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1  detaljhandelsförsäljning  
måste vara aktiv, betalas ut varje vecka

Köp ASEA-produkter till grossistpris, sälj till 
detaljhandelspris och behåll mellanskillnaden.

2  preferred customer bonus 
måste vara aktiv, betalas ut varje vecka

Tjäna 25 USD på varje förpackning som köps med 
autoship-beställning av fördelskunder.

3  fast start bonus 
måste vara aktiv, betalas ut varje vecka

Fast Start Bonus tjänas in vid inköp av produkt av en 
ny partner vid upstart och baseras på alla startorder 
upp till 1 000 PV. Sponsorn får en bonus motsvarande 
20 % av provisionsvolymen (CV) av startpaketet. Om 
sponsringspartnern inte är 
aktiv under provisionsveckan 
kommer provisionen att 
betalas till nästa kvalificerade 
partner i sponsorträdet, med 
100 %.

4  director bonus 
måste vara aktiv, betalas ut 
varje vecka

Om du kommer upp i nivån Director 
inom 14 kalenderdagar från att 
du registrerade dig får du en 
engångsbonus på 50 USD.

5  team commissions 
måste vara aktiv och kvalificerad (binärt  
kvalificerad), betalas ut varje vecka

Bygg två ben i din organisation med minst 300 GV i varje så 
tjänar du 10 % av volymen i det mindre benet.

700 CV

500 CV

10%

6  executive momentum bonus 
måste vara aktiv och kvalificerad (binärt  
kvalificerad), betalas ut var fjärde vecka

Tjäna en del av den globala volymen under en begränsad 
tid när du avancerar genom ASEA:s Executive-nivåer 
(Bronze, Silver, Gold och Platinum). Executive Momen-
tum Bonus pool finansieras med 2 % av den totala CV:n 
och delas utifrån kvalificerad rankning per vecka under 
en specifik tidsperiod när dina andelar har låsts upp av 
två kvalificerade veckor på din nya rankning i rad. 

Andelarna tilldelas och betalas utifrån rankningen som 
en procentandel av PGV3 (personlig gruppvolym på tre 
nivåer i ditt personliga sponsorträd). 
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7  check match 
måste vara aktiv med 200pv och kvalificerad  
(binärt kvalificerad), betalas ut varje vecka

Tjäna check matches på de partner som du personligen 
har sponsrat, på dem som de i sin tur har sponsrat och så 
vidare i upp till sju steg! 

8  diamond pool
måste vara aktiv och binärkvalificerad för diamond 
eller nivåer över – betalas var fjärde vecka

Få en andel på 3 % av ASEA:s globala volym baserat på 
din ersättningsbaserade rankning samt den PGV som 
generas inom berättigade nivåer.
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asea:s rankningar och kvalificeringar

partner 
Registrera dig hos ASEA och generera 100 PV 
varje månad

director
Var kvalificerad för Team Commission och 
generera minst  
100 PV varje månad

director 300
Uppnå 300 GV varje vecka i benet med mindre 
volym och generera minst 100 PV varje månad

director 700
Uppnå 700 GV varje vecka i benet med mindre 
volym och generera minst 100 PV varje månad

bronze executive
Ha två sponsorben med en Director 300 i varje, 
2 000 GV  
varje vecka i det mindre benet, generera 200 
PV varje månad

silver executive
Ha tre sponsorben med en Director 300 i varje, 
3 000 GV varje vecka i det mindre benet, 
generera minst 200 PV varje månad

gold executive
Ha fyra sponsorben med en Director 300 i 
varje, 5 000 GV  
varje vecka i det mindre benet, generera 200 
PV varje månad

platinum executive
Ha fem sponsorben med en Director 300 
i varje ben, ha 10 000 GV varje vecka i det 
mindre benet, generera 200 PV  
varje månad

diamond
15 000 PGV* varje vecka och 15 000 GV varje 
vecka i det mindre benet, båda volymkraven 
måste uppfyllas i två veckor och ha sex 
sponsorben med en Director 300 i varje, 
generera 200 PV varje månad

double diamond
20 000 PGV* varje vecka och 20 000 GV varje 
vecka i det mindre benet, båda volymkraven 
måste uppfyllas i tre veckor och ha sju 
sponsorben med en Director 300 i varje, 
generera 200 PV varje månad

triple diamond
25 000 PGV* varje vecka och 25 000 GV varje 
vecka i det mindre benet, båda volymkraven 
måste uppfyllas i tre veckor och ha sju 
sponsorben med en Director 300 i varje, 
generera 200 PV varje månad

ambassador diamond executive
Uppfyll Triple Diamond Executive-kraven och 
60 000 PGV under 4 veckor i följd, där högst 
20 000 PGV kommer från ett och samma 
sponsorträdben

ambassador  
double diamond executive
Uppfyll Triple Diamond Executive-kraven och 
100 000 PGV under 4 veckor i följd, där högst 
35 000 PGV kommer från ett och samma 
sponsorträdben

ambassador  
triple diamond executive
Uppfyll Triple Diamond Executive-kraven och 
150 000 PGV under 4 veckor i följd, där högst 
50 000 PGV kommer från ett och samma 
sponsorträdben

presidential diamond executive
Uppfyll Triple Diamond Executive-kraven och 
250 000 PGV under 4 veckor i följd, där högst 
50 000 PGV kommer från ett och samma 
sponsorträdben

presidential  
double diamond executive
Uppfyll Triple Diamond Executive-kraven och 
400 000 PGV under 4 veckor i följd, där högst 
80 000 PGV kommer från ett och samma 
sponsorträdben

presidential  
triple diamond executive
Uppfyll Triple Diamond Executive-kraven och 
600 000 PGV under 4 veckor i följd, där högst 
120 000 PGV kommer från ett och samma 
sponsorträdben
*PGV får inte ha mer än 50 % av PGV från något av de tre 
sponsorbenen. 50 % avgörs utifrån kvalificeringsrankningen. 
För rankningen Diamond är PGV-kravet per vecka till exempel 
15 000. 50 % av 15 000 är 7 500 så det mesta varje sponsorben 
kan bidra med mot volymkvalificeringen är 7 500. Detta gäller för 
alla rankningar med ett PGV-krav. För Diamond och högre rank 
baseras det mindre teambenets volymkrav för rankkvalificering på 
veckovis provisionsperiodvolym. Totalvolym, inklusive överföring, 
tas inte med i beräkningen.
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