SVERIGE
Gäller från 1 november 2016

ÖVERSIKT ÖVER KOMPENSATIONSPLAN
ACN:s affärsmöjlighet har utarbetats speciellt för att
hjälpa dig att bygga upp en verksamhet som kan
generera både omedelbar och långsiktig inkomst.
Som en ny IBO bör du ha som mål att lära dig
kompensationsplanen ordentligt. Ju mer insatt du är
i den, desto bättre kommer du att förstå hur du kan
använda den till din egen fördel.

ACN erbjuder två olika typer av startpositioner och
sex förtjänade positioner. Team Trainers (TT) och
högre kan kvalificera sig till de förtjänade positionerna
genom att skaffa kunder. Vänligen se översikten
nedan för en detaljerad beskrivning.
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Minst 60 Team-poäng,
upp till 25 poäng per ben
räknas mot kvalifikation.
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Minst 2 TC och 1 ETL
i 3 separata ben
oavsett nivå

Minst 4 TC i 4 separata
ben oavsett nivå

Minst 2 RVP, 1 RD
och 3 TC i sex separata
ben oavsett nivå

Minsta månatliga
downline-fakturering:
kr 550 000

Minsta månatliga
downline-fakturering:
kr 2 750 000

(max 220 000 kr per ben)

(max 925 000 kr per ben)
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Minst 400 Team-poäng,
upp till 150 poäng per ben
räknas mot kvalifikation.
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FÖRSÄLJNING
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Minst 20 Team-poäng,
upp till 10 poäng per ben
räknas mot kvalifikation.
Framgång som ibo hos acn är
inte garanterad, utan beror
helt och hållet på individens
egna ansträngningar.
Ingen kan garanteras
inkomst som IBO och inte
alla IBO:er går med vinst.
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För att bli en Qualified Team Trainer (QTT) måste du
värva och bibehålla minst 6 sex kundpoäng.
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QTT OCH HÖGRE MÅSTE INNEHA 6 PERSONLIGA POÄNG FÖR ATT FÅ KOMPENSATION FÖR SIN FÖRVÄRVADE POSITION

©2016 Med ensamrätt

MAN FÅR INGEN KOMPENSATION FRÅN ACN
UTAN ATT VÄRVA KUNDER.

IBO Back Office

Logga in på IBO Back Oﬃce för mer information
om ACN:s månatliga bonuskampanjer.
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TVÅ SORTERS KAB
OPEN LINE KAB

GENERATIONS-KAB

Bonusar du tjänar när IBO:er in din organisation (som inte har uppnått din förvärvade
position) hjälper sina nysponsrade TTs att bli kvalificerade inom sina första 30 dagar.

Bonusar du tjänar när IBO:er in din organisation (som har uppnått samma förvärvade
position som du) hjälper sina nysponsrade TTs att bli kvalificerade inom sina första
30 dagar. Det belopp du erhåller beror på vilken position du har uppnått och vilka
positioner som uppnåtts av IBO:erna mellan dig och den nya Qualified Team Trainern.

Framgång som ibo hos acn är inte
garanterad, utan beror helt och hållet
på individens egna ansträngningar.
Ingen kan garanteras inkomst som IBO
och inte alla IBO:er går med vinst.

Kundanskaffningsbonus – alla förvärvade positioner
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-

-
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Du kan tjäna en KAB om du sponsrar in en ny TT som skaffar 6 nya kundpoäng under sina första 30 dagar. KAB:ar betalas ut baserat på den position som du innehar när ACN accepterar den nya IBO:ns kontrakt.

Man får ingen kompensation från ACN utan att värva kunder. Framgång som IBO hos ACN är inte garanterad, utan beror helt och hållet på individens egna ansträngningar. Ingen kan garanteras inkomst som IBO hos ACN och inte alla ACN:s IBO:er går med vinst. Max 2 konton per kund och tjänst från
samma hushåll (oavsett hushåll) räknas för kvalificering till förvärvade positioner. Ytterligare tjänster för samma hushåll räknas inte för kvalificering utan endast för provision.

©2016 ACN Europe B.V. Med ensamrätt. Innehållet i denna publikation och alla varumärken, tjänstemärken, firmanamn och logotyper som används i densamma tillhör ACN Europe B.V. eller används med respektive ägares
tillstånd. Det är förbjudet att reproducera eller på annat vis använda sig av denna publikation utan tillåtelse från ACN Europe B.V., och sådan användning kan utgöra ett lagbrott.
©2016 Med ensamrätt

Denna publikation utges i allmän informations- och marknadsföringssyfte och utgör vare sig juridisk eller professionell rådgivning.
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Framgång som ibo hos acn är inte garanterad,
utan beror helt och hållet på
individens egna ansträngningar.
Ingen kan garanteras inkomst som IBO
och inte alla IBO:er går med vinst.

Team Trainers och högre kan tjäna provision på Produkter och Tjänster inköpta av kunder i sin downline.
Ett provisionsvärde (PV) är tilldelat varje produkt och tjänst. Se Produkt- och Tjänstelistan för detaljerad information. Provision beräknas som
procentsats baserat på Provisionsvärdet (PV). Provision för Produkter betalas ut månaden efter köpet medan Provision för Tjänster betalas ut
upp till tre månader i efterskott. Den intjänade procentsatsen varierar beroende på nivån. Se tabellen ”Översikt månadsprovision” nedan för
mer information.

Nivåer

Kvalifikationer

Produkter

Tjänster

Personliga

Alla positioner*

20%*

1-10%**

1

20 personliga poäng / ETT

3%

¼%

2

20 personliga poäng / ETT

3%

¼%

3

20 personliga poäng / ETT

3%

¼%

4

30 personliga poäng / ETL

4%

½%

5

30 personliga poäng / ETL

6%

1%

6

40 personliga poäng / TC

8%

2%

1-19

personliga poäng

=

1%

7

40 personliga poäng / TC

10%

7%

20-29

personliga poäng

=

3%

30-39

personliga poäng

=

5%

40+

personliga poäng

=

10%

Open Line TC

TC eller högre

2%

½%

Open Line RD

RD eller högre

4%

1%

1:a generationen RD

RD eller högre

2%

-

Open Line RVP

RVP eller högre

5%

1½%

1:a generationen RVP

RVP eller högre

3%

1%

2:a generationen RVP

RVP eller högre

2%

½%

Open Line SVP

SVP

4%

1%

1:a generationen SVP

SVP

2%

½%

Personlig provision

**

Allteftersom du värvar personliga kunder
kvalificerar du dig till att tjäna mellan
1 % och 10 % av månadsfakturorna.
Denna procentsats baseras på ditt
totala antal personliga kundpoäng.

*Endast återförsäljarbeställningar.
Viktigt meddelande: kunder som värvas i andra länder beräknas enligt det landets kompensationsplan. Månatlig fakturering redovisas efter två eller tre månader.
©2016 ACN Europe B.V. Med ensamrätt. Innehållet i denna publikation och alla varumärken, tjänstemärken, firmanamn och logotyper som används i densamma tillhör ACN Europe B.V. eller används med respektive ägares
tillstånd. Det är förbjudet att reproducera eller på annat vis använda sig av denna publikation utan tillåtelse från ACN Europe B.V., och sådan användning kan utgöra ett lagbrott.
©2016 Med ensamrätt

Denna publikation utges i allmän informations- och marknadsföringssyfte och utgör vare sig juridisk eller professionell rådgivning.
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