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ACN®-muligheten har blitt designet for å hjelpe deg med å bygge en virksomhet som kan pro-dusere umiddelbar og langsiktig inntekt.
Som en ny Independent Business Owners (IBO) bør du sette deg et mål om å lære deg kompensasjonsplanen i detalj. Jo bedre du forstår den, desto bedre vil den virke for deg.

BLI EN CUSTOMER QUALIFIED IBO (CQ)
For at du skal kunne bli en customer qualified IBO (CQ) må du skaffe deg og ivareta minst 7 personlige kundepoeng og 3 tjenester.

HVORDAN GÅ VIDERE TIL OPPTJENTE POSISJONER

15 personlige poeng, 
5 tjenester og 10 CQ 

i minimum 3 separate ben

EXECUTIVE TEAM LEADER

ELLER

600 gruppepoeng
(maks 200 per ben)

15
poeng

REGIONAL DIRECTOR

150 poeng 100 poeng 180 poeng

Eksempel:

55 poeng 100 poeng 22 poeng

Deg

60
personlige 

poeng RD MÅ HA

og

For å motta opptjent
posisjonskompensasjon

15
personlige poeng

5
tjenester

RVP MÅ HA

For å motta opptjent posisjonskompensasjon

og
15

personlige poeng
5

tjenester

4 RD-ben på ethvert nivå med 3000 gruppepoeng
(maks 1000 per ben)

RD

15
poeng

RD

RD

Deg

IBO

IBO IBO RD

Eksempel:

RD IBO

REGIONAL
VICE PRESIDENT

RVP GOLD RVP PLATINUM

kr 2 600 000 per måned
fakturering downline 

(maks per ben = kr 1 000 000)

3000 
gruppepoeng

(maks: 1000 per ben)

OG

For å kunne bli en
customer qualified IBO

må du ha minimum 
7 personlige poeng med

minimum 3 tjenester

CUSTOMER QUALIFIED IBO

Deg

7
poeng

3
tjenester

CQ

15
poeng

CQ

Deg

CQ

CQ CQ CQ

Eksempel:

CQ CQ

CQ

Eksempel:

CQ

ETL RD
 

RVP

SVP MÅ HA

og

For å motta opptjent
posisjonskompensasjon

15
personlige poeng

5
tjenester

RVP

Eksempel:

Deg

IBO

RD

RD IBO

RD

IBO

IBO

SENIOR VICE PRESIDENT

kr 3 500 000 per måned
fakturering downline 

(maks per ben = kr 1 500 000)

15
poeng

RD

 
SVP

Deg Deg Deg

RVP

CQ

Suksess som en Acn Independent Business Owner er ikke garantert, men direkte påvirket av den enkeltes innsats. Ingen er garantert inntekt som en IBO og ikke alle ibo-er tjener penger.

Bare tjenester som gir poeng telles mot kvalifikasjon.

2 RVP-ben og 4 RD-ben 
med kr 3 500 000  

(maks kr 1 500 000 per ben)

kr 1 950 000 per måned
fakturering downline

(maks per ben = kr 675 000)
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TO TYPER CAB-ER

Kundeanskaffelsesbonuser - alle opptjente posisjoner

OPENLINE KFBer

Openline KFBer er bonuser du tjener når IBOer i din organisasjon (som ikke har nådd 
din inntjente posisjon) hjelper deres nylig sponsede IBOer til å kvalifisere seg innen 
de første 30 dagene.

GENERASJONS-KFBer

Generasjons-KFBer er bonus som du opptjener når IBOer i din organisasjon - som er 
under en IBO som har nådd samme posisjon (eller høyere) enn deg, skaffer kunder 
som skal kvalifiseres i løpet av 30 dager etter startdato.

Du kan opptjene KFB hvis du sponser en ny IBO og denne skaffer 7 personlige kundepoeng og 3 tjenester i løpet av sine første 30 dager.
KFB blir betalt ut fra posisjonen du har nnår ACN® godkjenner den nye IBO-kontrakten.

Ingen kompensasjon tjenes hos ACN® med mindre kunder skaffes. Suksess som en ACN® IBO er ikke garantert, men er direkte påvirket av den enkeltes innsats.
Ingen er garantert inntekt som en ACN®IBO og ikke ACN® IBO-er tjener penger. Maksimalt to kontoer per kunde og tjeneste fra samme husholdning
(enhver husholdning) teller for posisjonskvalifisering. Tilleggstjenester for samme husholdning vil ikke telle for kvalifisering, men kun for kommisjon.

© 2019 ACN® Europe B.V. Med enerett. Innholdet i denne publikasjonen og alle varemerker, tjenestemerker, varemerkenavn og logoer brukt i den er ACN®  Europe B.Vs eiendom 
eller brukers med eiernes til-latelse.
Reproduksjon eller annen bruk av denne publikasjonen uten godkjennelse fra ACN®  Europe B.v. er forbudt kan være en lovovertredelse.
Denne publikasjonen er ment for å gi generell informasjon og markedsføring og utgjør ikke ju-ridiske eller profesjonelle råd.

Executive 
Team Leader Regional Director

Regional 
Vice President

Senior 
Vice President

Personlig sponset kr 540  kr 1980 kr 2340 kr 2520

Åpen linje  kr 540 kr 1440 kr 360 kr 180

1. generasjon - kr 360 kr 135 kr 135

SVPETL RD RVP

Team Coordinators i Latinamerika kommer til å bli ansett som Regional Directors for den europeiske kompensasjonsplanen. 
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Nivåer Kvalifikasjone Tjenester

Personal All positions 1-10%

Fra januar 2019 Fra april 2019

1 20 personlige poeng eller ETL 10 personlige poeng ¼%

2 20 personlige poeng eller ETL 10 personlige poeng ¼%

3 20 personlige poeng eller ETL 25 personlige poeng ¼%

4 30 personlige poeng eller ETL 25 personlige poeng ½%

5 30 personlige poeng eller ETL 50 personlige poeng 3%

6 40 personlige poeng eller RD 50 personlige poeng 5%

7 40 personlige poeng eller RD 60 personlige poeng 8%

RVP Open

RVP eller over* 1½%

RVP Gold* 2½%

RVP Platinum* 3%

RVP Førstegenerasjon Førstegenerasjon RVP** 1%

RVP Andregenerasjon Andregenerasjon RVP*** ½%

SVP Open Open Line SVP**** 2%

SVP Førstegenerasjon Førstegenerasjon SVP***** 1%

3

Alle Independent Business Owners og oppover kan tjene provisjoner på kjøp fra kunder av tjenester som er anskaffet i sin downline.
En provisjonsberettiget verdi (CV) er tildelt hver enkelt tjeneste. Over tid vil størstedelen av provisjonen komme fra restinntekten av dine månedlig fakturering til kunden. Kundeanskaffelse er selve kjernevirksom-

heten i din bedrift ved å skape langsiktig og varende inntekt, samt at ved å vise andre hvordan de gjør det samme, kan du generere inntekt til deg selv. Se tabellen under for mer informasjon.

KOMMISJONER PÅ MÅNEDLIGE PROVISJONER (OVERRIDENDE KOMMISJONER)

Viktig merknad: Provisjonsprosentene er basert på kunder ervervet den 1. januar 2019 eller etter denne dato.

Personlige kommisjoner
Når du skaffer personlige kunder,
kvalifiserer du for å tjene mellom

1 % og 10 % av deres månedlige regninger. 
Prosentdelen er basert på ditt samlede

antall personlige kundepoeng.

*Kommisjon for Open Line RVP Platinum, RVP Gold og RVP betales ved kundefakturering under ditt 7. nivå og ned til 7. nivå, til første RVP (eller SVP) i din downline. 
**Førstegenerasjon RVP-kommisjoner betales ved kundefakturering fra 8. nivå av første downline RVP (eller SVP) gjennom 7. nivå av andre downline RVP (eller SVP).
*** Andregenerasjon RVP-kommisjoner betales ved kundefakturering fra 8. nivå av andre downline RVP (eller SVP) gjennom 7. nivå av tredje downline RVP (eller SVP).
**** Open Line SVP-kommisjoner betales ved kundefakturering under ditt 7. nivå og ned til 7. nivå for første SVP i din downline.
*****Førstegenerasjons SVP-kommisjoner betales ved kundefakturering fra 8. nivå av første downline SVP til 7. nivå av andre downline SVP.

Januar April 

1-19 1-29     personlige poeng = 1%

20-29 30-39  personlige poeng = 3%

30-39 40-59  personlige poeng = 5%

40+  60+     personlige poeng = 10%

© 2019 ACN® Europe B.V. Med enerett. Innholdet i denne publikasjonen og alle varemerker, tjenestemerker, varemerkenavn og logoer brukt i den er ACN®  Europe B.Vs eiendom 
eller brukers med eiernes til-latelse.
Reproduksjon eller annen bruk av denne publikasjonen uten godkjennelse fra ACN®  Europe B.v. er forbudt kan være en lovovertredelse.
Denne publikasjonen er ment for å gi generell informasjon og markedsføring og utgjør ikke ju-ridiske eller profesjonelle råd.
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INFORMASJONEN OPPFØRT I TJENESTELISTEN KAN ENDRES NÅR SOM HELST. GJELDER FOR SALG AV TJENESTER I NORGE.

ALLE PRISER ER I Krone (NOK).

TJENESTELISTE

Kvalifisering og kompensasjon i henhold til kompensasjonsplanen opptjenes utelukkende ved vellykket salg av ACN®-tjenester, og til kunder og kunders bruk av 
ACN®-tjenester. ACN® forbeholder seg retten til å revidere og trekke tilbake alle kvalifikasjoner, KFB, bonuser og kommisjoner der ACN®s akseptabel bruk ikke 
oppfylles, eller der kunden kansellerer tjenesten før det har gått 90 dager.

Tjenester er 100 % kommisjonsberettigede.

* Kundepoeng (CP) En verdi allokert hvert ACN®-tjeneste for kvalifikasjonsformål under kompensa-sjonsplanen.
** Kommisjonsberettiget verdi (CV): En verdi er allokert til hver tjeneste. Kommisjoner beregnes som en prosentandel av CV-en.

PARTNERSKAPTJENESTER    CV**   CP* VARIGHET

ACN® ENERGI I PARTNERSKAP MED SKANDIAENERGIE

Energy - Innkjøpspris Familie 200 2 opp til 36 måneder*

CV beløpet er 100% provisjonsberettiget
*For så lenge kunden er aktiv, for maksimalt 36 måneder. 

PARTNERSKAPTJENESTER

ACN® MOBIL I PARTNERSKAP MED ICE

Size DATA CV** DURATION CP*

Bli Kjent ---

75

36 måneder

1
Small

500MB

1 GB

Medium
2 GB

125

2

3 GB

Large

6 GB

15010 GB

15 GB

X-Large
20 GB

200 3
30 GB

Ordrene med nytt nummer (ikke overført) gir bare provisjon.

Merk: Hvis en kunde velger Bli Kjent-alternativet, forblir kunde og CV-kompensasjonen den samme (1 poeng og 75 CV) 
uansett hvilken plan kunden velger etter prøveperioden.


