wealth Maximiser*

Sommige mensen meten succes af aan de mate van vrijheid die ze door
hun succes verkregen hebben.

Nu Skin® bewijst het verschil. Als zelfstandige distributeur heeft u de mogelijkheid om uw eigen
onderneming op te bouwen. Onze visie is duidelijk, namelijk "het grootste directe-verkoopbedrijf
ter wereld worden door meer inkomen te genereren voor onze Verkoopleiders dan welk ander
bedrijf ook.” – Truman Hunt, Chief Executive Officer

ROUTEBESCHRIJVING NAAR SUCCES

erkenning

EMEA Executive Duplication Bonus

EMEA SPRINGPLANKBONUS

WEALTH MAXIMISER IN ÉÉN OOGOPSLAG*
Depth Maximiser
Help uw downlines om succesvol
te worden

Volume Maximiser
Leid uw downlines op

Als Executive
Bouw uw organisatie op

*Om u te kwalificeren voor een bepaald pinniveau moet u aan alle voorwaarden van het Verkoopcompensatieplan
voldoen, inclusief de detailhandelsverkopen. Er bestaat echter geen garantie op succes. Niet alle distributeurs verdienen

Geniet van uw reis op weg naar succes.

Als Distributeur
Verdien parttime inkomen

Mijlpalen

Fast-Start Payment (FSP)
L1 Bonus: 5%
Executive Bonus: 9–15%
Breakaway Executive Bonus: 2.5%/5%
EMEA Executive Duplication Bonus

Fast-Start Payment (FSP)
L1 Bonus: 5%
Executive Bonus: 9–15%
Extra Executive Bonus: 5%
Double G1 Bonus: 10%
EMEA Executive Duplication Bonus

Fast-Start Payment (FSP)
L1 Bonus: 5%
Executive Bonus: 9–15%
Extra Executive Bonus: 5%
EMEA Executive Duplication Bonus

team elite
blue diamond
ruby
executive
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ondersteuning van het bedrijf

Terwijl u een gezonde, stabiele organisatie opbouwt, beloont het Verkoopcompensatieplan
van Nu Skin® u voor uw leiderschap, harde werk en de verkoop van producten. De sleutel is
om persoonlijk producten te verkopen, andere ondernemers te vinden en deze leren hetzelfde
te doen. Het Wealth Maximiser Plan is wederom een aspect dat het verschil en de zakelijke
mogelijkheden van Nu Skin® bewijst. Iedere maand analyseert Nu Skin® automatisch uw
organisatie en berekent uw commissies via twee verschillende berekeningsmethodes. Door dit
revolutionaire commissie-element betalen we u altijd de maximale commissie uit – echt een
uniek concept.

Wij willen mensen helpen het gewenste succes te bereiken, zodat ze
de vrijheid hebben om te doen wat ze willen, wanneer ze willen. Deze
routebeschrijving is gemaakt om u te begeleiden op uw weg naar
succes, tijd en financiële vrijheid. Als u de uitgestippelde route volgt en
de mijlpalen bereikt, zult u merken dat het met hard werk en toewijding
mogelijk is om uw eigen succesvolle onderneming te starten en te
runnen.

Fast-Start Payment (FSP)
Level (L) 1 Bonus: 5%

geld. Voor een compleet overzicht van het Verkoopcompensatieplan kunt u de sectie 'Financiële beloningen' raadplegen
op onze website (www.nuskin.com).

www.nuskin.com

getting started

Eén van de meest bevredigende en opwindende aspecten van dit werk
is het opbouwen van uw organisatie en het bereiken van deze mijlpalen.
Naarmate u vorderingen boekt en u en uw organisatie meer producten
verkopen, stijgen uw potentiële inkomsten. Deze routebeschrijving is een
overzicht en uw persoonlijke gids op uw reis naar succes. Hier volgen een
paar van de belangrijkste mijlpalen die u zult bereiken.

Executive*

Wanneer u de titel van Executive behaalt, krijgt u een pin als aandenken aan deze
spannende mijlpaal.
Tijdens uw reis naar succes hecht het bedrijf veel belang aan ondersteuning. Als u
doorgaat met het uitbouwen van uw onderneming, krijgt u een Account Manager
toegewezen. U krijgt tevens toegang tot het gepersonaliseerde online tool GPS
Navigator, waarmee u uw onderneming kunt monitoren – waar en wanneer u maar wilt.
U kwalificeert zich voor de Wealth Maximiser waarbij u de Extra Executive Bonus
(EEB) (5%) verdient plus de Double Generation 1 Bonus (DBLG1) (10%) als u een
Groepsverkoopvolume (GSV) van 3.000 hebt, of de Breakaway Executive Bonus over
uw G1 Breakaway Executives.*
U mag deelnemen aan de EMEA Executive Duplication Bonus en een aandeel van
de totale commissionabele omzet van de EMEA-markten (Europa, Midden-Oosten
en Afrika) van Nu Skin Enterprises verdienen wanneer u een GSV van 3.000 haalt en
twee aandelen verzameld hebt.
U kunt aandelen verdienen tijdens uw kwalificatieperiode voor de pintitel van
Executive op alle persoonlijk gesponsorde Distributeurs die zich aan het kwalificeren
zijn voor de pintitel van Executive. Zodra u de pintitel van Executive behaald hebt, kunt
u betaald worden op deze aandelen die u verdiend hebt.
* Neem contact op met uw Nu Skin® Account Manager om te weten te komen hoe u aan deze fantastische
programma's kunt deelnemen.

“Menselijk potentieel is iets intrigerends, omdat het niet meetbaar is. Niemand
weet exact wat hij kan bereiken. We zijn allemaal tot meer in staat dan we
denken. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens meer kan en meer kan bereiken
dan hij ooit gedacht had."
–Steve Lund,
Medeoprichter en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur
uit 'The Success Formula'

Ruby*

Blue Diamond*

Team Elite*

Als u de titel Ruby behaald hebt, wordt uw succes niet alleen op evenementen in
uw lokale markt, maar ook op regionale evenementen gevierd. U krijgt uw Nu Skin®
Ruby Executive-pin en uw promotie wordt bekendgemaakt via de websites van het
bedrijf.

Het behalen van de titel van Blue Diamond is het resultaat van het succes dat u bereikt
hebt met uw downlines. Zoals Blake Roney zei: “U wordt succesvol door andere mensen
succesvol te helpen worden.” Als u de titel van Blue Diamond behaald hebt, wordt uw
succes gevierd op alle bedrijfsevenementen. U ontvangt uw Nu Skin® Blue Diamond pin,
hanger of ring en een gegraveerde Blue Diamond trofee van kristal. Uw promotie wordt
eveneens bekendgemaakt via de website van het bedrijf en u wordt opgenomen in de
felbegeerde Wall of Fame in alle Nu Skin®-kantoren in Europa.

Het behalen van de titel van Team Elite is voor onze distributeurs het toppunt van
succes bij Nu Skin®. U behoort nu tot de exclusieve club mondiale topleiders van
Nu Skin®. Als u de titel van Team Elite behaald hebt, wordt uw succes gevierd op
alle bedrijfsevenementen. U ontvangt uw Nu Skin® Team Elite pin en een speciale
gegraveerde Team Elite trofee van kristal. Uw prestatie wordt gevierd op de Team
Elite Awards avond en gala op de Mondiale Conventie en u wordt opgenomen in
de felbegeerde Wall of Fame in het hoofdkantoor van Nu Skin® Provo (Utah). Uw
prestatie wordt ook bekendgemaakt via de websites van het bedrijf.

Ruby Executive is een belangrijke mijlpaal en u krijgt een Account Manager
toegewezen die u zal ondersteunen op uw weg naar Blue Diamond door middel van
regelmatige updates over de prestaties van uw organisatie. U krijgt tevens toegang
tot het gepersonaliseerde online tool GPS Navigator, waarmee u uw onderneming
kunt monitoren – waar en wanneer u maar wilt.
Als eerste belangrijke mijlpaal in de Routebeschrijving naar Succes kunt u zich
kwalificeren voor de EMEA Success Trip. Tijdens de reis zult u erkend worden voor
uw prestaties, deelnemen aan leuke activiteiten, tijd doorbrengen met bedrijfsleiders
en bijleren van anderen die genieten van het Nu Skin®-avontuur. Om te weten te
komen hoe u zich kunt kwalificeren, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke
Account Manager of surf naar Office.
U kwalificeert zich voor de Wealth Maximiser waarbij u de EEB (5%) plus de DBLG1
(10%) verdient als u 3.000 GSV hebt, of de Breakaway Executive Bonus over uw G1,
G2 en G3 Breakaway Executives.*
U mag deelnemen aan de EMEA Executive Duplication Bonus en een aandeel van
de totale commissionabele omzet van de EMEA-markten (Europa, Midden-Oosten
en Afrika) van Nu Skin Enterprises verdienen wanneer u een GSV van 3.000 haalt
en twee aandelen verzameld hebt.

Het behalen van de titel Blue Diamond is een belangrijke mijlpaal en uw Nu Skin® Sales
Manager zal u ondersteunen als u uw onderneming mondiaal uitbreidt. U krijgt toegang
tot het gepersonaliseerde online tool GPS Navigator, waarmee u uw onderneming kunt
monitoren – waar en wanneer u maar wilt.
Samen met alle nieuwe Ruby's tot Team Elites in de EMEA-regio krijgt u de kans om
deel te nemen aan een all-in “Team Up” Success Trip. Tijdens deze reis zult u erkend
worden voor uw prestaties, deelnemen aan leuke activiteiten, relaxen, tijd doorbrengen
met bedrijfsleiders en bijleren van anderen die genieten van het Nu Skin®-avontuur. We
kijken er al naar uit om uw prestaties te kunnen vieren! Om te weten te komen hoe u zich
kunt kwalificeren, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Account Manager of
surf naar Office.
U kwalificeert zich voor de Wealth Maximiser waarbij u de EEB (5%) plus de DBLG1
(10%) verdient als u 3.000 GSV hebt, of de Breakaway Executive Bonus over uw
Breakaway Executives van G1 t/m G6.*
U mag deelnemen aan de EMEA Executive Duplication Bonus en een aandeel van
de totale commissionabele omzet van de EMEA-markten (Europa, Midden-Oosten
en Afrika) van Nu Skin Enterprises verdienen wanneer u een GSV van 3.000 haalt en
twee aandelen verzameld hebt.

Ieder jaar dat u de titel van Team Elite behaalt, mogen u en Team Elites uit de hele
wereld mee op een geheel betaalde Team Elite Trip naar verschillende bestemmingen
over de hele wereld, samen met de oprichters en topdirecteurs van Nu Skin®.
Daarnaast kunt u ook uw succes vieren met uw team tijdens de EMEA "Team Up"
Success Trip als u aan de criteria voldoet. Voor alle details gelieve contact op te nemen
met uw Account Manager of surf naar www.nseteamelite.com.
Team Elites spelen een belangrijke rol in het succes en de marktgroei van Nu Skin®. Als
u uw onderneming over de hele wereld uitbreidt, wordt u ondersteund door uw lokale
en regionale bedrijfsmanagement en uw Nu Skin® Sales Manager. U krijgt toegang tot
het gepersonaliseerde online tool GPS Navigator, waarmee u uw onderneming kunt
monitoren – waar en wanneer u maar wilt.
U kwalificeert zich voor de Wealth Maximiser waarbij u de EEB (5%) plus de DBLG1
(10%) verdient als u 3.000 GSV hebt, of de Breakaway Executive Bonus over uw
Breakaway Executives van G1 t/m G6.*
U mag deelnemen aan de EMEA Executive Duplication Bonus en een aandeel van
de totale commissionabele omzet van de EMEA-markten (Europa, Midden-Oosten
en Afrika) van Nu Skin Enterprises verdienen wanneer u een GSV van 3.000 haalt en
twee aandelen verzameld hebt.

