Förklaring termer och begrepp
Poäng: Varje poäng motsvarar 10 SEK/ 1,1 Euro.
Aktiv: Medlem som personligen handlat för minst 70 poäng under månaden.
PQV: Personliga Kvalificerings Poäng
GQP: Grupp Kvalificerings Poäng, Dina egna poäng PQP räknas även in i GQP:n. Handlar du 100
poäng själv en månad och alla inom 5 nivåer under dig handlar 400 poäng så har du 500 GQP den
månaden.
CV: Commission Volume är det som är bonusberäknande underlag hos RBC Life Sciences Europe.
Detta är väldigt högt jämfört med andra nätverksföretag• CV för de olika produkterna i prislistan.

Personligt rekommenderade och aktiva medlemmar under månaden:

De medlemmar som du personligen rekommenderat och som handlat minst 70 poäng under månaden. Dessa ligger på din 1:a nivå.
Nivåer: Personer som du själv introducerar hamnar på din 1:a nivå. När någon av dessa introducerar en ny medlem så blir denna medlem nivå 1 till dem, och nivå 2 till dig.
När någon på din 2:a nivå introducerar en medlem så kommer denna medlem på din 3:e nivå o.s.v.
Nivåerna är fasta d.v.s. att ingen kompression sker om någon medlem inte är aktiv det är så stor
skillnad på procentsatserna på de olika nivåerna. Har man en stor 5:e nivå där man har 10 % bonus så ska man inte bli ”straffad” för att någon på nivåerna mellan inte handlar en månad.
Med kompression så skulle din 5:e nivå kunna hamna på 4:e eller 3:e nivån en månad, och istället
för 10 % skulle du få 3 eller 4 % bonus på denna nivå.

(Företag som inte har så stor skillnad på procentsatserna på de olika nivåerna brukar ha en kompression i sin
kompensationsplan.)

Ben: Alla personer som du själv introducerar blir ett ben till dig. De personer som dessa introducerar kommer i detta ben på din 2:a nivå. När dessa introducerar någon så hamnar dessa personer
på 3:e nivån i detta ben. Har du själv introducerat 5 personer så har du 5 ben totalt för dig som
vill tjäna så mycket som möjligt rekommenderar vi att du placerar alla dina egna medlemmar direkt under dig själv. Sedan hjälper man sina personligt rekommenderade medlemmar att bygga
sina ben med deras kontakter.

Ledarskapsbonus/Infinity Bonus:

Som namnet säger så är detta en bonus betalas ut hur långt ner som helst (Infinity = Oändligt) i din
struktur då du uppnår positionerna Emerald, Diamond och Crown.
Dock skärs denna bonus av när någon medlem i din organisation (downline) uppnår samma eller
högre position i kompensationsplanen.
Detta innebär att det är MAX 5% som ledarskaps/infinity bonus som betalas ut.

Här följer några exempel(på nästa sida):
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Exempel 1:

Du är Emerald under månaden, och du har 5 ben. I ditt ena ben finns en medlem som också är
Emerald och ligger på din 2:a nivå i detta ben. I de 4 övriga benen får du betalt enligt kompensationsplanen på nivå 1-5,PLUS att du får 2 % extra på dessa nivåer, SAMT under de fem nivåerna 2%
hur långt ner som helst i dessa ben.
I det 5:e benet får du betalt enligt kompensationsplanen på nivå 1-5. (Du förlorar aldrig den vanliga bonusen enligt kompensationsplanen för att någon under dig har samma eller högre position
än dig själv). PLUS att du får 2 % extra på medlemmen på din 1:a och 2:a nivån i detta ben.
Eftersom personen på din 2:a nivå i detta ben är en kvalificerad Emerald, så är han/hon kvalificerad för dessa 2 % ledarskaps/infinity bonus. Detta inbär att du inte får någon ledarskaps/infinity
bonus på personerna från nivå 3-5, och du få inte heller någon bonus på personerna under 5 nivån
i detta ben.

Exempel 2:

Du har nu avancerat till Diamond, och din organisation ser ut som i exemplet ovan• I de 4 benen
där det inte finns någon kvalificerad Emerald får du betalt enligt kompensationsplanen i nivå
1-5, PLUS att du får 3% extra på dessa nivåer• Under 5:e nivån får du 3% bonus hur långt ner som
helst. I benet där du har en Emerald på 2:a nivån får du enligt kompensations på nivå 1 och 2 får
du 3% extra, på nivå 3-5 får du 1% extra, och under 5:e nivån får du 1% hur långt ner som helst i
detta ben• Medlemmen som är Emerald har alltså skurit av 2% av ledarskapsbonusen under sig,
därför får du 1%.

Exempel 3:

Du är Crown. I ett av dina ben har du en Diamond på 3:e nivån, i ett annat har du en Emerald på
2:a nivån, i ett 3:e ben har du en Crown på din 1:a nivå och i dina 2 andra ben har ingen uppnått
någon av dessa 3 ledarskaps positioner.
I de 2 benen där det inte finns någon Crown, Diamond eller Emerald får du enligt kompensationsplanen på nivå 1-5. På dessa nivåer får du dessutom 5% Ledarskaps-/infinity bonus.( Detta gör att
du t.ex. har 15 % på din 5:e nivå i dessa ben.) På alla nivåer under 5:e nivån har du 5 % hur långt
ner som helst.
I benet där du har en Emerald på 2:a nivån får du enligt kompensationsplanen på 1 -5, på nivå 1
och 2 får du 5 % extra, och på nivå 3-5 och får du 3% extra. På allt under nivå 5 får du 3% hur långt
ner som helst. Medlemmen som är Emerald har skurit av 2% av ledaskaps-/Infinity bonusen
I benet där du har en Diamond på 3:e nivån får du enligt kompensationsplanen på nivå 1-5 På nivå
3 får du 5 % extra, och på nivå 4 och 5 får du 2 % extra. På allt under nivå 5 får du 2 % hur långt ner
som helst. Medlemmen som är Diamond har skurit av benet där du har en Crown på 1:a nivån får
du enligt kompensationsplanen på nivå 1-5 På nivå 1 får du 5 % extra. Under denna Crown får du
ingen Ledarskaps-/Infinity Bonus för han/hon tar hela denna bonus i detta ben. Detta är inget man
blir ”ledsen” över för har man en Crown i ett av sina ben så har denna medlem en jätte organisation som du får betalt för enligt kompensationsplanen på nivå 1-5.
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Rank/positioner i kompensationsplan:
Medlemskund
Krav:
• Att bli medlem via hemsidan.
• Inga köpkrav eller krav på att rekommendera andra att bli kunder.

Fördelar:
• Att kunna köpa produkterna till medlemspris
• Får rekommendera andra att bli medlemmar/kunder och köpa produkterna, och därmed kunna
få sina egna produkter billigare.

Nivå 1 – Bonusberättigad medlem
Krav:
• Att bli medlem via hemsidan.
• För att vara en aktiv medlem och därmed vara kvalificerad för bonus krävs det att man själv
handlar för minst 70 poäng under månaden.
• Att man har minst en personligt rekommenderad medlem som också har 70 poäng.
Fördelar:
• 5 % bonus på 1:a nivån.

Nivå 2 – Silver
Krav:
• Att vara medlem.
• Minst 70 egna poäng under månaden.
• Minst 2 personligt rekommenderade och aktiva medlemmar.
Fördelar:
• 10 % bonus på 1:a nivån.
• 2 % bonus på 2:a nivån.

Nivå 3 – Gold
Krav:
• Att vara medlem.
• Minst 70 egna poäng under månaden.
• Minst 3 personligt rekommenderade och aktiva medlemmar.
Fördelar:
• 15 % bonus på 1:a nivån.
• 2 % bonus på 2:a nivån.
• 3 % bonus på 3:e nivån.

Nivå 4 – Director
Krav:
• Att vara medlem.
• Minst 70 egna poäng under månaden.
• Minst 5 personligt rekommenderade och aktiva medlemmar.
Fördelar:
• 20 % bonus på 1:a nivån.
• 2 % bonus på 2:a nivån.
• 3 % bonus på 3:e nivån.
• 4 % bonus på 4:e nivån.
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Nivå 5 – Emerald
Krav:
• Att vara medlem.
• Minst 70 egna poäng under månaden.
• Minst 5 personligt rekommenderade och aktiva medlemmar.
• Minst 5 000 GQP under kalendermånaden
Fördelar:
• 20 + 2 % bonus på 1:a nivån.*
• 2 + 2 % bonus på 2:a nivån.*
• 3 + 2 % bonus på 3:e nivån.*
• 4 + 2 % bonus på 4:e nivån.*
• 10 + 2 % bonus på 5:e nivån*
• 2 % Ledarskaps-/Infinity Bonus**

Nivå 6 – Diamond
Krav:
• Att vara medlem.
• Minst 70 egna poäng under månaden.
• Minst 5 personligt rekommenderade och aktiva medlemmar.
• Minst 25 000 GQP.
Fördelar:
• 20 + 3 % bonus på 1:a nivån.*
• 2 + 3 % bonus på 2:a nivån• *
• 3 + 3 % bonus på 3:e nivån.*
• 4 + 3 % bonus på 4:e nivån.*
• 10 + 3 % bonus på 5:e nivån*
• 3 % Ledarskaps-/Infinity Bonus **

Nivå 7 – Crown
Krav:
• Att vara medlem
• Minst 70 egna poäng under månaden.
• Minst 5 personligt rekommenderade och aktiva medlemmar.
• Minst 50 000 GQP.
Fördelar:
• 20 + 5 % bonus på 1:a nivån.*
• 2 + 5 % bonus på 2:a nivån• *
• 3 + 5 % bonus på 3:e nivån.*
• 4 + 5 % bonus på 4:e nivån.*
• 10 + 5 % bonus på 5:e nivån*
• 5 % Ledarskaps-/Infinity Bonus **
***= Ledarskaps-/Infinity Bonus betalas ner till närmsta medlem med samma eller högre rank än du själv. Se exempel ovan.
Bonus utbetalas på CV (Bonusvärde/ Commission Volume). Ni kan se CV på de olika produkterna i prislistan.
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