendelkezzenek a következő naptári hónapban.
A határidő az adott hónap utolsó napján éjfél, azaz 24:00
(CET).

FIZETÉSI PONTOK: A kreditek alapján számítjuk ki a fizetési
pontokat a Kompenzációs tervben. A cél az, hogy 1 fizetési
pont 1 euró (€1) értékű legyen. A vállalat fenntartja a jogot,
hogy egy fizetési pont értékét 0,85 és 1,10 euró között
szabadon változtassa.

TÖRZSVÁSÁRLÓ: Olyan vásárló, aki a regisztráció során
Törzsvásárlói csomagot rendelt a webáruházban, hogy 
törzsvásárlói áron (a Zinzino rendszerében a legalacsonyabb
áron) juthasson a termékeinkhez.

KISKER VÁSÁRLÓ: Olyan vásárló, aki teljes, kiskereskedelmi 
árat fizet, amikor vásárol vagy a webáruházban, vagy 
közvetlenül egy partnertől.

KREDITEK ŐRZÉSE: Azok a kreditek, amikből nem lesznek
fizetési pontok, „megőrződnek a bankban”, amíg egy partner
aktív marad. A kreditek ilyen módon történő megőrzésére 
heti és havi alapon egyaránt lehetőség van.

A CSAPAT ÉS A KREDITEK EGYENSÚLYA: Egy adott pozíció 
alatt kiépülő értékesítő csapat „bal” és „jobb” lábra vagy 
csapatra oszlik. Egyes kvalifikációk és kifizetések előfeltétele, 
hogy a két csapat „egyensúlyban” legyen, ami annyit jelent, 
hogy 1/3 rész származhat a kisebbik csapatból, és nem több 
mint 2/3 rész a nagyobbik csapatból.

VÁRÓTEREM: Itt látható az összes olyan új partnered, aki
önállóan regisztrált és téged jelölt meg szponzorként. Ez a
funkció lehetővé teszi számodra, hogy egyenként elhelyezd
őket a struktúrádban. Ha olyan új partnerek maradnak, akik
ily módon nem kerültek elhelyezésre, akkor a rendszer a
Várótermekben található összes el nem helyezett partnert a
regisztrációjuk időrendi sorrendje alapján fogja elhelyezni. A
Várótermekben található partnerek kellő időben, azaz a heti
és havi határidők lejárta előtt elhelyezésre kerülnek, így a
következő elszámolásokban már szerepelni fognak.

2. generációs vásárló 3. generációs vásárló1. generációs vásárló

1. generációs vásárló 2. generációs vásárló 3. generációs vásárló

Te

És így tovább korlátlan mélységben

BACK OFFICE ENTRANCE (SALES REP)

Pozíció
001

Pozíció
002

Pozíció
003

Pozíció
001

VÁSÁRLÓK GENERÁCIÓI: Első generációs vásárlók alatt azokat a vásárlókat értjük, akik közvetlenül hozzád vannak
regisztrálva. 2., 3., stb. generációs vásárlók alatt azokat a vásárlóidat értjük, akiket a személyes vásárlóid regisztráltak be.
Lásd az alábbi ábrát:

POZÍCIÓ: Pozíciónak nevezzük az értékesítő csapatban, vagyis a bináris struktúrában elfoglalt helyeket. Az értékesítő Back 
Office Entrance (Sales Rep) egy (1) ilyen pozíciót kap. Partneri kezdőcsomag megvásárlása esetén további kettő (2) ilyen pozíció 
jár. Lásd az alábbi ábrát:
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A Zinzino egy globálisan, közvetlenül a vevőknek értékesítő skandináv 
vállalat, amely a biomarker-alapú, személyre szabott étrend-kiegészítők 
fejlesztésére, gyártására és forgalmazására szakosodott.

A 2005-ben alapított részvénytársaság részvényeit a Nasdaq First North 
Premier Growth Market tőzsdén jegyzik. Tesztalapú, tudományosan igazolt 
étrend-kiegészítőit világszerte több mint 100 országban forgalmazzák. 

A Zinzino tulajdonában van a norvég BioActive Foods AS és Faun Pharma AS 
kutatási és gyártóegység is. A vállalat központja a svédországi Göteborgban 
található, de vannak még irodái Európában, Ázsiában, az Egyesült 
Államokban és Ausztráliában.


