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Zinzino chce inšpirovať k zmenám v živote 
a byť najústretovejšou spoločnosťou v oblasti priameho predaja na svete. 

Naša komunita a naše produkty nám pomôžu dosiahnuť tieto ciele! 

Vieme, že nemôžeme naraz pomôcť všetkým, ale vždy tu je možnosť 
ovplyvniť ešte jeden príbeh. Tieto snahy môžu od základu zmeniť životy 
ľudí a my sme hrdí, že vás môžeme odmeňovať lukratívnym a inovatívnym 
spôsobom, ktorým si zarobíte vďaka propagácii našich prvotriednych 

produktov. 

Spoločnosť Zinzino si vyhradzuje právo na tlačové alebo významové chyby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo revido-
vať tento dokument.
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3.Pre partnerov a zákazníkov platia rovnaké podmienky, ale Z4F Kit pre zákazníkov sa nazýva predplatné Premier* a zákazníci 
sa môžu kvalifikovať na niekoľko predplatných zadarmo. Ako partner môžete tiež získať Bonus Z4F (jednorazovo) za každého 
nového zákazníka alebo partnera vo svojom tíme, ktorý prvýkrát získa Zinzino4Free. Viac informácií nájdete na strane 13. 
*Predplatné plus nemôžete získať zadarmo.

Keď si začnete uvedomovať, aké silné a žiadané sú produkty Zinzino, bude rásť aj vaša túžba podeliť sa o 
ne s ostatnými. Zákazníci sú kľúčom k vášmu úspechu. Váš príjem bude priamo úmerný vašim snahám o 
zdieľanie produktov, využitie príležitostí a vybudovanie obchodnej organizácie.

Ak z pozície „zákazníka“ alebo „partnera“ sprostredkujete štyroch (4) (alebo viacerých) zákazníkov s rovnako veľkou 
(alebo väčšou) objednávkou, svoju objednávku na ďalší mesiac získate zadarmo. Zaplatíte iba poštovné. Je to výhoda 
pre partnerov a zákazníkov, ktorá prináša všetkým radosť z hľadania nových zákazníkov.

Ak na konci každého kalendárneho mesiaca odpoviete ÁNO na každú z nasledujúcich otázok, spoločnosť Zinzino vám 
pošle vašu ďalšiu súpravu Z4F Kit zadarmo!

1. Máte AutoOrder na Z4F Kit?

2. Máte minimálne štyri (4) osobné body Customer Points (CP) 
1. generácie?

3. Je celkový počet mojich credits za zákazníkov 1. generácie 
minimálne  štvornásobok (4)  počtu credits môjho 
Z4F Kit?

Získajte Zinzino4Free (Z4F)

Výhody pre zákazníkov
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Ako sa stať Nezávislým partnerom

Credits 
Každý produkt spoločnosti Zinzino, ktorý predávate z ponuky, má priradenú kompenzačnú 
hodnotu, ktorú nazývame credits. Credits sú našou internou menou a základom pre výpočty 
v rámci Plánu odmeňovania spoločnosti Zinzino. Používame dva credit multiplikátory: ECB a 
RCB.

Multiplikátor RCB 
(Residual Credit Bonus)  
Zdvojnásobuje credits, 

ktoré ste získali za pretrvávajú-
ce objednávky (okrem prvej).

ECB 
(Enrollment Credit Bonus)  

Zdvojnásobuje credits z 
objednávok pri prvom zápise.

Ak ste sa dostatočne kvalifikovali, môžete využiť bonusy ECB a RCB na dosiahnutie všetkých 
úrovní z Plánu odmeňovania, pri kvalifikácii na aktívne členstvo, Z4F, odmeny a tituly. 

ECB a RCB sa vyplácajú v týždňových cykloch. Takže nezáleží na tom, ktorý deň v práve 
prebiehajúcom týždni dosiahnete kvalifikáciu – multiplikátor sa vám zaráta od začiatku 
kompenzačného týždňa  (začiatok: štvrtok 00:00 SEČ – stredoeurópske časové pásmo).

i

1.
Ako partner Zinzino (Sales Rep) 
môžete začať zadarmo a môžete 
zarábať profit z retailu a Cash Bonuses 
za predaj predplatných.

2.

Aby ste získavali odmeny za objem 
predaja partnerov zo svojho tímu a 
ich zákazníkov, musíte sa kvalifikovať 
ako aktívny partner. V prvom mesiaci a 
nasledujúce tri (3) kalendárne mesiace 
potrebujete na kvalifikáciu 20 credits 
od svojich osobných zákazníkov a z 
vlastných objednávok. 

3.

Za štvrtý kalendárny mesiac 
potrebujete získať okrem 20 credits 
od svojich osobných zákazníkov a 
z vlastných objednávok ešte štyri 
(4) body Personal Customer Points 
(PCP), aby ste sa kvalifikovali ako 
aktívny partner. Keď sa vám to podarí, 
dosiahnete titul Bronze. 

4.

Ak sa chcete kvalifikovať na vyššiu 
úroveň než titul Bronze, musíte najprv 
získať potrebný počet bodov Customer 
Points (CP) a balanced credits  a 
následne vám bude titul udelený. To 
isté platí, ak potrebnú kvalifikáciu 
dosiahnete už prvý mesiac a následné 
3 kalendárne mesiace. 
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Budovanie základne zákazníkov tímu

Pay Points
Credits sa používajú na výpočet Pay Points podľa Plánu odmeňovania s ideálnou hod-
notou 1,00 Pay Point = 1 EUR. Spoločnosť si vyhradzuje právo ohodnotiť Pay Point v 
rozmedzí 0,85 – 1,10 EUR.i

Cash Bonuses
Existujú 2 typy Cash Bonuses; Premier Cash Bonus a Retail Cash Bonus.

Cash Bonus Premier získate, keď predáte súpravu Premier Customer Kit novému alebo súčasnému zákazníkovi. 
Cash Bonus Retail získate vždy, keď si váš Retail zákazník kúpi niektorú položku (na ktorú sa viažu credits).
Cenník pre partnerov uvádza ponuky na Premier Kit, za ktoré môžete získať Cash Bonus, a položky, za ktoré môžete 
získať Cash Bonus Retail (percentuálny podiel z ceny bez dane). 

Všetci partneri, vrátane Sales Reps, môžu získať Cash Bonus vo výške 10 – 30 %: 
• Partneri, ktorí sa kvalifikovali na úroveň A-Team, získavajú Cash Bonus 20 %*
• Partneri, ktorí sa kvalifikovali na úroveň Pro-Team, získavajú Cash Bonus 25 %*
• Partneri, ktorí sa kvalifikovali na úroveň Top-Team a Top 200, získavajú Cash Bonus 30 %*
* Viac informácií o Team Bonuses nájdete na strane 7.

Bonus sa vypláca na základe objednávok, ktoré ste predali osobným zákazníkom (priami zákazníci a ich 
sprostredkovaní zákazníci 2., 3. generácie atď). Toto sú jediné bonusy, ktoré môžete získať, keď nie ste aktívny partner.

 
Bronze
Partner so štyrmi (4) bodmi Personal Customer Points (PCP), ktorý vytvára minimálne 20 credits za mesiac vrátane 
vlastných objednávok, dosiahol titul Bronze. 

Získajte 5 % Mentor Bonus za Team Commission všetkých partnerov, ktorých osobne sponzorujete, a 
zákaznícke Cash Bonuses  na úrovni Smart Bronze. Tiež získate jednorazový bonus 100 bodov Pay Points.

Mentor Bonus môžete zdvojnásobiť na 10 % v prípade, že partneri, ktorých osobne sponzorujete, sa tiež kvalifikovali na titul 
Smart Bronze! Kvalifikujte sa na úroveň Smart Bronz v priebehu prvých 30 dní a získate 5 – 10 % Mentor Bonus za všetkých 
partnerov, ktorých osobne sponzorujete.

Mentor Bonus sa vypláca s týždennými odmenami. Tento bonus nemôže prekročiť celkovú výšku týždennej Team Commission 
a príjmov za Cash Bonus. Ak si chcete udržať Mentor Bonus, musíte byť každý mesiac aktívny s titulom Bronze alebo vyššie.

Dynamická kompresia: Ak sa nekvalifikujete na Mentor Bonus, automaticky ho získa najbližší sponzor upline, ktorý je aktívny 
na úrovni A-Team s aktivovaným Mentor Bonus. Bonus vám bude znovu vyplácaný od týždňa, keď sa znovu kvalifikujete na 
získanie tohto Bonusu.

Smart Bronze (30-dňové obdobie na kvalifikáciu) EXPRESS 
BONUS

Registrujte si Z4F Kit 
na AutoOrder.1. Prihláste štyroch (4) 

zákazníkov s Premier Kits.2.
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Získajte bonus vo výške 150 Pay Points (jednorazovo) a ECB (Enrollment Credit Bonus).

 
Na úroveň X-Team sa kvalifikujete, ak získate 10 aktívnych Personal Customer Points, ktoré generujú minimálne 
50 credits za mesiac vrátane vašich osobných objednávok.

Zapíšte 10 zákazníkov s 
Premier Kit v celkovej hod-
note minimálne 50 credits.

Registrujte si Z4F Kit 
na AutoOrder.1. 2.

X-Team

X-Team Express (60-dňové obdobie na kvalifikáciu)
EXPRESS 
BONUS

Ak si chcete udržať ECB, musíte byť každý mesiac aktívny s titulom Silver alebo vyššie (750 alebo viac balanced credits) alebo 
na úrovni X-Team.
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A-TEAM BONUS
Partneri sa kvalifikujú na úroveň A-Team, keď získajú 25 aktívnych Customer Po-
ints a 125 credits vrátane osobných objednávok. Odmena*:

1. Cash Bonus 20 %
2. 100 Pay Points za každý kvalifikovaný mesiac.
3. Enrollment Credit Bonus (ECB) a Residual Credit Bonus (RCB).
4. 1 Director Trip Point za aktívny mesiac na úrovni A-Team.
5. Možnosť Dynamickej kompresie Mentor Bonusu 
 Viac informácií získate na strane 5.

Partneri sa kvalifikujú na úroveň Pro-Team, keď získajú 50 aktívnych Customer 
Points a 250 credits vrátane osobných objednávok. Odmena*:

1. Cash Bonus 25 %
2. 150 Pay Points za každý kvalifikovaný mesiac.
3. ECB a RCB.
4. 3 Director Trip Points za aktívny mesiac na úrovni Pro-Team. 
5. Možnosť Dynamickej kompresie Mentor Bonusu 
 Viac informácií získate na strane 5.

PRO-TEAM BONUS 

BONUS TOP-TEAM 
Partneri sa kvalifikujú na úroveň Top-Team, keď získajú 100 aktívnych Customer 
Points a 500 
Credits vrátane osobných objednávok. Odmena*:

1. Cash Bonus 30 %
2. 200 Pay Points za každý kvalifikovaný mesiac
3. ECB a RCB
4. 5 Director Trip Points za aktívny mesiac na úrovni Top-Team.
5. Možnosť Dynamickej kompresie Mentor Bonusu. 
 Viac informácií získate na strane 5.

* Vyplatená bude iba najvyššia dosiahnutá úroveň v rámci úrovní A-Team, Pro-Team alebo Top-Team.

Partneri sa kvalifikujú na úroveň Top 200-Team, keď získajú 200 aktívnych Customer 
Points a 1 000 credits vrátane osobných objednávok. Odmena*:

1. Cash Bonus 30 %
2. 400 Pay Points za každý kvalifikovaný mesiac
3. ECB a RCB
4. 8 Director Trip Points za aktívny mesiac v kategórii Tím Top 200.

Poznámka: Prvý rok, kedy dosiahnete úroveň Top 200-Team, sa automaticky kvalifikujete
 na vzdelávací pobyt Director Trip v prípade, že ste dosiahli podmienku Top 200, t. j. 
1 000 credits za mesiac za obdobie minimálne dvoch mesiacov v priebehu 
kvalifikačného obdobia. Viac informácií získate na strane 15. 

BONUS TOP 200 PLUS

PLUS za každých dodatočných 100 aktívnych Customer Points a dodatočných 
500 credits vrátane osobných objednávok. Odmena*: 

1. + 200 Pay Points za každý kvalifikovaný mesiac
2. + 3 Director Trip Points za aktívny mesiac na úrovni PLUS-Team.
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Vybudujte svoj tím predaja

1. Pridajte sa ako nezávislý partner Zinzino .

2. Registrujte si Z4F Kit na AutoOrder.

3. Zapíšte štyroch (4) alebo viacerých zákazníkov prvej generácie na odber Premier Kits, získate zadarmo 
produkty na nasledujúci mesiac (Zinzino4Free, platíte iba poštovné) a zároveň si udržíte aktívny status 
partnera.  

4. Dosahujte okamžité výsledky vďaka nášmu 30- a 60-dňovému programu Express Bonus Získajte ECB, 
Mentor Bonus a až 400 Pay Points v Express Bonusoch. 

5.  Zapíšte viac partnerov a mentorujte ich, aby tiež uskutočnili kroky 2 – 5. 

Náš Plán odmeňovania je založený na ľahko duplikovateľnom podnikateľskom modeli, ktorý podporuje 
priamy predaj. Ako sme už spomínali, kľúčom k úspechu sú zákazníci. Teraz je správny čas na zlepšenie vašej 
pozície, vytvorte si tím predaja a rozšírite svoju organizáciu zákazníkov.

 Päť krokov k úspechu pre Nových partnerov

Čakáreň  
Pre zjednodušenie a vaše 
pohodlie, budú vaši noví partneri 
zaregistrovaní vo vašej Čakárni. 
Štruktúru svojho tímu si môžete 
vytvoriť, kedykoľvek vám to 
bude počas týždňa vyhovovať. 
Ak nepridelíte svojmu novému 
partnerovi miesto, systém sa o to 
postará za vás. 
 
Systém sa postará o všetkých 
neumiestnených  partnerov v 
Čakárňach v poradí, v ktorom 
sa registrovali. Všetci partneri 
v Čakárňach budú umiestnení 
včas, pred vypršaním týždennej a 
mesačnej uzávierky.

i
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7,5 %  → 10 % → 15 % →
Vyvážené 
Credits/IC

150 300 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000

Pay Points 11 22 50 100 150 200 450 600 750 900 1050 1200 1350 1 500

Percentá v tabuľke nižšie ukazujú spôsob výpočtu vašich balanced team credits a ich konverziu na Pay Points na 
odmeny. Všetci aktívni partneri Zinzino majú na začiatku Team Commission vo výške 7,5 % a môžu získavať Team 
Commission z viacerých príjmových centier. Team Commission sa vypláca raz za týždeň.
Pozri tabuľku: 

1.

Získajte bonus Fast Silver vo výške 150 Pay Points a Enrollment Credit Bonus (ECB).  
Kroky: 

Staňte sa part-
nerom s titulom 
Bronze 

Registrujte si Z4F Kit 
na AutoOrder.

Dosiahnite 375 cre-
dits in balance. 2. 3.

Ak si chcete udržať ECB, musíte byť každý mesiac aktívny s titulom Silver alebo vyššie (750 balanced credits), alebo na 
úrovni X-Team.

Fast Silver (30-dňové obdobie na kvalifikáciu)
EXPRESS 
BONUS

Balanced Credits 
Započítava sa vám počet credits, ktorý vznikne vyvážením vášho ľavého a pravého tímu. Za 
väčší tím si môžete započítať maximálne dve tretiny (2/3) kvalifikačných credits. 

Team Commission 

i

1.
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Aktívne tituly Crown a vyššie získavajú Volume Bonus vo forme Pay Points na základe miery celkového predaja s 
minimom 10 000 credits in balance. Volume Bonus sa týka viacerých príjmových centier a vypláca sa týždenne. Pozri 
tabuľku nižšie:  

Získajte CAB za Premier Kit pre nových zákazníkov a nové Partner Product Kits. CAB v hodnote Small, Medium, Large, XL 
a XXL sa týkajú aktívnych partnerov. CAB môžete získať v každom týždňovom výplatnom cykle iba z jedného príjmového 
centra.
Pozri tabuľku:
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1 % 1,5 % 2 % 2,25 % 2,5 % 2,75 % 3 % 3,5 % 4 % 4 %
10 000 cr 100 150 200 225 250 275 300 350 400 400

> 25 000 cr 250 375 500 562 625 687 750 875 1 000 1 000

> 50 000 cr 750 1 000 1 125 1 250 1 375 1 500 1 750 2 000 2 000

> 75 000 cr 1 500 1 687 1 875 2 062 2 250 2 625 3 000 3 000

> 100 000 cr 2 250 2 500 2 750 3 000 3 500 4 000 4 000

> 125 000 cr 3 125 3 437 3 750 4 375 5 000 5 000

> 150 000 cr 4 125 4 500 5 250 6 000 6 000

> 200 000 cr 6 000 7 000 8 000 8 000

> 250 000 cr 8 750 10 000 10 000

> 300 000 cr 10 500 12 000 12 000

> 400 000 cr 16 000 16 000

> 500 000 cr 20 000

Customer Acquisition Bonus (CAB)

Volume Bonus

Credits ľavý tím Credits pravý tím Pay Points
SMALL 500 500 200
MEDIUM 1 500 1 500 400
LARGE 3 500 3 500 600
XL 7 500 7 500 1 000
XXL 15 000 15 000 1 500
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Bonusy 

Ak ste sa kvalifikovali na ECB, získate 100 % navýšenie credits za nové Premier Kits a nové Partner Premier Kits. Samostatné 
objednávky alebo objednávky dodatočných produktov sa nepočítajú. Na ECB sa môžete kvalifikovať získaním úrovne: 
Fast Silver, X-Team Express a A-Team ako doživotný bonus. ECB získate iba v mesiacoch, v ktorých ste boli aktívny s 
titulom Silver (750 balanced Credits) alebo X-Team alebo ste získali vyšší titul. Tento Bonus sa započíta do týždenných aj 
mesačných kompenzácií. 

Ak ste sa kvalifikovali na RCB, získate 100 % navýšenie credits za všetky objednávky s výnimkou objednávok, na ktoré 
sa vzťahuje ECB. Podmienky na kvalifikáciu a udržanie RCB: Kvalifikácia A-Team (alebo vyššia). Tento Bonus sa započíta 
do týždenných aj mesačných kompenzácií. 

Residual Credit Bonus (RCB) 

Enrollment Credit Bonus (ECB)
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Titul Balanced Customer 
Points 

Jednorazový bo-
nus

Vyplatený v mesi-
acoch

Mesačná platba

Diamond 750 2 500 EUR 5 500 EUR

Director 1 500 5 000 EUR 5 1 000 EUR

Crown 3 000 10 000 EUR 10 1 000 EUR

Royal Crown 5 000 15 000 EUR 10 1 500 EUR

Black Crown 7 500 20 000 EUR 10 2 000 EUR

Ambassador 10 000 25 000 EUR 10 2 500 EUR

Royal Ambassador 12 500 25 000 EUR 10 2 500 EUR

Black Ambassador 15 000 25 000 EUR 10 2 500 EUR

President 20 000 100 000 EUR 20 5 000 EUR

Získajte Bonus Top-Team vo výške 10 000 EUR (jednorazový). Kvalifikujte sa na tento bonus hneď prvý mesiac, keď 
dosiahnete titul Top-Team. Bonus sa vypláca v 25 samostatných mesačných platbách vo výške 400 EUR za mesiac. Ak 
prídete o kvalifikáciu, zvyšok Bonusu získate až po opätovnom získaní kvalifikácie. 

Bonus Top-Team (10 000 EUR vyplatený jednorazovo) 

Keď osobní zákazníci, tímoví zákazníci a tímoví partneri prvýkrát získajú Zinzino4Free, získate Bonus Z4F 
(20 credits jednorazovo za jedno ID zákazníka). Credits od osobných zákazníkov sa zapisujú v pomere 50 : 50 medzi 
váš ľavý a pravý tím, ako aj na kolegu nad vami (upline). Bonus Z4F sa pripočíta k celkovej sume týždňového Customer 
Acquisition Bonusu (CAB). Pri ECB sa Bonus Z4F rovná 40 credits. Všetci aktívni partneri sa môžu kvalifikovať na tento 
bonus. 

Bonus Z4F (jednorazové vyplatenie 20 credits)

Kvalifikujete sa hneď prvý mesiac, v ktorom dosiahnete relevantný titul (alebo vyšší) a získate balanced Customer Points. 
Zo svojho väčšieho tímu môžete zarátať maximálne 2/3 zákazníkov. Tento bonus sa vypláca v priebehu 5 – 20 mesiacov. 
Ak prídete o kvalifikáciu, zvyšok Bonusu získate až po opätovnom získaní kvalifikácie. Tento Bonus sa vypláca mesačne. 

Bonus za titul (jednorazový bonus vyplácaný za dosiahnutie titulu a 
za balanced tímových zákazníkov)
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Bonusy 

zPhone
Ak ste aktívny s titulom Executive a vyššie, 
získate Bonus zPhone. Bonus vo výške 200 
EUR získate každý mesiac, ktorý sa kvalifiku-
jete na titul Executive a vyššie.
 

zCar
Ak ste aktívny s titulom Diamond alebo vyššie, získate 
Bonus zCar vo výške 1 000 EUR. Prvých 90 dní získate 
Bonus v plnej výške (100 %) každý mesiac, ktorý ste 
sa kvalifikovali na titul Diamond alebo vyššie. Tento 
Bonus sa vypláca zároveň s ostatnými mesačnými 
odmenami. Po 90 dňoch musíte splniť ďalšie dve 
podmienky, aby ste aj naďalej mohli dostávať 100 % 
zCar Bonus.

1. Musíte si kúpiť auto a označiť ho do 90 dní od dátu-
mu, kedy ste dosiahli úroveň Diamond. Auto musí byť 
čierne a nesmie byť staršie ako 6 rokov. 

2. Auto musí byť označené v súlade s grafickým pro-
filom, ktorý určuje spoločnosť Zinzino. Pošleme vám 
schválený dizajn a informácie o tom, ako aplikovať 
označenie.
 
Ak nesplníte tieto dve podmienky, ale udržíte si 
kvalifikáciu na titul Diamond, získate 50 % Bonusu. 
Podmienky môžete splniť neskôr a vtedy znovu získate 
100 % Bonusu zCar spolu s ostatnými odmenami vo 
výplatný deň nasledujúceho mesiaca.
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Spoločnosť Zinzino organizuje každý rok vzdelávací pobyt pod názvom Director Trip. Zoberieme vás na luxusné exkluzív-
ne miesta, kde budete mať príležitosť učiť sa od významných rečníkov a absolvovať koučing s tými najlepšími v inšpira-
tívnom prostredí. 

Aby ste sa kvalifikovali na pobyt Director Trip, musíte získať 125 DT-Points. DT-Points získate nasledovne: 

1 DT-Point za aktívny mesiac na úrovni A-Team
3 DT-Points za aktívny mesiac na úrovni Pro-Team
5 DT-Points za aktívny mesiac na úrovni Top-Team
8 DT-Points za aktívny mesiac na úrovni Top-Team 200
11 DT-Points za aktívny mesiac na úrovni Top-Team 300 

ZA OSOBNÝCH  
ZÁKAZNÍKOV 

1 DT-Point za každý nový Customer Point, ktorý získate za hociktorý Premier Kit.
Za nové Customer Points počas kvalifikačného obdobia môžete získať maximálne 40 Bodov DT.
 
1 DT-Point za nového partnera so súpravou Basic, Advanced alebo Ultimate 
Body Kit alebo za Sales Rep, ktorý sa kvalifikuje na úroveň Smart Bronze. 
Z tejto kategórie potrebujete získať minimálne 5 DT-Points. Za nové Partner Points počas kvalifikač-
ného obdobia môžete získať maximálne 40 DT-Points.

PRE NOVÝCH 
ZÁKAZNÍKOV  A 
PARTNEROV  

ZA VÁŠ  
AKTÍVNY TITUL 

1 DT-Point za každý mesiac, keď ste aktívny s titulom Executive
4 DT-Points za každý mesiac, keď ste aktívny s titulom Platinum
10 DT-Points za každý mesiac, keď ste aktívny s titulom Diamond
30 DT-Points za každý mesiac, keď ste aktívny s titulom Director alebo vyšším
 
Ak prvýkrát získate titul Director a vyšší alebo dosiahnete úroveň Top 200*, automaticky sa kvalifi-
kujete na Director Trip. Titul Royal Crown** a vyššie vás kvalifikuje na dve miesta na pobyte (môžete 
napríklad zobrať manžela/ku).

Kvalifikujte aj manžela/ku: Ak ste sa už kvalifikovali na vzdelávací pobyt (125 bodov DT), môžete kvalifikovať aj manžela/ku na 
získanie miesta na vzdelávacom pobyte tým, že získate 125 DT-Points za nových partnerov a zákazníkov. Minimálne 10 DT-Points 
musíte získať za nových partnerov.

Kvalifikačné obdobie: Od 18. októbra 2018 do stredy pred každoročným Medzinárodným podujatím (polnoc SEČ) vo Švédsku v 
októbri 2019.  

Viac informácií a podrobné pravidlá nájdete na webovej stránke spoločnosti Zinzino po prihlásení do svojho osobného konta. 
Poznámka: Nezabudnite stránku kontrolovať aj počas roka, či neprebieha kampaň, kde môžete získať viac DT-Points. 

* Počas kvalifikačného obdobia musíte aspoň dva mesiace dosahovať objem credits na úrovni Top 200, t. j. 1 000 credits za mesiac.
** Počas kvalifikačného obdobia musíte aspoň dva mesiace dosahovať objem credits na úrovni Royal Crown, t.j. 80 000 credits za mesiac.

Zinzino Director Trip 
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Tituly Recognition

Spoločnosť Zinzino má niekoľko úrovní Recognition a každá úroveň má vlastný titul a bonus. Bonusy sú na 
každej ďalšej úrovni vyššie. Vždy môžete získať bonus na svojej úrovni a nižších úrovniach. Všimnite si však, že 
ak chcete získavať provízie a bonusy, musíte byť neustále aktívnym partnerom. Na úrovni Executive a vyššie 
pribudnú ďalšie podmienky na aktiváciu. 

Sales Rep
Ako partner Zinzino (Sales Rep) môžete začať 
zadarmo a môžete získavať profit z retailu a Cash 
Bonuses. 

Aktívny partner
Aktívnym partnerom sa stanete, ak získate každý 
mesiac 20 credits za produktové objednávky od 
svojich osobných zákazníkov a za svoje vlastné 
objednávky v prvom mesiaci a nasledujúce tri (3) 
kalendárne mesiace. Od štvrtého kalendárneho 
mesiaca potrebujete ešte každý mesiac okrem 
20 credits od svojich osobných zákazníkov a z 
vlastných objednávok získať ešte štyri (4) Customer 
Points. V tomto prípade ste sa tiež kvalifikovali na 
úroveň Bronze. Aktívni partneri hromadia príjmy 
do bankingu a ich týždenný príjmový potenciál je 
až do výšky 1 500 Pay Points v Team Commission za 
príjmové centrum a CAB Bonus až do výšky 1 500 
Pay Points za týždeň.

Silver
Keď dosiahnete úroveň Bronze a 750 credits in 
balance za kalendárny mesiac alebo dosiahnete 
úroveň Fast Silver (pozri stranu 9), získate titul Silver. 
Na získanie 750 credits je zvyčajne potrebných 
približne 50 balanced zákazníkov v tíme. Ak sa 
kvalifikujete na Fast Silver, získate Bonus 150 Pay 
Points a ECB. 

Gold
Keď dosiahnete úroveň Bronze a 1 500 credits in 
balance za kalendárny mesiac, získate titul Gold. 
Na získanie 1 500 credits je zvyčajne potrebných 
približne 100 balanced zákazníkov v tíme.

Executive
Keď dosiahnete úroveň X-Team a 3 000 credits in 
balance za kalendárny mesiac, získate titul Executive. Na 
získanie 3 000 credits je zvyčajne potrebných približne 
200 balanced zákazníkov v tíme. Ak ste aktívny s titulom 
Executive alebo vyššie, každý mesiac získate Bonus 
zPhone vo výške 200 EUR. 

Platinum
Keď dosiahnete úroveň X-Team a 6 000 credits in 
balance za kalendárny mesiac, získate titul Platinum. Na 
získanie 6 000 credits je zvyčajne potrebných približne 
375 balanced zákazníkov v tíme. 

Diamond
Keď dosiahnete úroveň X-Team a 12 000 credits in 
balance za kalendárny mesiac, získate titul Diamond. Na 
získanie 12 000 credits je zvyčajne potrebných približne 
750 balanced zákazníkov v tíme. Teraz máte k dispozícii 
Bonus za titul v hodnote 2 500 EUR. Ak ste aktívny na 
úrovni Diamond alebo vyššie, každý mesiac získate 
Bonus zCar vo výške 1 000 EUR. 

Director
Keď dosiahnete úroveň X-Team a 24 000 credits in 
balance za kalendárny mesiac, získate titul Director. Na 
získanie 24 000 credits je zvyčajne potrebných približne 
1 500 balanced zákazníkov v tíme. Teraz máte k dispozícii 
Bonus za titul v hodnote 5 000 EUR. Ako nový Director 
sa automaticky kvalifikujete na jedno miesto na Director 
Trip. 
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Crown 
Keď dosiahnete úroveň X-Team a 48 000 credits in 
balance za kalendárny mesiac, získate titul Crown. 
Na získanie 48 000 credits je zvyčajne potrebných 
približne 3 000 balanced zákazníkov v tíme. Teraz 
máte k dispozícii Bonus za titul v hodnote 10 
000 EUR. Môžete získať Volume Bonus 1 % do 
výšky 250 Pay Points za týždeň za jedno príjmové 
centrum. Keď ste aktívny s titulom Crown alebo 
vyšším, automaticky sa kvalifikujete na Director 
Trip. 

Royal Crown
Keď dosiahnete úroveň X-Team a 80 000 credits in 
balance za kalendárny mesiac, získate titul Royal 
Crown. Na získanie 80 000 credits je zvyčajne 
potrebných približne 5 000 balanced zákazníkov 
v tíme. Teraz máte k dispozícii Bonus za titul v 
hodnote 15 000 EUR. Môžete získať Volume 
Bonus 1,5 % do výšky 750 Pay Points za týždeň za 
jedno príjmové centrum. 

 

Black Crown
Keď dosiahnete úroveň X-Team a 130 000 credits 
in balance za kalendárny mesiac, získate titul Black 
Crown. Na získanie 130 000 credits je zvyčajne 
potrebných približne 7 500 balanced zákazníkov 
v tíme. Teraz máte k dispozícii Bonus za titul v 
hodnote 20 000 EUR. Môžete získať Volume 
Bonus 2 % do výšky 1 500 Pay Points za týždeň za 
jedno príjmové centrum. 

 
Ambassador
Keď dosiahnete úroveň X-Team, máte 2 príjmové 
centrá s objemom credits minimálne 10 000 na 
každý tím a celkový objem Credits in balance vo 
výške 150 000 (001) za kalendárny mesiac, získate 
titul Ambassador. Na získanie 150 000 credits je 
zvyčajne potrebných približne 10 000 balanced 
zákazníkov v tíme. Teraz máte k dispozícii Bonus za 
titul v hodnote 25 000 EUR. Môžete získať Volume 
Bonus 2,25 % do výšky 2 250 Pay Points za týždeň 
za jedno príjmové centrum.

Royal Ambassador 
Keď dosiahnete úroveň X-Team, máte 2 príjmové centrá 
s minimálnym objemom credits 20 000 na každý tím a 
celkový objem credits in balance vo výške 200 000 (001) 
za kalendárny mesiac, získate titul Royal Ambassador. 
Na získanie 200 000 credits je zvyčajne potrebných 
približne 12 500 balanced zákazníkov v tíme. Teraz máte 
k dispozícii Bonus za titul v hodnote 25 000 EUR. Môžete 
získať Volume Bonus 2,5 % do výšky 3 125 Pay Points za 
týždeň za jedno príjmové centrum. 

Black Ambassador
Keď dosiahnete úroveň X-Team, máte 2 príjmové centrá 
s minimálnym objemom credits 30 000 na každý tím a 
celkový objem credits in balance vo výške 250 000 (001) 
za kalendárny mesiac, získate titul Black Ambassador. 
Na získanie 250 000 credits je zvyčajne potrebných 
približne 15 000 balanced zákazníkov v tíme. Teraz máte 
k dispozícii Bonus za titul v hodnote 25 000 EUR. Môžete 
získať Volume Bonus 2,75 % do výšky 4 125 Pay Points za 
týždeň za jedno príjmové centrum. 

President
Keď dosiahnete úroveň A-Team, máte 3 príjmové centrá 
s objemom credits minimálne 40 000 na každý tím a 
celkový objem credits in balance vo výške 300 000 (001) 
za kalendárny mesiac, získate titul President. Na získanie 
300 000 credits je zvyčajne potrebných približne 20 000 
balanced zákazníkov v tíme. Teraz máte k dispozícii Bonus 
za titul v hodnote 100 000 EUR. Môžete získať Volume 
Bonus 3 % do výšky 6 000 Pay Points za týždeň za jedno 
príjmové centrum. 

Elite President
Keď dosiahnete úroveň A-Team, máte 3 príjmové centrá 
s objemom credits minimálne 80 000 na každý tím a 
celkový objem credits in balance vo výške 500 000 (001) 
za kalendárny mesiac, získate titul Elite President. Môžete 
získať Volume Bonus 3,5 % do výšky 10 500 Pay Points za 
týždeň za jedno príjmové centrum. 
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Global President
Keď dosiahnete úroveň A-Team, máte 3 príjmové 
centrá s objemom credits minimálne 130 000 na 
každý tím a celkový objem credits in balance vo výške 
1 000 000 (001) za kalendárny mesiac, získate titul 
Global President. Môžete získať Volume Bonus 4 % do 
výšky 16 000 Pay Points za týždeň za jedno príjmové 
centrum. 

1 Star Global President
Keď dosiahnete úroveň A-Team, máte 4 príjmové 
centrá s objemom credits minimálne 130 000 na každý 
tím a celkový objem credits in balance vo výške 2 000 
000 (001) za kalendárny mesiac, získate titul 1 Star 
Global President. Môžete získať Volume Bonus 4 % do 
výšky 20 000 Pay Points za týždeň za jedno príjmové 
centrum. Okrem toho získate neobmedzený Bonus 
0,5 % za všetky objemy, ktoré sú nad rámec Team 
Commission a zvýšení Volume Bonusu. 

2 Star Global President
Keď dosiahnete úroveň A-Team, máte 5 príjmových 
centier s objemom credits minimálne 130 000 na 
každý tím a celkový objem credits in balance vo výške 
3 000 000 (001) za kalendárny mesiac, získate titul 2 
Star Global President. Môžete získať Volume Bonus 
4 % do výšky 24 000 Pay Points za týždeň za jedno 
príjmové centrum. Okrem toho získate neobmedzený 
Bonus 0,5 % za všetky objemy, ktoré sú nad rámec 
Team Commission a zvýšení Volume Bonusu. 

3 Star Global President
Keď dosiahnete úroveň A-Team, máte 6 príjmových centier 
s objemom credits minimálne 130 000 na každý tím a 
celkový objem credits in balance vo výške 4 000 000 (001) 
za kalendárny mesiac, získate titul 3 Star Global President.  
Môžete získať Volume Bonus 4 % do výšky 28 000 Pay Points 
za týždeň za jedno príjmové centrum. Okrem toho získate 
neobmedzený Bonus 0,5 % za všetky objemy, ktoré sú nad 
rámec Team Commission a zvýšení Volume Bonusu.
  

Teraz môžete k svojmu titulu začať pridávať hviezdičky (stars) 
a dosahovať ešte vyššie méty! Za každé nové príjmové 
centrum s objemom minimálne 130 000 credits na každý tím 
a celkovým nárastom o 1 000 000 credits vo vašom balanced 
tíme (príjmové centrum 001) za kalendárny mesiac získate 
ďalšiu hviezdičku (star). Za každú novú hviezdičku (star), ktorú 
získate, sa zvýši váš týždenný Volume Bonus o 100 000 credits 
na celú vertikálnu štruktúru na jedno príjmové centrum.
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Zákazník

TÍMOVÉ  
ZÁKAZNÍCKE  
ČÍSLO

Každý partner s objednávkou za tri (3) a viac credits za posledných 90 dní sa zaráta 
ako Partner Point.PARTNER  

POINTS 

Vaše celkové tímové zákaznícke číslo je súčet všetkých vašich Personal Customer 
Points (PCP), vašich Team Customer Points (TCP) a všetkých Partner Points. 

ZÁKAZNÍK 

Osobní zákazníci sú všetci vaši priami zákazníci (1. generácia) a zákazníci, ktorých 
sprostredkovali vaši priami zákazníci (2. generácia, 3. generácia...) na neobmedzený 
počet generácií. 

OSOBNÝ  
ZÁKAZNÍK  

CUSTOMER  
POINTS 

Aktívny zákazník vám môže získať jeden (1) a viac Customer Points. Každý Customer 
Point je aktívny 90 dní od dátumu posledného nákupu. Takto sa zbierajú Customer 
Points:  

1. Za každé predplatné Premier (minimálne 3 credits), predplatné Premier Plus 
(minimálne 3 credits) a iné položky (minimálne 3 credits), ktoré ste pridali k 
predplatným alebo na AutoOrder, získate jeden (1) Customer Point.
 
2. Okrem toho môžete získať maximálne jeden (1) Customer Point navyše za položky 
(minimálne 3 credits za každú),ktoré ste zakúpili za posledných 90 dní, ale nie v 
rámci predplatného alebo mesačného AutoOrder. Toto pravidlo platí po uplynutí 
prvých 90 dní. 
 
3. Ak ste na základe vyššie uvedených pravidiel nezískali žiadne Customer Points, 
získate maximálne jeden (1) Customer Point, v prípade, že celkový objem všetkých 
objednávok za posledných 90 dní je tri (3) a viac credits.
 
Príklad: Ak má zákazník v nastaveniach mesačného AutoOrder viac než jedno 
predplatné Premier, napríklad jedno predplatné produktov Skin Care a jedno 
predplatné produktov Balance, získava dva (2) Customer Points. Ak má zákazník aj 
predplatné Premier Plus (t. j. jeden dodatočný produkt za 3 credits) a objednávku 
cez internetový obchod v hodnote minimálne 3 credits, tiež získava dva (2) Customer 
Points. Spolu získa štyri (4) Customer Points (2 body za predplatné Premier, 1 bod za 
predplatné Premier Plus a 1 bod za položku z internetového obchodu). 
Aby ste sa uistili, že ostatné položky sa vám zarátajú ako Customer Points, odporúčame vám, aby ste 
položky pridávali k predplatným vo forme Predplatných plus. Spoločnosť Zinzino si vyhradzuje práva 
vylúčiť Customer Points za nákupy vo forme samostatných objednávok a nie vo forme mesačných 
objednávok tak, ako je opísané vyššie.

Zákazník je aktívny 90 dní od dátumu posledného nákupu vo výške minimálne 3 
credits. Zákazník, ktorý je registrovaný bez objednávky Premier Kit, sa nazýva 
„Retailový zákazník“. Zákazník s objednávkou Premier Kit sa nazýva „Zákazník 
Premier“.
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PROVÍZIA 
Všetky provízie, ktoré prezentuje spoločnosť Zinzino, sa 
zobrazujú v hrubom príjme, aby sa všetkým zobrazila 
rovnaká suma. Na základe zákonov vo vašej krajine a 
podľa toho, či ste registrovaný ako platca DPH, môže 
túto sumu ovplyvniť rozličná miera zdanenia na základe 
miestnych daňových zákonov. Ako partner spoločnosti 
Zinzino ste povinný sa riadne registrovať v súlade s 
miestnymi zákonnými požiadavkami a zároveň v súlade 
s podmienkami spoločnosti Zinzino. Faktúry na provízie 
sa publikujú vo formáte PDF na osobnej internetovej 
stránke každého partnera. 

PARTNERSKÁ ZMLUVA
Aby ste zostali registrovaným partnerom spoločnosti Zinzino, 
musíte za obdobie 12 mesiacov uskutočniť objednávku vo 
výške minimálne 3 credits alebo nabrať aspoň jeden nový 
Customer Point 1. generácie v hodnote minimálne 3 credits. 
Ak sa vám to nepodarí, vaša pozícia v sieti bude zablokovaná 
a po 18 mesiacoch vyprší platnosť vašej zmluvy. 

Okrem toho, všetky podmienky špecifikované v 
Partnerskej zmluve usmerňujú váš vzťah so spoločnosťou 
Zinzino. Ak si chcete udržať odznak Recognition, 
musíte minimálne raz za posledných 12 mesiacov splniť 
podmienky na získanie tohto ocenenia. 

Ďalšie dôležité informácie

Pravidelne kontrolujte komunikáciu spoločnosti Zinzino s 
nezávislými partnermi vo svojom Back Office a pravidelne 
komunikujte so svojím sponzorom o dôležitých informáciách. 

Spoločnosť Zinzino si vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť 
odmeny, ak sa ukáže, že provízie alebo Bonusy boli získané 
neetickými alebo klamlivými praktikami. Oddelenie 
Compliance spoločnosti Zinzino vyšetruje všetky potenciálne 
podvody. 

ÚČET NA WEBE 
Prevod z vášho účtu na webe na bankový účet je spoplatnený 
(v závislosti od vašej banky).  

Môže existovať minimálna suma prevodu. Neaktívnym 
partnerom sa strháva administratívny poplatok vo výške 1 EUR 
za týždeň. 
 
Všetky provízie sú pri prevode na váš webový účet prepočítané 
z EUR do miestnej meny (s výnimkou Islandu, Bulharska, 
Chorvátska, Cypru, Českej republiky, Maďarska, Rumunska 
a Veľkej Británie) na základe aktualizovaného týždenného 
výmenného kurzu Európskej centrálnej banky/Riksbanken 
(Švédska centrálna banka). 
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TÝŽDENNÉ A MESAČNÉ PROVÍZIE 
Spoločnosť Zinzino svojich partnerov vypláca týždenne a mesačne na základe výšky predaja. Team Commission, ECB a 
Mentor Bonus sa vyplácajú raz za týždeň. Špeciálne bonusy sú vyplácané raz za mesiac. Všimnite si termíny, do ktorých 
sa môžete kvalifikovať na odmeny.

Uzávierky a provízie z predaja

DENNE, TÝŽDENNE ALEBO MESAČNE? 
Počítačový systém spoločnosti Zinzino kontroluje kvalifikácie denne, týždenne a mesačne na účely príslušných provízií a 
bonusov. Aby ste sa kvalifikovali, všetky objednávky musia byť vyplatené pred stanovenými termínmi.

KOMPENZAČNÝ TÝŽDEŇ
Kompenzačný týždeň sa začína vo štvrtok 00:00 SEČ 
– stredoeurópske časové pásmo a končí nasledujúcu 
stredu 00:00 SEČ – stredoeurópske časové pásmo.  
Tento týždeň zahŕňa všetky platené objednávky počas 
tohto týždňa.

KOMPENZAČNÝ MESIAC 
Kompenzačný mesiac sa začína posledný deň 
predchádzajúce ho mesiaca o 00:00 SEČ – 
stredoeurópske časové pásmo a končí posledný deň 
aktuálneho mesiaca o 00:00 SEČ – stredoeurópske 
časové pásmo. Kompenzačný mesiac zahŕňa všetky 
platené objednávky počas tohto obdobia.

Spoločnosť Zinzino zverejní novoudelené tituly za 
posledný mesiac v Back Office pre partnerov najneskôr 
v 10. deň nasledujúceho mesiaca.

Odmeny za prvý týždeň každého mesiaca zahŕňajú 
prebiehajúci týždeň a zároveň mesačné odmeny za 
predchádzajúci mesiac.

MESAČNÉ TITULY RECOGNITION
Partneri sa každý mesiac kvalifikujú na získanie 
titulov na platobnú úroveň (tzv. kvalifikovaný 
titul) na nasledujúci mesiac. Kvalifikovaný titul 
určuje výšku bonusov a prémií. Partneri môžu 
postúpiť na vyššiu úroveň hocikedy v priebehu 
mesiaca.

Smart Bronze, Fast Silver a X-Team Express  

Denná uzávierka je každý deň o 00:00 SEČ – stredoeurópske časové pásmo

KONTROLA 
KAŽDÝ DEŇ  

Cash Bonus, CAB, Volume Bonus, Team Commission a Mentor Bonus.  

Týždenná uzávierka je v stredu o 00:00 SEČ – stredoeurópske časové 
pásmo

KONTROLA 
RAZ ZA TÝŽDEŇ  

KONTROLA 
RAZ ZA MESIAC  

zPhone, zCar, Bonus za titul, A-Team, Pro-Team, Top-Team a tituly Recognition.  

Program Z4F kontroluje kvalifikáciu mesačne.
 

Mesačná uzávierka je posledný deň kalendárneho mesiaca o 00:00 SEČ – 
stredoeurópske časové pásmo
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Banking

Credits, ktoré sa nepoužili pri výpočte odmien za daný 
týždeň alebo mesiac, máte uložené v bankingu do 
nasledujúceho kompenzačného obdobia. Objem tímu v 
pravom alebo ľavom tíme zahŕňa banking, nové objemy 
predaja za týždeň alebo mesiac, respektíve za súčasný 
týždeň a mesiac. 

Pri kalkulácií odmien sa credits započítavajú v pomere 
2/3 k 1/3, z väčšieho tímu si môžete započítať maximálne 
2/3 credits. Keď dosiahnete maximálnu mieru vyplatenia 
odmien (napr. Team Commission môžu byť v maximálnej 
výške 1 500 credits), iba najväčší tím si zachová svoj 
banking. Spoločnosť Zinzino necháva v bankingu 
maximálne milión credits týždenne alebo mesačne.

Partneri s titulom Crown a vyšším majú nárok na 
týždenný Volume Bonus. Aj v tomto prípade sa objem v 
bankingu zachováva iba pre najväčší tím. 

Partner musí byť aktívny s minimom štyroch (4) 
Customer Points a 20 credits (zo zákazníckych a 
osobných objednávok), aby si mohol ukladať credits do 
bankingu. Partner, ktorý prestane byť aktívny, stráca celý 
svoj týždňový alebo mesačný banking.
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Zinzino glosár

PARTNER

Príjmové 
centrum

001

Príjmové 
centrum

002

Príjmové 
centrum

003

SPONZOR: Partner, ktorý priniesol do spoločnosti Zinzino 
nového partnera alebo zákazníka. 

CREDITS: Všetky produkty spoločnosti Zinzino sú 
ocenené hodnotou „credit“ a majú štandardizovanú 
hodnotu vo všetkých krajinách a menách. Spoločnosť 
Zinzino využíva credits ako svoju internú menu na 
výpočet nároku na Z4F a na výpočet výšky provízií a 
bonusov podľa plánu odmeňovania.

UZÁVIERKA AKTIVÁCIE: UZÁVIERKA AKTIVÁCIE: Aby 
bol partner nasledujúci mesiac aktívny, musí sa do konca 
kalendárneho mesiaca kvalifikovať.  Termín kvalifikácie je 
24:00 SEČ v posledný deň mesiaca.

PAY POINTS: Credits sa používajú na výpočet Pay Points 
podľa Plánu odmeňovania, pričom cieľ prepočtu je 
1,00 Pay Point = 1 EUR. Spoločnosť si vyhradzuje právo 
ohodnotiť Pay Point v rozmedzí 0,85 – 1,10 EUR.

ZÁKAZNÍK PREMIER: Zákazníci Premier sa zapíšu 
s Premier Kit, aby sa kvalifikovali na prémiové ceny 
(najnižšie ceny spoločnosti Zinzino) v internetovom 
obchode.

Zákazník 2. úrovne Zákazník 3. úrovneZákazník 1. úrovne

Zákazník 1. úrovne Zákazník 2. úrovne Zákazník 3. úrovne

Vy

Pokračuje na neobmedzené množstvo úrovní

SALES REP

Príjmové 
centrum

001

GENERÁCIE ZÁKAZNÍKOV: Označenie zákazník 1. generácie označuje zákazníka, ktorý sa zapísal priamo u vás. Označenie 
zákazník 2., 3. alebo ďalšej generácie označuje zákazníka, ktorých odporučili vaši zákazníci. Pozri tabuľku nižšie: 

PRÍJMOVÉ CENTRUM: Umiestnenie v rámci predajnej organizácie sa nazýva Príjmové centrum. Sales Reps dostanú 
jedno (1) Príjmové centrum. Ak si zakúpite Partner Product Kit získate ďalšie dve (2) Príjmové centrá. Pozri tabuľku nižšie:

RETAILOVÝ ZÁKAZNÍK: Zákazníci, ktorí pri nákupe na 
internetovom obchode alebo priamo od partnera zaplatia 
plnú maloobchodnú sumu. 

BANKING: Credits, ktoré sa nedajú vymeniť za Pay 
Points sa ukladajú do bankingu, kým partner zostáva 
aktívny. Credits môžete uložiť do bankingu na týždňovej a 
mesačnej báze. 

TEAM BALANCE A CREDIT BALANCE: Pod úrovňou 
príjmového centra sa predajná organizácia delí na pravý 
a ľavý tím. Niektoré kvalifikácie a odmeny sa vypočítavajú 
na základe výsledkov balanced tímov, t. j. minimálne 1/3 
pochádza z menšieho tímu a maximálne 2/3 pochádzajú z 
väčšieho tímu.

ČAKÁREŇ: Na tomto mieste sa vám zobrazia všetci 
partneri, ktorí sa u vás registrovali a vy ich sponzorujete. 
Následne každého z nich umiestnite podľa vlastného 
uváženia. Ak nového partnera neumiestnite, systém 
sa postará o všetkých neumiestnených partnerov v 
Čakárňach v poradí, v ktorom sa registrovali. Všetci 
partneri v Čakárni budú umiestnení včas, pred vypršaním 
týždennej a mesačnej uzávierky.
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Zinzino Nordic AB (publ.) je spoloŇnosŇ v oblasti priameho predaja, ktorá je aktívna v Európe a Severnej 
Amerike. SpoloŇnosŇ Zinzino propaguje a predáva produkty v dvoch produktových radoch: Zinzino 
Health, ktorý sa zameriava na dlhodobé zdravie, a Zinzino Coffee, ktorý ponúka stroje na espreso, kávu 
a Ňaj.  
 
SpoloŇnosŇ Zinzino vlastní spoloŇnosŇ Norwegian BioActive Foods AS a výskumný a výrobný závod 
Faun Pharma AS. SpoloŇnosŇ Zinzino má viac neŇ 120 zamestnancov a v súŇasnosti je aktívna na 35 
trhoch po celej Európe a Severnej Amerike. SpoloŇnosŇ Zinzino sídli v Gothenburgu a má kancelárie v 
Helsinkách, Rige, Osle, Berlíne a na Floride v USA.  
 
Zinzino je akciová spoloŇnosŇ a jej akcie sú kótované na burze Nasdaq First North. V roku 2016 spoloŇnosŇ 
Zinzino získala ocenenie Superföretag 2015 od Ňasopisu Veckans Affärer a ocenenie Gazelle finanŇných 
novín Dagens Industri.

Inspire Change in Life
BY BEING THE MOST CUSTOMER FRIENDLY DIRECT SALES COMPANY IN THE WORLD


