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innhold 
EQOLOGY tilbyr deg muligheten 
til å oppnå en god ekstrainntekt, 
eller om du ønsker det, kan 
du  tjene mer enn en leder i 
næringslivet. Du tar valget, vi 
legger til rette for at du skal 
lykkes!

I stedet for å bruke mange 
penger på reklame og dyre 
butikklokaler har vi troen på 
at fornøyde abonnenter er våre 
beste ambassadører. Vi betaler 
derfor en stor del av omsetningen 
ut i provisjon og bonuser til 
våre engasjerte og dyktige 
distributører.  
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Grunnprovisjon

Fordi vi opererer i flere land med forskjellige valutaer 
har vi laget et eget poengsystem for bonusgrunnlaget. 
Hvert produkt har en gitt verdi. 1 poeng er verdt 7,5 kroner 
(NOK, SEK, DKK) eller 1 euro.

Vårt bonusprogram består av en grunnprovisjon på 5 % av 
omsetningen i inntil 7 ledd av aktive distributører.  

• Krav til deg for at du skal ha rett til provisjon er at din posisjon 
er aktiv, dvs. at du alltid har et eget kjøp (med poeng), samt  
en omsetning på 500 poeng i ditt gruppesalgsvolum (Gsv),  
i tillegg til tittelkravene. 

Bonusmodellen er laget slik at du har den samme muligheten til å 
oppnå god inntekt som de som kom inn i nettverket før deg. det 
kommer an på din innsats, og arbeidet til de du jobber med i ditt 
nettverk. mange av de som har vært med lenge har selvfølgelig 
et forsprang på deg, og tjener allerede svært godt. men vi ser at 
noen raskt jobber seg opp til gode inntekter fordi nettverkssalg 
gir eksponensiell vekst.  

har du en drøm eller et mål du kunne realisert hvis du hadde 
pengene og kunne styre din egen arbeidstid? 

3 steG til Høy iNNtEKt

Flere av våre uavhengige distributører får utbetalt over en million 
kroner i året i provisjon og bonuser. det krever mye innsats å 
komme dit, men det er ikke komplisert. 

StEg 1: Kjøp Eq BUSiNESS Kit + VErVE 5 aBONNENtEr
Kjøp av eQ Business Kit (gir 240 poeng) igangsetter en 30 dagers 
periode. Fra bestillingsdato og innen dag 30 må du ha minimum  
5 abonnenter over 18 år og 500 poeng for å bli oppgradert  
eQ team leader (tl) (inkl. poengene fra eQ Business Kit). dette 
genererer dobbel tittelbonus på kr. 2.000,-

dvs. at eventuelle kjøp i inneværende måned, gjort før dato for 
kjøp av eQ Business Kit, ikke telles med på dine 500 poeng. dette 
gjelder både eventuelle abonnenters kjøp, men også personlige 
poeng dersom du har handlet varer før bestilling av eQ  Business Kit.

StEg 2: FiNN DiNE EgNE DiStriBUtørEr
neste skritt på stigen er å rekruttere tre personer til ditt nettverk 
som kan bli distributører. dette er grunnstammen i din organisasjon. 
vi kaller disse folkene og deres organisasjoner for dine ben.  
 
  



6 7

du får tittel som eQ team manaGer (tm) når du har etablert to 
aktive ben, og du får tittelen som eQ area director (ad) når 
du får på plass ditt tredje aktive ben.  

StEg 3: OpplæriNg Og NEttVErKSByggiNg
nå har tiden kommet til å lære opp dine distributører i å bygge 
nettverk. når du har tre aktive ben med 2.000 poeng i hvert av 
disse, egen Gsv på 500 poeng, og en totalomsetning på 6.500 
poeng, oppnår du tittelen eQ vice president (vp).  

 

Bygger du videre og oppnår 6.500 poeng i hvert av bena, har 
egen Gsv på 500 poeng og en totalomsetning på minimum 
20.000 poeng, kvalifiserer du deg til neste tittel, eQ president (p).

ved 50.000 poeng i totalomsetning, 2 aktive ben med 20.000 
poeng i hvert av de, et tredje aktivt ben med 6.500 poeng og 
egen Gsv på 500 poeng,  oppnår du tittelen eQ Gold president 
(Gp).

Gratulerer! du har nå kommet til det stadiet hvor du kan leve godt 
av inntekten og tjene virkelig mye etterhvert som nettverket ditt 
vokser og du oppnår nye titler. du kan også vise din status med 
flotte biler fra vårt eQ life Bilprogram.
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Første 30 DagEr

Vi skjønner at det er viktig å se resultater av sitt arbeide 
raskt for de som vil satse på EqOlOgy som noe annet 
enn en hobby. Vi har derfor valgt å doble tittelbonus 
utbetalingene for de første 30 dagene fra du melder deg 
inn og kjøper Eq Business Kit.
 
Med målrettet innsats som skissert i «3 steg til høy inntekt» 
og med hjelp av opplæringsprogrammet Start Smart er 
det mulig å oppnå 20.000 kr i tittelbonus første måned. 
i tillegg kommer grunnprovisjonen for omsetningen.

Eq Business Bonus er et incentivprogram for de 
distributører som ønsker å komme i gang og  tjene 
mye penger raskt. Disse bonusene krever kjøp av Eq 
Business Kit, en startpakke som også gir adgang til Eq life 
programmet. 

tittElBONUS
engangsbonus for oppnåelse av ny tittel kr. 1.000 - 4.000 (maks 
kr. 2.000 - 20.000). eQ team leader bonus utbetales etter opp-
nåelse. øvrige bonuser utbetales den 15. påfølgende måned. 

VicE prESiDENt / prESiDENtBONUS 
Bonus for utvikling av din organisasjon. Kr 1.000 – 4.000 for hver ny 
tittel opp til eQ vp, i din organisasjon. denne bonusen utbetales til 
nærmeste eQ vp og til nærmeste eQ president eller høyere. 

BUilDEr BONUS
inntil 4 % av omsetningen (osv) i hele din organisasjon for
eQ Gold president og høyere titler. 

BonusprOgraM
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aBONNENt-/KUNDEBONUS - gjElDEr allE tittElNiVåEr: 
20 abonnenter og 1.000 poeng gir 2.000 kr
30 abonnenter og 1.500 poeng gir 3.000 kr 
50 abonnenter og 2.500 poeng gir 5.000 kr 
100 abonnenter og 5.000 poeng gir 10.000 kr
250 abonnenter og 12.500 poeng gir 10.000 kr og bilprogram a,
utbetales månedlig. 

Eq liFE tOUr
hvert år arrangerer eqology en tur til et eksotisk reisemål. her kan 
du være sammen med positive kollegaer og utveksle ideer og 
tanker. dette skal være en femstjerners opplevelse som du aldri  
kommer til å glemme. 

Eq liFE BilprOgraM 
nytt av året er vårt bilprogram hvor våre distributører får gode 
tilbud og store rabatter på eksklusive, sikre og miljøvennlige 
biler. hybridbiler, sikre miljøvennlige designikon som Fiat 500 og 
luksusbiler som BmW, mercedes og porsche er blant bilene det er 
mulig å leie billig med 0 kr i innskudd.
noen av modellene er forbeholdt enkelte titler. se eqology.biz for
mer informasjon om vårt bilprogram og aktuelle modeller.  det
kan være noe leveringstid på bilene. eQ life Bilprogram gjelder
kun for norge, sverige og danmark.

raBattEr  pEr  tittEl 
cluB 250     kr    4.000 
eQ president    kr    5.000 
eQ Gold president   kr    5.500 
eQ platinum president   kr    6.000 
eQ diamond president  kr   10.000
eQ douBle diamond president kr   12.000
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titler oG BEløNNiNg

Eqology har en av de beste og mest rettferdige 
kompensasjonsplanene i vår bransje. Bonusmodellen er 
laget slik at du har den samme muligheten til å oppnå 
like god inntekt som de som kom inn i nettverket før deg. 
Din fortjeneste avhenger kun av deg og ditt nettverk.

Eq tEaM lEaDEr (0-15.000 Kr) 
Kvalifisering: Kjøp av eQ Business Kit (gir 240 poeng) igangsetter 
en 30 dagers periode. Fra bestillingsdato og innen dag 30 må 
du ha minimum 5 abonnenter over 18 år og 500 poeng for å 
bli oppgradert eQ team leader (tl) (inkl. poengene fra eQ 
Business Kit). dette genererer dobbel tittelbonus på kr. 2.000.

dvs. at eventuelle kjøp i inneværende måned, gjort før dato 
for kjøp av eQ Business Kit, ikke telles med på dine 500 poeng. 
dette gjelder både eventuelle abonnenters kjøp, men også 
personlige poeng dersom du har handlet varer før bestilling av 
eQ Business Kit. 
Eq Business Bonus: ved oppnådd tittel utbetales det kr 1.000 
(maks kr. 2.000) i tittelbonus. 
grunnprovisjon: 5 % i 1 ledd.

Eq tEaM MaNagEr (750 – 20.000 Kr) 
Kvalifisering: du må ha 2 distributører i din førstelinje, som hver 
må rekruttere 5 abonnenter. dere må handle for minst 1.500 
poeng til sammen fordelt på minst 500 poeng i hvert ben. 
Eq Business Bonus: ved oppnådd tittel utbetales det kr 2.000 
(maks kr. 4.000) i tittelbonus. 
grunnprovisjon: 5 % i 2 ledd.

Eq arEa DirEctOr (1.000-25.000 Kr) 
Kvalifisering: du må ha 3 distributører  i din førstelinje, som hver 
må rekruttere 5 abonnenter. dere må handle for minst 2.000 
poeng til sammen fordelt på minst 500 poeng i hvert ben.  
Eq Business Bonus: ved oppnådd tittel utbetales det kr 3.000  
(maks kr. 6.000) i tittelbonus. 
grunnprovisjon: 5 % i 3 ledd.

Eq VicE prESiDENt (4.500-35.000 Kr) 
Kvalifisering: du må ha 3 aktive ben, som hver må 
omsette for 2.000 poeng i sine organisasjoner (osv = 
organisasjonsalgsvolum). i tillegg kommer kravet til egen  
Gsv på 500 poeng, inkludert eget poenggivende kjøp. 
Eq Business Bonus: ved oppnådd tittel utbetales det kr 4.000 
(maks kr. 8.000) i tittelbonus. måneden etter oppnådd tittel 
utbetales det vice president bonus på kr 1.000 – 4.000  
per ny tittel i din organisasjon ned til nærmeste aktive  
eQ vice president.   
grunnprovisjon: 5 % i 4 ledd.
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Eq prESiDENt (20.000 – 60.000 Kr) 
Kvalifisering: du må ha 3 aktive ben, som hver må omsette for 
6.500 poeng i osv. i tillegg kommer kravet til egen Gsv på 500 
poeng,  inkludert eget poenggivende kjøp. 
Eq Business Bonus: presidentbonus på kr 1.000 – 4.000 per ny 
tittel i din organisasjon ned til nærmeste aktive eQ president.  
ekstrabonus på 600 poeng eller Bilprogram B. 
grunnprovisjon: 5 % i 5 ledd.

Eq gOlD prESiDENt (50.000 – 80.000 Kr) 
Kvalifisering: du må ha 2 aktive ben med min. 20.000 poeng i 
osv i hvert av bena, et tredje aktivt ben med min. 6.500 poeng 
i osv og en totalomsetning på minimum 50.000 poeng. i tillegg 
kommer kravet til egen Gsv på  500 poeng,  inkludert eget 
poenggivende kjøp. 
Eq Business Bonus: Builderbonus 2 %.  ekstrabonus på 600 
poeng eller Bilprogram c.  
grunnprovisjon: 5 % i 6 ledd.

Eq platiNUM prESiDENt (70.000-100.000 Kr) 
Kvalifisering: du må ha 2 aktive ben med minimum 20.000 
poeng i osv i hvert av bena, et tredje aktivt ben med min. 
6.500 poeng i osv og en totalomsetning på minimum 100.000 
poeng. i tillegg kommer kravet til egen Gsv på  500 poeng,  
inkludert eget poenggivende kjøp. 
Eq Business Bonus: Builderbonus 3 %. ekstrabonus på 1.200 
poeng eller Bilprogram d og ekstrabonus på 600 poeng. 
grunnprovisjon: 5 % i 6 ledd.

Eq DiaMOND prESiDENt (100.000-250.000 Kr) 
Kvalifisering: du må ha 2 aktive ben med min. 50.000 poeng i 
osv i hvert av bena, et tredje aktivt ben med minimum 6.500 
poeng i osv og en totalomsetning på min. 150.000 poeng. i 
tillegg kommer kravet til egen Gsv på  500 poeng,  inkludert 
eget poenggivende kjøp. 
Eq Business Bonus: Builderbonus 4 %. ekstrabonus på 1.200 
poeng eller Bilprogram e.   
grunnprovisjon: 5 % i 7 ledd.

Eq DOUBlE DiaMOND prESiDENt (>250.000 Kr) 
Kvalifisering: du må ha 3 aktive ben med minimum 75.000 
poeng i osv i hvert av bena, to aktive ben med min.  25.000 
poeng i osv i hvert av bena og en totalomsetning på minimum 
350.000 poeng. i tillegg kommer kravet til egen Gsv på 500 
poeng,  inkludert eget poenggivende kjøp. 
Eq Business Bonus: 1 % av totalomsetning for eQoloGY til 
fordeling mellom aktive eQ douBle diamond president 
utbetales på event. Builderbonus 4 %. Bilprogram F.   
grunnprovisjon: 5 % i 7 ledd.

 

 

eQ life Bilprogram gjelder kun for norge, sverige og danmark.
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Generelle Krav For å 
MOtta SalgSprOViSjON
dersom distributøren ikke oppnår 500 poeng i sin Gsv, vil  
distributøren, hvis han har eget kvalifiserende kjøp, kun motta 
kundebonus. når Gsv overstiger 500 poeng vil distributøren 
igjen automatisk motta provisjon av egen Gsv og eventuelt 
utskilte grupper. 

dersom en distributør har mindre enn 500 poeng i sin Gsv, og 
det rykker opp poeng fra ledere under, slik at distributøren 
dermed får over 500 poeng i sin Gsv, vil ikke dette være 
kvalifiserende for utbetaling. distributøren må selv sørge for å 
ha 500 poeng i sin Gsv.

poeng som rykker opp fra inaktive ledere under ved 
månedslutt, aktiverer ikke en posisjon for utbetaling, de 
kommer kun i tillegg og gjør posisjonen til et aktivt ben. For å 
telle som aktivt ben må posisjonen ha eget poenggivende 
kjøp. poeng som rykker opp fra inaktive ledere stopper ved den 
posisjonen som først oppnår 500 poeng.

provisjon blir utbetalt i henhold til kriterier og omsetning, ikke 
pga. tittel.

distributøren må ha kvalifisert seg til eQ president før han kan 
kvalifisere seg til høyere posisjoner.

KvaliFiserinG 
 
når det kvalifiseres nye ledere, så tar de med seg sitt eget kjøp 
+ poeng til sine personlige sponsede ut av Gsv til lederen over. 
det er derfor viktig å sjekke at det står igjen minimum 500 poeng 
i Gsv, så lederen over kvalifiserer seg til å motta provisjon. 
 
ved kvalifisering utenom 30 dagers programmet gjelder vanlige 
kriterier. poeng som kreves for at ny tittel skal oppnås, må være 
plassert den måneden kvalifiseringen skal gjelde, og det er 
poengene som står registrert ved månedslutt som avgjør om ny 
tittel er oppnådd.
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FiNlaND

T: 0800 11 56 77 
F: 0800 11 56 78
asiakaspalvelu@eqology.com
biz.eqology.com

NOrgE
T: 67 49 22 22 
F: 67 10 21 99
kundeservice@eqology.no
biz.eqology.com

Kirkeveien 59 B
Pb. 23, 1322 Høvik
Norway
biz.eqology.com

SVErigE

T: 0524-50900 
F: 0524-50352
kundservice@eqology.se
biz.eqology.com


