syv betalingsmåder
1

detailsalg

oversigt over kompensationsplan.

team commissions
5 skal
være aktiv og kvalificeret (binært

skal være aktiv, ugentlig betaling

Køb ASEA-produkter til grossistpris, sælg dem til
detailpris, og behold forskellen.

preferred customer bonus
2 skal
være aktiv, ugentlig betaling

kvalificeret), ugentlig betaling

Opbyg to ben i din organisation med et minimum af
300 GV i hvert og tjen 10% af mængden i det lavere ben.*
*Se det komplette kompensationsdokument for yderligere
detaljer inklusive overførsels- og planmaksimumsgrænser.

Tjen $25 på hver kasse købt på autoship af foretrukne
kunder.

3 skal være aktiv, ugentlig betaling

(240CV)

(120CV)

2
kasser
(60CV)

1
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(30CV)
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1. betalt D300
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$20
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director bonus

4 skal være aktiv, ugentlig betaling
Opnå niveauet Director på højst 14 kalenderdage fra
den dato, hvor du selv blev medlem, og modtag en
engangsbonus på $50*.
*Se det komplette kompensationsdokument for yderligere
detaljer.

100 cv

100 cv

500 cv

tilmeldingsproduktpakke

SILVER
POOL

GOLD
POOL

PLATINUM
POOL

LÆNGDE PÅ KVALIFICERING
12 UGER

16 UGER

20 UGER

24 UGER

OPLÅSNING AF ANDELE
Bronze
to gange efter
hinanden

Silver
to gange efter
hinanden

50%

60%

Gold
to gange efter
hinanden

Platinum
to gange efter
hinanden

75%

100%

72 UGER

700 cv

Optjen Fast Start Bonus, hver gang du personligt
sponsorerer nogen, som køber en ASEA-produktpakke
under tilmeldingsprocessen.
4
kasser

BRONZE
POOL

% PGV3

fast start bonus

8
kasser

3% GLOBALT SALG

10%

executive momentum bonus
6 skal
være aktiv og kvalificeret (binært
kvalificeret), betaling hver fjerde uge

Tjen en del af den globale mængde i en begrænset
tidsperiode efterhånden som du avancerer gennem
ASEAs executive-niveauer (Bronze, Silver, Gold og
Platinum). Executive Momentum Bonus-poolen, som er
finansieret med 3% af det samlede globale CV, deles
i niveauer baseret på kvalificeret status pr. uge for en
specificeret tidsperiode, når din andele er blevet låst op af
to efter hinanden kvalificerende uger med din nye status.
Andele allokeres og betales baseret på status som en
procentdel af PGV3 (Personal Group Volume gennem
tre niveauer i dit personlige sponsoreringstræ). Du kan
også øge dine andele i Executive Momentum Bonuspoolen ved at deltage i Executive Momentum Bonus
Fast Track. Dette gøres ved at bevæge dig ind i og
gennem executive-niveauerne med en øget hastighed
fra tilmeldingsdatoen.*
*Se det komplette kompensationsdokument for yderligere
detaljer.

check match
7 skal
være aktiv med 200 pv og kvalificeret
(binært kvalificeret), ugentlig betaling

Opnå check matches på Associates, som du personligt
har sponsoreret, og på dem, de har sponsoreret, og så
fremdeles i op til 7 led! *
*Se det komplette kompensationsdokument for yderligere
detaljer.

1 GEN

CM
2 GEN

CM

asea-status og kvalifikationer

Opnå 700 GV om ugen i det ben med den laveste mængde og opnå
mindst 100 PV om måneden

Fast Start

bronze
executive

Hav to sponsoreringsben med en DIRECTOR 300 i hvert,
2.000 GV ugentligt i det lavere ben, opnå 200 PV om måneden

silver
executive

Hav tre sponsoreringsben med en DIRECTOR 300 i hvert,
3.000 GV ugentligt i det lavere ben, opnå 200 PV om måneden

gold
executive

Hav fire sponsoreringsben med en DIRECTOR 300 i hvert,
5.000 GV ugentligt i det lavere ben, opnå 200 PV om måneden

platinum
executive

Hav fire sponsoreringsben med en DIRECTOR 300-ben i hvert, hav
10.000 GV* ugentligt i det lavere ben, opnå 200 PV om måneden

diamond

15.000 PGV* ugentligt og 15.000 GV ugentligt i det lavere ben,
skal gennemsnitligt nå begge mængdekrav i tre uger og have seks
sponsoreringsben med en DIRECTOR 300 i hvert ben, opnå 200 PV
om måneden

double
diamond
triple
diamond

20.000 PGV* ugentligt og 20.000 GV ugentligt i det lavere ben,
skal gennemsnitligt nå begge mængdekrav i tre uger og have syv
sponsoreringsben med en DIRECTOR 300 i hvert ben, opnå 200 PV
om måneden
25.000 PGV* ugentligt og 25.000 GV ugentligt i det lavere ben,
skal gennemsnitligt nå begge mængdekrav i tre uger og have syv
sponsoreringsben med en DIRECTOR 300 i hvert ben, opnå 200 PV
om måneden

*PGV må ikke have mere end 50% af PGV’en fra noget andet ben af sponsoreringstræet. De 50% fastlægges efter
kvalificeringsstatussen. For eksempel, for statussen Diamond er det ugentlige PGV-krav 15.000. 50% af 15.000 er
7.500, så det maksimale, som hvert sponsoreringsben kan tilføj til mængdekvalificeringen er 7.500. Dette gælder for
enhver status med et PGV-krav.

Triple Diamond

director
700

Double Diamond

Preferred Customer Bonus

Diamond

Opnå 300 GV om ugen i det ben med den laveste mængde og opnå
mindst 100 PV om måneden

Platinum

director
300

Gold

Vær Team Commission-kvalificeret og opnå mindst 100 PV om
måneden

Silver

director

Bronze

Tilmeld dig i ASEA og opnå 100 PV om måneden

Director

Associate

associate

Director 700

kvalifikation

Director 300

status

tidlige statusser executive-statusser diamond-statusser

Detailprofit

Director Bonus
Team Commissions
Executive Momentum Pool
Check Match

Triple Diamond

peak performance
program

Double Diamond
Diamond
Platinum Executive

ASEAs personlige
udviklingskort til succes

Gold Executive
Silver Executive
Bronze Executive
Director 700
Director 300
Director

Associate

Ambassador &
Presidential Ranks

