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Zinzino er til for å inspirere til endring i livet (Inspire Change in 
Life), ved å være det mest kundefokuserte direktesalgselskapet i 
verden. Fellesskapet og produktene våre er selve grunnlaget for 

å nå dette målet! 

Vi vet at vi ikke kan hjelpe alle samtidig, men vi kan hele tiden 
skape flere historier! Da vi snakker om å forvandle livene til 
de rundt oss, både innvendig og utvendig, er vi stolte over å 

kunne gi deg en lukrativ og nyskapende måte å drive din egen 
virksomhet på ved å fremme de førsteklasses produktene våre.

Zinzino forbeholder seg retten til at det kan eksistere eventuelle feil i trykk eller innhold. Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid kunne justere og revid-
ere dette dokumentet. Hvis det viser seg at det foreligger en ukorrekt oversettelse av dette dokumentet, skal det refereres til masterutgaven som er bindende 
for alle Uavhengige Partnere av Zinzino. 

(Dette dokumentet er på alle måter en oversettelse av det engelske originaldokumentet «Compensation Plan EU» og er bindende for alle uavhengige Zinzino 
-partnere. Dersom det oppstår forskjeller i tolkningen mellom denne oversettelsen og den engelske originalen, skal sistnevnte ha forrang.)
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De samme reglene gjelder for partnere og kunder, men Z4F Kit kalles et Premier Abonnement for kunder og de kan kvalifisere for flere gratisabonnementer.

Jo mer du innser hvor viktige og etterspurte Zinzino-produktene virkelig er, desto mer øker motivasjonen 
for å anbefale produktene til andre. Kunder er nøkkelen for å lykkes. Inntekten din er direkte relatert 
til din innsats med å anbefale produktene, mulighetene og selve oppbyggingen av salgsorganisasjonen.

Få din Zinzino4Free (Z4F)
Hvis du som «Kunde» eller «Partner» henviser fire (eller flere) kunder med lik (eller større) bestilling, får du din neste månedlige 
bestilling gratis. Du betaler kun frakt. Dette er til fordel for både partnere og kunder da det er spennende å kunne involvere alle 
i identifiseringen av nye kunder.

Hvis du kan krysse av for JA på hvert av spørsmålene nedenfor innen slutten av hver kalendermåned, sender Zinzino ditt neste 
Z4F Kit helt gratis!

1. Har du et Z4F Kit på automatisk bestilling (Auto Order)? 

2. Har du minst fire personlige førstegenerasjons kundepoeng?

3.
Er det samlede volumet av Customer Credits fra 
førstegenerasjonskunder minst fire ganger volumet av 
Credits fra mitt eget Z4F Kit?

KUNDEFORDELENE
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BLI EN UAVHENGIG PARTNER

Credits 
Hvert Zinzino-produkt du selger i prislisten har en kompensasjonsverdi som kalles Credits. Credits 
er vår interne valuta og grunnlaget for alle beregninger i kompensasjonsplanen for Zinzino. Vi har 
også to multiplikatorer for Credits: ECB og RCB.

RCB (Residual Credit Bonus) 
Dobler Credits fra løpende 

bestillinger utover den første.

ECB (Enrollment Credit Bonus)  
Dobler Credits fra bestillinger fra nye 

innmeldinger.

Hvis du kvalifiserer, kan du bruke ECB og RCB til å nå alle nivåer i kompensasjonsplanen når du 
kvalifiserer for aktivering, Z4F, kompensasjon og titler. 

ECB og RCB betales etter den ukentlige syklusen. Så det spiller ingen rolle hvilken dag i inneværende uke 
du kvalifiserer - multiplikatoren vil bli lagt til fra begynnelsen av kompensasjonsuken (starter på torsdag 
kl. 00.00 CET - sentraleuropeisk tid).

1.
Det er gratis å starte som en Zinzino 
Partner (Back Office Entrance/selger), 
og du kan oppnå salgsfortjeneste 
og kontaktbonuser for salg av 
abonnementer.

2.

Du må kvalifisere deg som en aktiv 
Partner for å opptjene kompensasjon 
fra salgsvolum fra partnere i teamet og 
kundene deres. I måneden du starter 
pluss de neste tre kalendermånedene 
der du kvalifiserer for 10 Credits fra 
dine personlige kunder og dine egne 
produktbestillinger. 

3.

Fra den fjerde kalendermåneden oppnår 
du kvalifikasjonen som aktiv Partner med 
å opptjene fire personlige kundepoeng, 
PCP) i tillegg til de 20 (Credits) som 
opptjenes fra dine personlige kunder og 
egne produktbestillinger. Når dette er 
oppnådd, betyr det at du har oppnådd 
Bronze-tittel. 

4.

For å oppnå nivåer over Bronze-tittelen, 
må du kvalifisere deg for kundepoeng og 
balanserte Credits som kreves for den 
aktuelle tittelen før du får den tildelt. 
Dette gjelder også hvis kvalifiseringen 
oppnås i måneden du starter, pluss de 
etterfølgende tre kalendermånedene. 
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OPPBYGNING AV TEAMETS KUNDEBASE

Pay Points (Betalingspoeng)
Credits brukes til å beregne pay points for kompensasjonsplanen og målet er at ett Pay point 
skal være lik 1,00 = EUR 1. Selskapet forbeholder seg retten til å holde Pay Point-verdien 
mellom EUR 0,85-1,10.

Cash Bonuses
Det finnes to cash-bonus-typer, Premier Cash Bonus og Retail Cash Bonus.
 
Du mottar en Premier Cash Bonus når du selger et Premier kunde-kit til en ny eller eksisterende kunde. 
Du mottar en Retail Cash Bonus når en Retail kunde kjøper enkeltvarer (som har Credits).
Partner-prislisten skisserer både Premier Kit-tilbudene som gir Cash Bonus og varene som genererer en Retail Cash Bonus (en 
prosentandel av prisen eks. avgifter). 

Alle partnere, inkludert Back Office Entrance (selgere), blir belønnet fra 10 % Cash Bonus og opptil 30 % Cash Bonus: 
• Partnere som kvalifiserer som A-Team belønnes med 20 % Cash Bonus*
• Partnere som kvalifiserer som Pro-Team belønnes med 25 % Cash Bonus*
• Partnere som kvalifiserer som Top-Team og Top 200 belønnes med 30 % Cash Bonus*

* Du kan lese mer om Team-bonuser på side 7.

Bonusen utbetales fra bestillinger solgt til personlige kunder (direktekunder og deres henviste andre generasjons, tredje 
generasjons kunder osv). Vær oppmerksom på at dette er de eneste bonusene som ikke krever å være en aktiv Partner-status.

Bronze
En partner med fire personlige kundepoeng (PCP) som genererer minst 20 Credits per måned, 
inkludert eget produkt, anses som Smart Bronze. 

Opptjen 5 % Mentor-bonus på all personlig sponsorert Partner Team Commission og  kunde-cash bonuser 
ved å oppnå status som Smart Bronze. Du vil også motta en éngangsbonus på 100 Pay points.

 

Du kan doble Mentor-bonusen din til 10 % hvis partnere du er personlig sponsor for også kvalifiserer til Smart Bronze! 
Kvalifiser deg til Smart Bronze i løpet av de første 30 dagene for å få Mentor bonus på 5–10 % fra alle partnere du er personlig 
sponsor for.

Mentorbonus utbetales med den ukentlige kompensasjonen. Bonusen kan ikke overstige summen av inntektene fra ukentlig 
Team Commission og Cash Bonus. For å opprettholde Mentor Bonus må du ha en aktiv tittel som Bronze eller høyere hver 
måned.

Dynamisk komprimering: Hvis du ikke kvalifiserer for Mentor Bonus, vil den automatisk gå til den første upline-sponsoren som 
er kvalifisert A-team med aktiv Mentor Bonus. Bonusen utbetales til deg igjen fra den uken du re-kvalifiserer deg for den.

Smart Bronze (30-dagers kvalifiseringsperiode) EXPRESS 
BONUS

Registrer Z4F Kit på 
automatisk bestilling 
(Auto Order).

1.
Registrer 4 kunder med 
Premier Kits verdt minst 20 
Credits totalt.

2.
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Tjen en 150 Pay Point-Bonus (One Time Bonus) pluss ECB-Credits (Enrollment Credit Bonus).

Kvalifiser deg til X-Team med 10 aktive personlige kundepoeng som genererer minst 50 Credits per måned, inkludert dine 
personlige Credits produktbestillinger.

Registrer 10 kunder med 
Premier Kits verdt minst 
50 Credits totalt.

Registrer Z4F Kit på 
automatisk bestilling 
(Auto Order).1. 2.

X-Team

X-Team Express (60-dagers kvalifiseringsperiode)

For å opprettholde ECB må du være aktiv hver måned som Silver-tittel eller høyere (750 eller høyere balanced Credits) 
eller X-Team.

EXPRESS 
BONUS
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A-TEAM BONUS

Partnere kan kvalifisere seg for Pro-Team med 50 aktive kundepoeng og 250 
Credits inkludert personlige produktbestillinger. Belønningen*:

1. 25 % Cash bonus
2. 200 Pay Points i hver kvalifiserte måned
3. ECB og RCB
4. 3 Director Trip poeng per aktiv Pro-Team måned

PRO-TEAM BONUS

TOP-TEAM BONUS Partnere kan kvalifisere seg for Top-Team med 100 aktive kundepoeng og 500 
Credits inkludert personlige produktbestillinger. Belønningen*:

1. 30 % Cash Bonus
2. 400 Pay Points i hver kvalifiserte måned
3. ECB og RCB
4. 5 Director Trip poeng per aktiv top-team måned
 

Partnere kan kvalifisere seg for A-team med 25 aktive kundepoeng og 125 Credits, 
inkludert personlige produktbestillinger. Belønningen*:

1. 20 % Cash Bonus
2. 100 Pay Points i hver kvalifiserte måned
3. Enrollment Credit Bonus (ECB) og Residual Credit Bonus (RCB)
4. 1 Director Trip Poeng per aktiv A-team måned
5. Mulighet for dynamisk komprimering av Mentor Bonus 

Finn ut mer på side 5

Partnere kan kvalifisere seg til Top 200 Plus med 200 aktive kundepoeng og 
1 000 Credits, inkludert personlige produktbestillinger. Belønningen*:

1. 30 % Cash Bonus
2. 1000 Pay Points i hver kvalifiserte måned
3. ECB og RCB
4. 8 Director Trip poeng per aktiv Top 200 -Team måned

Merk: Det første året du når Top 200 Plus blir du automatisk kvalifisert for Director 
Tur hvis du opprettholdt Top 200-volumet på 1 000 Credits per måned i minst 
to måneder i kvalifiseringsperioden. Finn ut mer på side 15. 

TOP 200 PLUS BONUS

* Kun det høyest oppnådde nivået på A-Team, Pro-Team eller Top-Team vil bli utbetalt

PLUS for hver ekstra 100 aktive kundepoeng og ytterligere 500 Credits inkludert 
personlige produktbestillinger. Belønningen*:

1. + 500 Pay Points i hver kvalifiserte måned
2. + 3 Director Trip Points per aktiv PLUS -Team måned
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Å BYGGE SALGSTEAMET DITT

1. Bli med som en uavhengig Zinzino Partner 

2. Registrer et Z4F kit på automatisk bestilling

3. Registrer fire eller flere førstegenerasjons kunder med Premier Kits for å motta din neste måneds produkter 
gratis, (Zinzino4Free, du betaler bare frakt) og oppretthold din aktive Partner-status.  

4. Skap umiddelbare resultater gjennom vårt 30- og 60-dagers Express/Fast Start Bonus-program. Tjen ECB, 
Mentor Bonus og opp til 400 Pay Points i Express Bonuses 

5. Registrer flere partnere og veiled dem til å duplisere trinn 2-5 

Vår kompensasjonsplan er basert på en lett dupliserbar forretningsmodell som optimaliserer direktesalg. 
Som sagt, kundene er nøkkelen til at vi lykkes. Nå er det tiden for å skape innflytelse ved å bygge et 
salgsteam som kan akselerere kundeorganisasjonen din.

  Fem trinn for å lykkes for nye partnere

Waiting Room  
For å gjøre det enkelt og praktisk for 
deg, vil dine nye partnereregistreres 
i ditt Waiting Room (venterom). Da vil 
du ha sjansen til å strukturere teamet 
ditt på et passende tidspunkt for deg 
i løpet av uken. Hvis du ikke plasserer 
den nye partneren, vil systemet ta seg 
av det for deg. 
 
 Systemet vil behandle alle ikke-
plasserte partnere i venterommet i 
registreringsrekkefølge. Alle partnere i 
venterommet vil bli plassert i tide for å 
bli inkludert for ukentlige og månedlige 
tidsfrister.
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7,5 %→ 10 % → 15 % →
Balanserte 
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

Betalingspoeng 
(Pay Points)

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

Prosentandelen i tabellen nedenfor viser hvordan de balanserte teamkredittene dine beregnes og konverteres til Pay Points 
for kompensasjon. Alle aktive partnere i Zinzino begynner med et provisjonsnivå på 7,5 % og kan tjene Team Commission i flere 
inntektssentre. Team Commission betales ukentlig.
Se tabell: 

1.

Tjen Fast Start Silver Bonus på 150 Pay Points og Enrollment Credit Bonus (ECB).  
Trinn:

Bli en Smart 
Bronze-partner 

Registrer Z4F Kit på 
automatisk bestilling 
(Auto Order)

Oppnå 375 
balanserte Credits  2. 3.

For å opprettholde ECB må du være aktiv hver måned som Silver eller høyere tittel (750 balanserte Credits) eller X-Team. .

Fast Start Silver (30-dagers kvalifiseringsperiode)

Balanserte credits 
Antall credits som teller er basert på balansen mellom venstre og høyre team. Ikke mer enn to 
tredjedeler (2/3) av dine kvalifiserende Credits kan komme fra det største teamet. 

Team Commission 

1.

EXPRESS 
BONUS
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Aktive Crown-titler og høyere får en Volume Bonus i Pay Points basert på samlet omsetning med minst 10 000 
balanserte Credits. Volumbonus gjelder for flere inntektssentre og betales ukentlig. Se tabellen nedenfor:  

Tjen CAB på nye Kunde Premier Kit og nye Partner product kit. Small, Medium, Large, XL og XXL CAB gjelder for aktive partnere. 
CAB kan komme fra bare ett inntektssenter i hver ukentlige betalingsssyklus.
Se tabell:
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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. 2 250 2 500 2 750 3 000 3 500 4 000 4 000

> 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)

Volume Bonus

Venstre Credits Høyre Credits Betalingspoeng (Pay 
Points)

SMALL 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



Zinzino Kompensasjonsplan – Effektiv fom 01.11.2022 (no-NO)| 11.  

BONUSER 

Hvis du kvalifiserer for ECB vil du motta 100 % økte Credits for nye Premier Kits og for nye Partner product kits. 
Enkeltbestillinger eller ekstra produktbestillinger teller ikke. Du kan kvalifisere deg for ECB ved å nå: Fast Start Silver, X-Team 
Express og A-Team som en livstidsbonus. For å motta ECB i en hvilken som helst måned, må en partner være aktiv hver måned 
som Silver (750 balanserte Credits) eller X-Team eller høyere titler. Denne bonusen beregnes i både ukentlig og månedlig 
kompensasjon. 

Hvis du kvalifiserer for RCB vil du motta 100 % økte Credits for alle bestillinger, unntatt ECB-kvalifiserte bestillinger. Du kan 
kvalifisere for og vedlikeholde RCB gjennom: Kvalifisert A-Team (eller høyere). Denne bonusen beregnes i både ukentlig og 
månedlig kompensasjon. 

Residual Credit Bonus (RCB)  

Enrollment Credits Bonus (ECB)
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Tittel Balanserte kunde- 
poeng 

One Time Bonus Betalt over måneder Månedlig betaling

Diamond 750 EUR 2 500 5 EUR 500 

Director 1500 EUR 5000 5 EUR 1000

Crown 3000 EUR 10 000 10 EUR 1000

Royal crown 5000 EUR 15 000 10 EUR 1500

Black Crown 7500 EUR 20 000 10 EUR 2000

Ambassador 10 000 EUR 25 000 10 EUR 2500

Royal Ambassador 12 500 EUR 25 000 10 EUR 2500

Black Ambassador 15 000 EUR 25 000 10 EUR 2500

President 20 000 EUR 100 000 20 EUR 5000

Tjen en Top-Team Bonus på EUR 10 000 (én gang). Kvalifiser deg for denne bonusen den første måneden du får Top-
Team-tittelen. Bonusen utbetales i 25 separate månedlige utbetalinger på EUR 400. Hvis du mister kvalifiseringen, vil den 
gjenværende delen av bonusen bli utbetalt når kvalifiseringen gjenvinnes. 

Top-Team Bonus (EUR 10 000 utbetalt én gang) 

Du kvalifiseres den første måneden du får den relevante tittelen (eller høyere) og når de balanserte kundepoengene er 
oppnådd. Ikke mer enn 2/3 av kundene kan komme fra ditt største team. Denne bonusen utbetales over 5-20 måneder. Hvis 
du mister kvalifiseringen, vil den gjenværende delen av bonusen bli utbetalt når kvalifiseringen gjenvinnes. Denne bonusen 
utbetales månedlig. 

Tittel Bonus (betalt engang for tittel og balanserte teamkunder) 
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zPhone
Som aktiv Executive og over vil du motta zPhone-bonusen. Bonusen er på EUR 200 for hver kvalifiserende måned med Execu-
tive-tittel og høyere.

zCar
Som en aktiv Diamond eller høyere tildeles du zCar Bonus på 
EUR 1000. Du vil motta hele bonusen (100 %) hver måned du 
kvalifiserer deg som Diamond eller over i løpet av de første 
90 dagene. Denne bonusen utbetales sammen med all annen 
månedlig kompensasjon. Etter 90 dager må du oppfylle to 
ekstra kriterier for å fortsette å motta 100 % av zCar Bonus:

1. Du må kjøpe og stripe bilen innen 90 dager fra den 
dagen du oppnådde Diamond. Bilen må være sort og 
ikke eldre enn 6 år.

2. Bilen må være stripet i henhold til Zinzinos grafiske 
profil. Vi vil sende deg det godkjente designet og 
informasjon om hvordan du kan stripe bilen med dette. 

 
Hvis du ikke oppfyller disse to kriteriene, men forblir 
kvalifisert som Diamond,vil du motta 50 % av bonusen. 
Du kan oppfylle kriteriene på et senere tidspunkt og 
vil igjen motta 100 % av zCar Bonus på neste måneds 
kompensasjonsutbetaling.

BONUSER 
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TRE BONUSTURER

1 DT-poeng per nytt kundepoeng generert fra ethvert Premier Kit 
Du kan få maksimalt 50 DT-poeng fra nye kundepoeng i kvalifiseringsperioden.

1 DT-poeng per ny partner med et Basic-, Avansert- eller Ultimate Partner Kit eller en 
Back Office Entrance (Sales Rep) som kvalifiserer for Smart Bronze.
Du trenger minst 5 DT-poeng fra denne kategorien. Du kan få maksimalt 50 DT-poeng fra nye partner-
poeng i kvalifiseringsperioden

FOR NYE KUNDER OG 
PARTNERE  

FOR DIN AKTIVE 
TITTEL 

1 DT-poeng for hver måned du er en aktiv Executive
4 DT-poeng for hver måned du er en aktiv Platinum
10 DT-poeng for hver måned du er en aktiv Diamond
15 DT-poeng for hver måned du er en aktiv Director og høyere
Ny tittel av Director* eller ny tittel Top 200* kvalifiserer automatisk for turen. Royal Crown** og høyere 
kvalifiserer for to turer (dvs. ta med din samboer/ektefelle). Aktive Presidents, innenfor kvalifiseringsperioden, 
og deres samboer/ektefelle kvalifiserer automatisk for turen.

For å kvalifisere din partner, samler du 320 DT poeng og minimum 15 Partnerpoeng. Du kan også delkvalifisere din partner med 
50 % av billetten betalt ved å samle 240 DT poeng og 15 Partnerpoeng. Du må kvalifisere deg for din egen reise før du kvalifiserer 
for din partner.

Kvalifiseringsperiode: Fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023 (MIDNATT EU CEST / 18:00 USA EST / 08:00 +1 AUST EST).

* Oppnå et nivå som ny Director innenfor kampanjeperioden og vær aktiv X-Team. Etter å ha oppnådd nytt Director-nivå, må du i tillegg ha minst én  
måned Diamond-volum på 12 000 Credits in Balance etter kvalifisering, innen utgangen av desember 2023.
** Top 200-volumet på 1000 Credits per måned må opprettholdes i to måneder i kvalifiseringsperioden. I tillegg til å oppnå ny Top 200 to ganger,  
må du også opprettholde minst to måneder som Top Team innen utgangen av desember 2023.
*** Royal Crown-volumet på 80 000 Credits per måned må opprettholdes i to måneder i kvalifiseringsperioden og minimum 5 Partnerpoeng totalt..  
For å kvalifisere din samboer/ektefelle trenger Royal Crown totalt 15 DT Poeng fra nye Partnere.
**** Fly og transport; Zinzino finansierer den kvalifiserte partneren og ektefellen når de er kvalifisert gjennom reglene med et visst beløp i euro.  
Beløpet er til støtte for bestilling av personlige flybilletter og transport fra flyplassen og DT resort.

Director Trip 2019

Zinzino Director Trip
Zinzino har en årlig utdanningstur kalt Director Trip. Vi tar deg med til luksuriøse og eksklusive steder hvor du har muligheten 
til å lære av flotte talere og bli undervist av de beste i et inspirerende miljø. 

For å kvalifisere deg til en Director Trip må du samle 160 DT-poeng. Slik samler du DT-poeng:  

1 DT poeng per aktiv A-Team måned
3 DT-poeng per aktiv Pro-Team-måned 
5 DT poeng per aktiv Top-Team måned
8 DT-poeng per aktivt Top-team 200 måned
11 DT-poeng per aktivt Top-team 300 måned 

FOR PERSONLIGE 
KUNDER 
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Zinzino Ambassador Trip
Hvert år gir Zinzino alle sine aktive Ambassadors en 5-stjerners opplevelse på forskjellige steder rundt om i Europa. Vi har vært 
i luksuriøse Monaco, stått på jetski i Palma og nytt en syv-retters meny på stranden på den franske rivieraen.

For å kvalifisere deg for Ambassador Trip, må du oppnå aktiv Royal Crown i 12 måneder, eller minimum oppnå aktiv Black 
Crown 1 måned i perioden fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Kvalifiserte partnere må betale alle reiseutgifter til stedet for Ambassador-Trip, for eksempel flybilletter, taxi til hotellet etc. 
Alle kvalifiserte partnere kan også ta med seg sine samboere/ektefeller på turen. Samboere/ektefeller må bestille sine egne 
flybilletter og betale alle reiseutgiftene til destinasjonen. Zinzino dekker alle andre utgifter for Partneren og deres samboer/
ektefelle under oppholdet, slik som mat, overnatting, aktiviteter osv.

Alle kvalifiserte partnere kan også delta på lederrådsmøter i løpet av det kommende året.

Zinzino Founders Trip
En uforglemmelig tur med grunnleggerne er for våre aller beste rekrutterere. Destinasjonen vil bli avslørt i begynnelsen av 
kalenderåret. En luksuriøs reise fylt med fantastiske opplevelser som helikoptersafari, magiske retter skapt av private kokker, 
coaching, undervisnings- og ledelsesøkter. En helt unik tur med mye moro og garantert et minne for livet!
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RECOGNITION-TITLER

Zinzino har flere Recognition-nivåer, hvert med sin egen tittel og bonus. Bonusene blir større for hvert 
nivå du når. Du kan alltid tjene bonusen på ditt nivå og lavere. Vær oppmerksom på at du alltid må være 
en aktiv partner for å tjene provisjoner og bonuser. Executives og høyere har ytterligere aktiveringskrav. 

Back Office Entrance 
(Selger)
Det er gratis å starte som en Zinzino Partner Back 
Office Entrance (selger) og du kan få både fortjeneste på 
detaljhandel og kontantbonuser.

Aktiv Partner
Du kvalifiseres som en aktiv partner når du har 10 
Credits hver måned på produktbestillinger fra dine 
personlige kunder og dine egne produktbestillinger 
i den måneden du begynner, pluss de neste tre 
kalendermånedene. Fra den fjerde kalendermåneden 
må du ha fire kundepoeng i tillegg til dine 20 Credits av 
produktbestillinger fra dine personlige kunder og dine egne 
produktbestillinger hver måned. Dette betyr også at du er 
kvalifisert som Bronze. Active partnere oppsamler banking 
og har et ukentlig inntjeningspotensial på opptil 1500 Pay 
Points i Team Commission per Income Center og en CAB på 
opptil 1500 Pay points per uke.

Silver
Du får Silver-tittel når du kommer til Smart bronze og har 
750 balanserte credits per kalendermåned, eller oppnår 
Fast Start Silver (se side 9). Normalt krever 750 credits at 
du har omtrent 50 balanserte kunder i teamet ditt. Hvis 
du kvalifiserer for Fast Start Silver, får du en 150 Pay Point 
bonus og ECB. 

Gold
Du får Gold-tittel når du er Bronze med 1500 
balanserte credits per kalendermåned. Normalt krever 1500 
Credits at du har omtrent 100 balanserte kunder i teamet ditt.

Executive
Du blir Executive når du når X-Team og 3000 
balanserte Credits per kalendermåned. Normalt krever 
3000 Credits at du har omtrent 200 balanserte kunder i 
teamet ditt. Som en aktiv Executive eller høyere tjener du 
EUR 200 zPhone Bonus hver måned.

Platinum
Du blir Platinum når du når X-Team og 6000 balanserte 
Credits per kalendermåned. Normalt krever 6000 Credits 
omtrent 375 balanserte kunder i teamet ditt

Diamond
Når du når X-Team og 12 000 balanserte Credits per 
kalendermåned, er du Diamond. Normalt krever 12 000 
Credits omtrent 750 balanserte kunder i teamet ditt. En 
Tittelbonus på EUR 2500 er nå tilgjengelig for deg. Som aktiv 
Diamond eller høyere kan du tjene EUR 1000 zCar Bonus 
hver måned. 

Director
Du blir Director når du når X-Team og 24 000 balanserte 
Credits per kalendermåned. Normalt krever 24 000 
Credits omtrent 1500 balanserte kunder i teamet ditt. En 
Tittelbonus på EUR 5000 er nå tilgjengelig for deg. Som ny 
Director kvalifiseres du automatisk til Director Trip. 
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Crown 
Du blir Crown når du når X-Team og 48 000 balanserte 
Credits  per kalendermåned. Normalt krever 48 000 
Credits at du har omtrent 3000 balanserte kunder i teamet 
ditt. En Tittelbonus på EUR 10 000 er nå tilgjengelig for deg. 
Du kan motta en Volume Bonus på 1% opptil 250 Pay Points 
per uke per Income Center. 

Royal Crown
Du blir Royal Crown når du når X-Team og 80 000 balanserte 
Credits per kalendermåned. Normalt krever 80 000 Credits 
at du har omtrent 5000 balanserte kunder i teamet ditt. 
En Tittelbonus på EUR 15 000 er tilgjengelig for deg. Du vil 
motta en Volume bonus på 1,5 % opptil 750 Pay Points per 
uke og per Income Center.

Black Crown
Du blir Black Crown når du når X-Team og 130 000 
balanserte Credits per kalendermåned. Normalt krever 
130 000 Credits omtrent 7500 balanserte kunder i teamet 
ditt. En Tittelbonus på EUR 20 000 er tilgjengelig for deg. Du 
vil motta en Volume bonus på 2 % på opptil 1500 Pay Points 
per uke og per Income Center.

Ambassador
Du blir Ambassador når du når X-Team og to Income centers 
med minst 10 000 Credits i hvert team og et totalt volum 
på 150 000 balanserte Credits (001) per kalendermåned. 
Normalt krever 150 000 Credits omtrent 10 000 balanserte 
kunder i teamet ditt. En Tittelbonus på EUR 25 000 
er tilgjengelig for deg. Du vil motta en 2,25 % Volume 
Bonus opp til 2250 Pay Points per uke og per Income Center.

Royal Ambassador 
Du blir Royal Ambassador når du når X-team og to Income 
Centers med minst 20 000 Credits i hvert team og et 
totalt volum på 200 000  balanserte Credits (001) per 
kalendermåned. Normalt krever 200 000 Credits omtrent 
12 500 balanserte kunder i teamet ditt. En Tittelbonus på 
EUR 25 000 er tilgjengelig for deg. Du kan motta en Volume 
Bonus på 2,5 % på opptil 3125 Pay Points per uke og per 
Income Center.

Black Ambassador
Du blir Black Ambassador når du når X-Team og to Income 
Centers med minst 30 000 Credits i hvert team og et 
totalt volum på 250 000 balanserte Credits (001) per 
kalendermåned. Normalt krever 250 000 Credits omtrent 
15 000 balanserte kunder i teamet ditt. En Tittelbonus på 
EUR 25 000 er tilgjengelig for deg. Du vil motta en Volume 
Bonus på 2,75 % på opptil 4125 Pay Points per uke og per 
Income Center.

President
Du blir President når du når A-Team og tre Income Centers 
med minst 40 000 Credits i hvert team og et totalt volum 
på 300 000 balanserte Credits (001) per kalendermåned. 
Normalt krever 300 000 Credits rundt 20 000 balanserte 
kunder i teamet ditt. En Tittelbonus på EU 100 000 er 
tilgjengelig for deg. Du kan motta en Volume Bonus på 3 % 
med opptil 6000 Pay Points per uke og per Income Center.

Elite President
Du blir Elite president når du når A-Team og tre Income 
Centers med minst 80 000 Credits i hvert team og et 
totalt volum på 500 000 balanserte Credits (001) per 
kalendermåned. Du kan motta en Volume Bonus på 3,5 % 
på opptil 10 500 Pay Points per uke og per Income Center.
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Global President
Du blir Global president når du når A-Team og tre Income 
Centers med minst 130 000 Credits i hvert team og et 
totalt volum på 1 000 000 balanserte Credits (001) per 
kalendermåned. Du kan motta en Volume Bonus på 4 % og 
16 000 Pay Points per Income Center.

1 Star Global President
Du blir 1 Star Global President når du når A-Team og fire 
Income Centers med minst 130 000 Credits i hvert team 
og et totalt volum på 2 000 000 balanserte Credits (001) 
per kalendermåned. Du vil motta en 4 % Volum Bonus 
inntil 20 000 Pay Points per uke og per Income Center. 
I tillegg vil du få en 0,5 % ubegrenset bonus på alt volum 
som er utenfor betalingstrinnene for Team Commission 
og Volume Bonus.

2 Star Global President
Du blir 2 Star Global President når du når A-Team og fem 
Income Centers med minst 130 000 Credits i hvert team 
og et totalt volum på 3 000 000 balanserte Credits (001) 
per kalendermåned. Du vil motta en 4 % Volume Bonus 
inntil 24 000 Pay Point per uke og per Income Center. 
I tillegg vil du få en 0,5 % ubegrenset bonus på alt volum 
som er utenfor betalingstrinnene for Team Commission 
og Volume Bonus. 

3 Star Global President
Du blir 3 Star Global President når du når A-Team og seks 
Income Centers med minst 130 000 Credits i hvert team 
og et totalt volum på 4 000 000 balanserte Credits (001) 
per kalendermåned. Du vil motta en Volume Bonus på 4 % 
på opptil 28 000 Pay Points per uke og per Income Center. 
I tillegg vil du få en 0,5 % ubegrenset bonus på alt volum 
som er utenfor betalingstrinnene for Team Commission og 
Volume Bonus.
  

Nå kan du begynne å legge til stjerner i tittelen din og 
nå enda høyere! Du vil motta en ny stjerne for hvert nye 
Income Center med minst 130 000 Credits i hvert team og 
en total økning på 1 000 000 Credits i ditt balanserte team 
(001 Income Center) per kalendermåned. For hver ny 
stjerne du legger til øker du din ukentlige Volume Bonus 
med 100 000 Credits i betaling per Income Center.
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KUNDE

TEAM CUSTOMER 
NUMBER

Hver partner med en bestilling på 1.25 eller flere Credits i løpet av de siste 90 
dagene regnes som et partnerpoeng.PARTNERPOENG 

Ditt Team Customer Number er summen av alle dine egne personlige kundepoeng (PCP), 
teamets kundepoeng (TCP) og samlede partnerpoeng.

KUNDE 

Personlige kunder er alle dine direkte kunder (første generasjon) og kunder henvist av 
dine direkte kunder (andre generasjon, tredje generasjon ...) for et ubegrenset antall 
generasjoner. 

PERSONLIG KUNDE  

KUNDEPOENG 
En aktiv kunde kan gi deg 1 eller flere kundepoeng. Hvert kundepoeng er aktivt i 90 dager 
fra siste kjøpsdato. Slik akkumuleres kundepoeng:  

1. Du mottar 1 kundepoeng for hver Premier Subscription (minimum 1.25 Credits), og 
andre varer (minimum 1.25 Credits) lagt til abonnementer eller Auto Orders. 

2. I tillegg kan du oppnå maks. 1 ekstra kundepoeng for varer (minimum 1.25 Credits 
hver) kjøpt i løpet av den siste 90-dagers perioden, utenom abonnement eller 
månedlig Auto Order. Denne regelen gjelder etter at en kunde har passert de første 
90 dagene.  

3. Hvis du ikke mottok kundepoeng iht. reglene ovenfor, får du maksimalt 
1 kundepoeng når summen av alle bestillinger i løpet av de siste 90 dagene er 
1.25 Credits eller mer.

 
Eksempel: Når en kunde har mer enn ett Premier Abonnement på sin månedlige 
bestilling med Auto Order, for eksempel ett enkelt Hudpleie-abonnement og ett enkelt 
Balance-abonnement, utgjør dette totalt 2 kundepoeng. Hvis de også har en bestilling 
fra nettbutikken på minst 1.25 Credits, genererer dette også 1 kundepoeng. Dette utgjør 
nå 3 kundepoeng (2 poeng fra Premier abonnement, 1 Poeng for kjøp i nettbutikken). 

For at andre varer skal telle som kundepoeng anbefaler vi at varer i nettbutikken legges til 
abonnementene. Zinzino forbeholder seg retten til å ekskludere kundepoeng fra kjøp som fore-
tas på egen ordre og ikke på de månedlige bestillingene nevnt ovenfor.

En kunde er aktiv i 90 dager etter siste kjøp av varer for minimum 1.25 Credits. En kunde 
som er registrert uten en Premier Kit-ordre, kalles en «Retail kunde». En kunde med en 
Premier Kit-ordre kalles en «Premier-kunde».
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PROVISJON 
Alle provisjoner fra Zinzino oppføres i bruttoinntekt slik at 
det samme beløpet kan vises for alle. Andre avgifter kan 
endre dette beløpet i henhold til om du er MVA-registrert 
eller ikke, ulike lands skattelovgivning og andre gjeldende 
lokale regelverk. Som partner i Zinzino er du forpliktet til 
å sørge for at du registrerer deg på en forsvarlig måte i 
samsvar med både lokale myndigheters forskrifter og de 
kravene som Zinzino stiller. Provisjonsfakturaer publiseres i 
et PDF-format på hver partners personlige hjemmeside. 

PARTNERAVTALE 
For å forbli en registrert partner med Zinzino, må du legge 
inn en bestilling på minst 1,25 Credits eller rekruttere minst 
ett nytt førstegenerasjons Customer Point verdt minst 1,25 
Credits i løpet av en 12-måneders periode. Hvis du ikke 
gjør dette, vil posisjonen din i nettverket fryses og etter 24 
måneder blir partner-ID-en din ugyldig. 

I tillegg til dette omfatter også din forretningsrelasjon 
med Zinzino alle betingelser beskrevet i vilkårene til 
partneravtalen samt regler og etiske retningslinjer for 
markedsføring. 
For å opprettholde en Recognition-pin må du oppfylle 
kravene for denne minst én gang i løpet av de siste 
12 månedene. 
 

 Vennligst sjekk all Zinzino-kommunikasjon til Uavhengige 
Partnere i Back Office og kommuniser regelmessig med 
sponsoren din for viktig, løpende informasjon. 

Zinzino forbeholder seg retten til å trekke tilbake eller 
tilbakeholde kompensasjon hvis det blir avslørt at 
provisjoner eller bonuser ble kvalifisert for ved bruk av 
uetiske eller falske fremgangsmåter. Compliance-avdelingen 
i Zinzino gransker alle forsøk på svindel eller mistanke om 
dette. 

NETTKONTO 
Overførsel fra nettkontoen din til en bankkonto har et gebyr 
(avhengig av banken din).  

Det kan foreligge et minimumsbeløp for uttak. Partnere med 
Frozen-status belastes et månedlig administrasjonsgebyr på 
10 Pay Point omregnet til lokal valuta.
 
Alle provisjoner veksles fra EUR til lokal valuta (med unntak 
av Island, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Ungarn og Romania) 
når det utbetales til din nettkonto. Dette skjer ved hjelp av 
en ukentlig oppdatert valutakurs fra The European Central 
Bank/  Riksbanken (Sveriges sentralbank). 

ANNEN VIKTIG INFORMASJON
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UKENTLIGE OG MÅNEDLIGE PROVISJONER 
Zinzino betaler sine partnere ukentlig samt månedlig provisjon basert på salgsvolum. Team Commission, CAB og Mentor Bonus 
betales ukentlig. Spesielle bonuser utbetales månedlig. Vær oppmerksom på tidsfrister for å kvalifisere for all kompensasjon.

TIDSFRISTER OG PROVISJONER

DAGLIG, UKENTLIG ELLER MÅNEDLIG? 
Zinzinos datasystem sjekker kvalifiseringsstatus daglig, ukentlig og månedlig for respektive provisjoner og bonuser. Alle 
bestillinger må betales før fristen for å kvalifisere.

KOMPENSASJONSUKE 
Kompensasjonsuken begynner torsdag kl. 00.00 CET - 
sentraleuropeisk tidssone og slutter påfølgende onsdag kl 
24.00 CET - sentraleuropeisk tidssone. Uken inkluderer alle 
betalte bestillinger i løpet av denne uken.

KOMPENSASJONSMÅNED 
Kompensasjonsmåneden strekker seg fra kl. 00.00 CET 
- sentraleuropeisk tid den siste dagen i forrige måned 
til kl. 24.00 CET - sentraleuropeisk tid den siste dagen i 
inneværende måned. Kompensasjonsmåneden inkluderer 
alle betalte bestillinger i denne perioden.

Zinzino vil legge ut nye titler fra forrige måned i Partner 
Back Office senest den tiende dagen i påfølgende måned.

Kompensasjon for den første uken i hver måned inkluderer 
gjeldende uke pluss månedlig kompensasjon fra forrige 
måned.

MÅNEDLIGE TITTEL RECOGNITIONS 
Partnere kvalifiserer for titler hver måned etter 
betalingsrangering (dvs. kvalifisert tittel) i den påfølgende 
måneden. Den kvalifiserte tittelen bestemmer bonuser og 
provisjoner. Partnere kan gå videre til neste tittel når som 
helst i den gjeldende måneden.

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

Daglig frist er kl 24.00 hver dag CET - Sentraleuropeisk tidssone

KONTROLLERES 
DAGLIG  

Cash bonus, CAB, Volume bonus, Team Commission og Mentor Bonus.  

Ukentlig frist er onsdag kl 24.00 hver dag CET - Sentraleuropeisk tidssone

KONTROLLERES 
UKENTLIG  

SJEKKES MÅNEDLIG  

zPhone, zCar, Tittel Bonus, A-Team, Pro-Team, Top-Team og Recognition titler.  
Z4F-programmet verifiserer kvalifiseringsstatus hver måned.
 
Månedlig frist er den siste dagen i kalendermåneden kl. 24.00 CET - sen-
traleuropeisk tidssone
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BANKING

Credits som ikke brukes til å beregne kompensasjon 
i en gitt uke eller måned, kan «spares» til en fremtidig 
kompensasjonsperiode. Team-volum i et venstre- eller 
høyre-team inkluderer banking pluss nytt salgsvolum for 
henholdsvis uken eller måneden for inneværende uke og 
inneværende måned. 

Kompensasjonsberegninger bruker Credits i en 2/3 - 1/3 
balanse, dvs. opptil 2/3 kommer fra det største teamet ditt. 
Når du når grensen for maks. utbetaling for kompensasjon 
(for eksempel Team Commission med maks. 1500 Credits), 
er det kun det største teamet som sparer banking. Zinzino 
«sparer» maksimalt en million Credits både ukentlig og 
månedlig.

Crown partnere og høyere er kvalifisert for en ukentlig 
Volume Bonus. 

En partner må være «aktiv» med minst 4 kundepoeng og 
20 Credits (fra kunder og personlige bestillinger) til bank 
Credits. En partner som blir «inaktiv» mister allukentlig og 
månedlig banking.
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ZINZINO ORDLISTE

Partner 

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

CREDITS: Alle Zinzino produkter har en «Credit» verdi 
standardisert på tvers av land og valutaer. Zinzino bruker 
Credits som en intern valuta for å bestemme Z4F-
kvalifisering og til å beregne provisjoner og bonuser i 
kompensasjonsplanen.

AKTIVERINGSFRISTER:  En partner må kvalifisere innen 
utgangen av kalendermåneden for å være aktiv neste 
kalendermåned.  Fristen er kl. 24.00 CET siste dag i 
måneden.

PAY POINTS: Credits brukes til å beregne Pay Points til 
kompensasjonsplanen og målet er at ett Pay Point skal være 
lik 1,00 = EUR 1. Selskapet forbeholder seg retten til å holde 
Pay Point-verdien mellom 
EUR 0,85 til 1,10.

PREMIER KUNDE: Premier-kunder registrerer seg med et 
Premier Kit for å kvalifisere seg til premier prisnivå (Zinzinos 
laveste pris) i nettbutikken.

RETAIL KUNDE: Kunder som betaler full utsalgspris når de 
handler i nettbutikken eller direkte fra en Partner. 

BANKING: Credits som ikke kan gjøres om til Pay 
Points lagres i banking så lenge en partner er aktiv. Credits 
kan spares både ukentlig og månedlig. 

TEAM- OG CREDIT-BALANSE: Under et Income Center 
deler salgsorganisasjonen seg inn i et «venstre» og «høyre»-
team. Enkelte kvalifikasjoner og provisjoner er basert på et 
«balansert» team som betyr at minst 1/3 kommer fra det 
mindre teamet og ikke mer enn 2/3 kommer fra det større 
teamet.

WAITING ROOM: Dette er stedet hvor alle partnere som 
registrerer seg hos deg som sponsor er synlige for deg. 
Deretter velger du plasseringen for hver av dem. 
Hvis du ikke plasserer den nye partneren, vil systemet ta 
seg av alle ikke-plasserte partnere i registreringsrekkefølge. 
Alle partnere i venterommet vil bli plassert i tide for å bli 
inkludert for ukentlige og månedlige tidsfrister.

Kunde 2. nivå Kunde 3. nivåKunde 1. nivå

Kunde 1. nivå Kunde 2. nivå Kunde 3. nivå

Du

Fortsetter i et ubegrenset antall nivåer

BACK OFFICE ENTRANCE (SELGER)

Income 
Center 

001

Income 
Center 

002

Income 
Center 

003

Income 
Center 

001

GENERASJONER AV KUNDER: Når vi henviser til førstegenerasjonskunder så mener vi en kunde som er registrert direkte 
under deg. Når vi refererer til andre-, tredje- og flere generasjoner av kunder henviser vi til kundenes kunder. Se figur nedenfor: 

INCOME CENTER:Plassering i salgsorganisasjonen kalles Income Center. Back Office Entrance (Selgere) er gitt 1Income Center. 
Når du kjøper et Partner Kit, får du 2 ekstra Income Centers. Se figur nedenfor:



Zinzino Kompensasjonsplan – Effektiv fom 01.11.2022 (no-NO)| 24.   

Zinzino er et globalt direktesalgsselskap fra Skandinavia som spesialiserer 
seg innen testbasert persontilpasset ernæring. 

Det er et aksjeselskap notert på Nasdaq First North Premier Growth Market. 
Deres vitenskapelig beviste kosttilskudd er tilgjengelige på 100 markeder 
over hele verden. 

Zinzino eier de norske forsknings- og produksjonsenhetene BioActive Foods 
AS og Faun Pharma AS. Selskapets hovedkontor er i Gøteborg med flere 
kontorer i Europa, Asia, USA og Australia. 


