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COMPOUND MARKETING
Ubegrænset indtægtspotentiale i dybden 
Du drager fordel af det, vi kalder ”Compound Marketing”. Med Compound Marketing lagres og 
akkumuleres dit tidligere arbejde hele tiden - lidt på samme måde som når penge trækker renter 
på en bankkonto. 

Og i modsætning til mange andre virksomheder, der kræver, at du opbygger mindst fem teams, 
skal du kun opbygge to teams (kaldet ”ben”) med dette system. 

Det bedste af det hele er, at vi giver dig point på alle dine genererede voluminer, uanset hvor 
dybt nede i organisationen de stammer fra, eller hvem der står for salget. Dette ubegrænsede 
dybdepotentiale er essensen af LifeWaves Kompensationsplan.

LifeWaves vigtigste aktiv er alle de talentfulde og hårdtarbejdende 
Distributors, der deler vores produkter med resten af verden. Det 
er grunden til, at vi gerne vil belønne dem med en af de højeste 
provisionsudbetalinger overhovedet inden for Network Marketing.

LifeWaves Kompensationsplan baserer sig på vores produkters 
unikke egenskaber og effektivitet og er en exceptionel mulighed 
for at tjene penge både hurtigt og på længere sigt. Vores tilgang 
kombinerer de bedste elementer ved forskellige typer Network 
Marketing-planer og udbetaler provision på fem forskellige måder. 



Indtjening med det samme

FORSKELLIGE 
MÅDER AT TJENE 
PENGE PÅ
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Vi tilbyder to forskellige måder at tjene penge på med det samme via detailsalg: 

A. Du kan købe produkter til engrospris og sælge til Kunder til detailpris

B. Dine Kunder bestiller produkter til detailpris direkte fra LifeWave, og vi sender automatisk 
fortjenesten (forskellen mellem engros- og detailprisen) til dig hver uge 

Hvis du vil gøre det nemmere at tjene penge løbende, kan du endda konfigurere dine 
detailkunder til ”Autoship”. Enhver Distributor kan tjene penge via detailsalg.

01 DETAILSALG
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Hos LifeWave kaldes alle, der tilmelder sig for at kunne købe produkter med rabat og som ikke tjener nogen form for 
provision, ”Engroskunde” eller ”Fordelskunde”. Enhver, der tilmelder sig og tjener en eller anden form for provision, 
kaldes ”Distributor”, lige så snart vedkommende tjener provision for første gang.
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På denne måde kan du begynde at tjene penge, hver gang du personligt introducerer et nyt 
Medlem for vores produkter via en startpakke. For at være kvalificeret skal du have Aktiv Status i 
hele tilmeldingsperioden, hvilket kræver bestilling af mindst 55 Personal Volume (PV) pr. måned. 
Product Introduction Bonus afhænger af niveauet og den rang, som det nye Medlem tilmelder sig.

For hvert nyt Medlem, du tilmelder, tjener du provision på det første produktsalg:

DIAMANT PLATIN GULD SØLV BRONZE

$500*  $300* $100 $50 $15
*Se oplysninger om PIB i afsnit 05 (side 8)

02 PRODUCT INTRODUCTION 
BONUS

Product Introduction Bonus udbetales også, når et personligt tilmeldt Medlem køber 
opgraderingssæt, så vedkommende kan øge sit lagerniveau, efterhånden som forretningen bygges 
op. I så fald udgør udbetalingen forskellen mellem den bonus, der blev udbetalt på den lavere rang, 
og den for den højere rang.

ÆNDRING  
I RANG

BONUS

FRA START 
TIL BRONZE $15
FRA START 
TIL SØLV $50
FRA START 
TIL GULD $100
FRA START 
TIL PLATIN $300*

FRA START TIL  
DIAMANT $500*

ÆNDRING  
I RANG

BONUS

FRA BRONZE 
TIL SØLV $35

FRA BRONZE 
TIL GULD $85

FRA BRONZE 
TIL PLATIN $285*

FRA BRONZE 
TIL DIAMANT $485*

FRA SØLV  
TIL GULD $50

ÆNDRING  
I RANG

BONUS

FRA SØLV  
TIL PLATIN $250*

FRA SØLV  
TIL DIAMANT $450*

FRA GULD 
TIL PLATIN $200*

FRA GULD 
TIL DIAMANT $400*

FRA PLATIN 
TIL DIAMANT $200*
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Du får en effektiv måde at skabe passiv 
indkomst på, idet din udbetaling er baseret på 
en Binær struktur, hvilket betyder, at hver position 
maksimalt må have to positioner direkte under  
sig – en til venstre og en til højre (se diagrammet).

Når du tilmelder nye Medlemmer, skal du blot 
placere dem til venstre eller til højre for dig. Hvis 
positionerne direkte under dig er optaget, skal du 
placere dem under den først tilgængelige position 
til venstre eller til højre for dig. Hver Distributor 
kan vælge at anvende den placeringsstrategi, der 
fungerer bedst for vedkommende. Din sponsor kan 
rådgive dig om placeringer.

Provision er baseret på alle køb, uanset hvem der 
tilmelder dem, eller hvor langt under din position, 
de er. Der kan være 1.000 personer under dig til 
højre og 5.000 personer under dig til venstre, men 
alle voluminer fører stadig direkte op til din position. 
Det er den ideelle måde at skabe passiv indkomst 
på - baseret på din indsats og indsatsen fra dem, der 
er over og under dig. 

Uanset dybden falder alt salg til begge sider, indtil 
du akkumulerer 990 Business Volume (BV)-point i alt. 
Når du har akkumuleret 990 point, med 330 point 
på den ene side og 660 på den anden, opstår der en 
cyklus, og du får en udbetaling. 

Desuden bevares al overskydende volumen, der ikke 
bruges i denne cyklus, til den næste. Og så længe 
du er på ”Autoship” eller køber produkter til mindst 
55 PV pr. måned, forsvinder denne volumen aldrig – 
den bliver bare ved med at stige og stige, indtil den 
næste cyklus opstår. 

Langsigtet passiv indkomst
03 BINÆR PROVISION
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Du Skal Have Mindst 55 PV Pr. Måned For At Få En Cyklus

Kvalificerede Distributors skal opfylde følgende to enkle krav for at tjene penge:

1. Opfylde Kravet om at deres Downline skal være Aktiv 

2. Have 990 BV i alt til en cyklus

(330 på dit fællesben og 660 på dit fokusben. Dit fokusben er det med den største mængde,  
som kan ændre sig fra uge til uge.)

Det er det hele! Hver gang du opfylder disse kvalifikationer, tjener du $50,00!

Krav om at ens Downline skal opretholde Aktiv Status
Enhver Distributor i din downline, der er med til at kvalificere dig til bonusser og/eller provisioner, 
skal også opretholde Aktiv Status. Hvis du f.eks. er sølv-Distributor, skal du, for at kvalificere dig 
til 1st Level Matching Bonuses (ud over de andre kvalifikationer), have sponsoreret mindst to 
sølv- eller guld-Distributors til venstre og mindst to sølv- eller guld-Distributors til højre.

Hver af de fire Distributors, der hjælper dig med at kvalificere dig til 1st Level Matching Bonuses, 
skal også være aktive (ved f.eks. at købe mindst 55 PV pr. måned).

Ugentlige grænser for Cyklusudbetalinger 

BV-CYKLUSUDBETALING, MAKS. PROVISIONSGRÆNSE

BRONZE $5.000

SØLV $15.000

GULD OG DEROVER $25.000

Udligningsregel
Du skal købe mindst 55 PV pr. måned for at opretholde Aktiv Status. Hvis der går mere end 
31 dage mellem bestillingerne, bliver du inaktiv, og din Business Volume (BV) slettes. Din BV til 
venstre og til højre slettes, og din samlede volumen ændres til 0.
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SPONSORSKABSNIVEAU BONUS

NIVEAU 1 
DISTRIBUTORS, DU TILMELDER 25 %

NIVEAU 2
DISTRIBUTORS, DER ER TILMELDT AF DIN FØRSTE GENERATION 20 %

NIVEAU 3
DISTRIBUTORS, DER ER TILMELDT AF DIN ANDEN GENERATION 20 %

En anden måde at skabe passiv indkomst på er via Commission Matching Bonuses, der er 
baseret på den organisation, du opbygger. Du kan tjene bonusser baseret på Binær Provision, 
der er optjent af de personer, du personligt tilmelder, af de personer, disse personligt tilmelder, 
og af de personer, disse personligt tilmelder.

Langsigtet Passiv Indkomst

04 COMMISSION MATCHING 
BONUSES

VORES UDBETALINGSPLAN ER OPBYGGET PÅ 
EN SÅDAN MÅDE, AT DU FÅR PROVISION OG 
BONUSSER...

Du tjener penge fra Binær provision, 
Product Introduction Bonus og tre 

niveauer af Matching Bonuses. 

Beregninger af Matching Bonus
Matching Bonus beregnes udelukkende baseret på 
Cyklusudbetalingen (Binær Provision) og ingen andre 
bonusser.

Udbetalingsloft
LifeWaves Kompensationsplan har et generøst 
udbetalingsloft på 60 %. Det betyder, at i hver 
provisionsuge er der et loft for den samlede 
Cyklusudbetaling og Matching Bonuses på 60 % af den 
samlede BV for den pågældende provisionsuge i dollars. 
Loftet gælder for Binær Provision og Matching Bonuses, 
men ikke for Product Introduction Bonus, Detailsalg. 



8

Dette er en særlig Product Introduction Bonus for Platin- og Diamantmedlemmer – vores to 
største startpakker. Disse to pakker er udelukkende designet til engagerede forretningsbyggere, 
og derfor udgør denne PIB et incitament for en sponsor til at bygge i dybden – med andre ord 
til at hjælpe dem, som vedkommende personligt sponsorerer til at udbygge deres downline og 
hjælpe disse nye Distributors til at udbygge deres. For at opnå dette udbetales denne PIB til både 
Sponsoren og de Aktive upline-Distributors for denne Sponsor. 
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Hvis Din 
”Betalt som”-

rang er…

…er din Maksimale 
Udbetaling på 

Platinpakker og 
Pakker for Start- til 
platinmedlemmer

Og din Maksimale 
Udbetaling på  

Opgraderingspakker 
for Bronze- til 

Platinmedlemmer er

Og din Maksimale 
Udbetaling på  

Opgraderingspakker 
for Sølv- til 

Platinmedlemmer er

Og din Maksimale 
Udbetaling på  

Opgraderingspakker 
for Guld- til 

Platinmedlemmer er

BRONZE $150 $135 $100 $50

SØLV $150 $135 $100 $50

GULD $150 $135 $100 $50

PLATIN $150 $135 $100 $50

DIAMANT $150 $135 $100 $50

MANAGER $200 $185 $150 $100

DIRECTOR $250 $235 $200 $150

DIAMANT-
MEDLEMMER 

ELLER DEROVER 
INDEN FOR DE 

FØRSTE 14 UGER 
ELLER SENIOR 

DIRECTOR-
STATUS ELLER 

DEROVER

$300 $285 $250 $200

PRODUCT INTRODUCTION 
BONUS PÅ DIAMANT- OG 
PLATINNIVEAU

Nedenstående Tabel Viser Platin-PIB: 
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Hvis Din 
”Udbetalt  

som”-rang er…

…er din Maksi-
male Udbeta-
ling på Pakker 
for Diamant-

medlemmer og 
pakker for Start- 
til Diamantmed-

lemmer

Og din Maksi-
male Udbeta-
ling på Opgra-
deringspakker 
for Bronze- til  
Diamantmed-

lemmer er

Og din Maksi-
male Udbeta-
ling på Opgra-
deringspakker 

for Sølv- til  
Diamantmed-

lemmer er

Og din Maksi-
male Udbeta-
ling på Opgra-
deringspakker 

for Guld- til  
Diamantmed-

lemmer er

Og din Maksi-
male Udbeta-
ling på Opgra-
deringspakker 
for Platin- til  

Diamantmed-
lemmer er

BRONZE $200 $185 $150 $100 $50

SØLV $200 $185 $150 $100 $50

GULD $200 $185 $150 $100 $50

PLATIN $200 $185 $150 $100 $50

DIAMANT $200 $185 $150 $100 $50

MANAGER $300 $285 $250 $200 $100

DIRECTOR $400 $385 $350 $300 $150

DIAMANT- 
MEDLEMMER 

ELLER  
DEROVER 

INDEN FOR 
DE FØRSTE 

14 UGER ELLER 
SENIOR  

DIRECTOR- 
STATUS ELLER 

DEROVER

$500 $485 $450 $400 $200

Nedenstående Tabel Viser Diamant-PIB: 

Se et eksempel for PIB på Diamantniveau i nedenstående tabel: Du får $200, hvis du er på 
Bronze-, Sølv-, Guld-, Platin- eller Diamantniveau og sponsorerer en ny Diamant-Distributor. 
Den næste Active upline Manager, Director eller Senior Director eller derover får alle $100. 
Så Sponsoren og tre aktive upline-Distributors deler PIB'en på $500.

På den anden side får du, hvis du er Director, når du sponsorerer et Diamantmedlem, $400 af PIB'en 
på $500, og de resterende $100 udbetales til den næste Active upline Sr. Director eller derover. 

Og der er én virkelig vigtig funktion her til slut for alle, der tilmelder sig ved at købe en 
Diamantpakke. Hvis du befinder dig inden for de første 14 uger efter din tilmelding som 
Diamantmedlem, eller du opgraderer til Diamant, betragtes du som Senior Director i forhold 
til denne PIB. Så i dine første 14 uger som Diamant får du hele PIB’en på $500, hver gang du 
sponsorerer et Diamantmedlem. 

Som nævnt er formålet med denne PIB at give et incitament for vores Distributors til at opbygge 
deres forretning, stige i rang og hjælpe med at træne deres downline-Distributors til også at 
bygge i dybden. 
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KVALIFIKATIONER FOR PROVISION

FOR AT TJENE MINIMUMSKVALIFIKATION

PRODUCT INTRODUCTION 
BONUS

• For Distributors med Bronzerang eller derover: Køb 
produkter for mindst 55 PV pr. måned.

ANDRE PROVISIONER  
OG BONUSSER

• Køb produkter for mindst 55 PV pr. måned.

• Tilmeld personligt ét medlem med Bronzerang (eller 
derover) med Aktiv Status på venstre og på højre side.

1ST LEVEL  
MATCHING BONUS
(Kun for Distributors med Sølvrang og 
Derover)

• Køb produkter for mindst 110 PV pr. måned.

• For Distributors med Sølvrang: Tilmeld personligt 
mindst to Medlemmer med Sølvrang (eller derover) 
med Aktiv Status i hvert ben.

• For Distributors med Guldrang eller derover: Tilmeld 
personligt mindst ét Medlem med Sølvrang (eller 
derover) med Aktiv Status i hvert ben. 

• Desuden mindst to cyklusser i 
provisionsudbetalingsugen.

2ND LEVEL  
MATCHING BONUS
(Kun for Distributors med Guldrang og 
Derover)

• Køb produkter for mindst 110 PV pr. måned.

• Tilmeld personligt mindst to Medlemmer med Sølvrang 
(eller derover) med Aktiv Status i hvert ben.

• Desuden mindst seks cyklusser i 
provisionsudbetalingsugen.

3RD LEVEL  
MATCHING BONUS
(Kun for Distributors med Guldrang og 
Derover) 

• Køb produkter for mindst 110 PV pr. måned.

• Tilmeld personligt mindst tre Medlemmer med 
Sølvrang (eller derover) med Aktiv Status i hvert ben. Én 
Distributor i hvert ben skal være kvalificeret til 2nd Level 
Matching Bonus.

• Desuden mindst 10 cyklusser i provisionsudbetalingsugen.

Planen kan ændres af virksomheden efter behov.
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MANAGER

• Være Distributor med Guldrang eller derover

• Tjene mindst 110 PV pr. måned

• Have to personligt sponsorerede Aktive Sølvmedlemmer eller derover 
i hvert ben

DIRECTOR

• Være Distributor med Guldrang eller derover

• Tjene mindst 110 PV pr. måned

• Have tre personligt sponsorerede Sølvmedlemmer eller derover i hvert ben

• Have én personligt sponsoreret Distributor, der opnår ”Manager”-status 
i hvert ben

SENIOR 
DIRECTOR

• Opnå alle kvalifikationer for ”Director”-status som angivet ovenfor 

• Have to personligt sponsorerede Distributors, der opnår ”Director”-status

• Tjene 10.000 BV gennem linjesponsorskab i en periode på 30 dage

EXECUTIVE 
DIRECTOR

• Opnå alle kvalifikationer for ”Director”-status som angivet ovenfor 

• Have to personligt sponsorerede Distributors, der opnår ”Director”-status

• Tjene 50.000 BV gennem linjesponsorskab i en periode på 30 dage

PRESIDENTIAL 
DIRECTOR

• Opnå alle kvalifikationer for ”Director”-status som angivet ovenfor 

• Have to personligt sponsorerede Distributors, der opnår ”Director”-status

• Tjene 100.000 BV gennem linjesponsorskab i en periode på 30 dage

SENIOR 
PRESIDENTIAL 
DIRECTOR

• Opnå alle kvalifikationer for ”Director”-status som angivet ovenfor 

• Have to personligt sponsorerede Distributors, der opnår ”Director”-status

• Tjene 200.000 BV gennem linjesponsorskab i en periode på 30 dage

KVALIFIKATIONER FOR DISTRIBUTOR-RANG

En titel tildeles, når en rang opnås. En Distributor skal fortsat opnå den pågældende rang for at kunne tjene specifikke 
bonusser for rangen.
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