
Ofte stillede spørgsmål til Wave Bonus 
Ny OSS til Wave Bonus!  
  
Hermed får du LifeWaves nye OSS til Wave Bonus! Disse oplysninger giver dig alt, du behøver for fuldt ud at forstå 
denne meget spændende del af LifeWaves kompensationsplan.  
 
Hos LifeWave tilføjede vi sidste år Wave Bonus til vores generøse og dynamiske kompensationsplan, så planen nu 
er den absolut bedste inden for branchen. Denne nye OSS giver svar på vigtige detaljer, herunder svar på 
bølgebonusstruktur, placeringen af medlemmer inden for respektive grupper, aktivering af bølgebonus, PV-krav, 
indsigt i sponsering og meget mere.  

Vi er meget begejstrede for dette stærke og attraktive træk ved vores kompensationsplan for distributører. Det 
giver et fantastisk potentiale for LifeWaves forretningsejere over hele verden. 

 

Hvordan er slægtskabet for Wave Bonus struktureret? 

Wave Bonus-strukturen er baseret på dit personlige tilmeldelsestræ, der følger sponsering på samme 
måde som ved Binary Matching Bonuses. Alle personligt sponserede medlemmer forbliver på dit første 
niveau, såfremt du Wave-aktiveres, inden de Wave-aktiveres. 

 

Hvordan blev eksisterende medlemmer placeret i deres sponsors basisgruppe og legacy-gruppe? 

Hver sponsor havde deres første tre "aktive og Binary-kvalificerede" Platinum- eller Diamond-
medlemmer, som sponsoren sponserede med placering i deres første tre positioner (i deres 
basisgruppe), og de resterende blev placeret i de efterfølgende positioner (i deres legacy-gruppe). Den 
rækkefølge, hvori de er placeret, er baseret på tid- og datostemplet i deres Wave-aktiveringspakke 
(Platinum- eller Diamond-tilmelding eller opgraderingens rækkefølge), med undtagelse af eksisterende 
medlemmer, der tilsluttede sig LifeWave før 1. januar 2014. Wave-aktiverede medlemmer (Platinum- 
eller Diamond-medlemmer), der tilsluttede sig LifeWave indtil 31. december 2013, er placeret under 
deres sponsor ifølge deres tilmeldingsdato, som tilsidesætter ordredatoen for deres Platinum/Diamond-
Wave-aktivering. 

 

Hvad sker der, hvis et medlem bliver Wave-aktiveret (Platinum eller Diamond) på mit 2. eller dybere 
niveau og medlemmerne herimellem ikke er Wave-aktiveret?  

Nye Wave-aktiverede medlemmer bliver permanent tilknyttet deres første Wave-aktiverede medlem 
upline i det øjeblik, de køber en Wave-aktiveringspakke. I dette tilfælde ville det nye Wave-aktiverede 
medlem overgå til dig. (Dette er kun i forbindelse med Wave Bonus-slægtsskab). 

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke Wave-aktiveres, og et af mine personligt sponserede medlemmer køber 
en Platinum- eller Diamond-pakke og Wave-aktiveres før mig? 
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Slægtskabsstrukturen for Wave Bonus udløses i realtid af det nøjagtige dato- og tidsstempel for 
ordrepakken med Wave-aktivering. I dette eksempel vil dit personligt sponserede medlem øjeblikkeligt 
og permanent blive tilknyttet det første Wave-aktiverede medlem upline. 

 

Hvis jeg Wave-aktiveres, og den første person jeg sponserer ind i LifeWave er et Gold-medlem, som 
derefter sponserer en Diamond... tæller denne Diamond da som den første person i min basisgruppe? 

Ja. Da dit personligt sponserede Gold-medlem ikke er Wave-aktiveret, når vedkommende sponserer en 
person, der er Wave-aktiveret, vil denne person tilknyttes dig i Wave-slægtskabet i den første ledige 
position. Da Gold-medlemmet er dit første personligt sponserede medlem, vil denne persons personligt 
sponserede Diamond blive det første medlem i din basisgruppes frontlinje. 

 

Hvis man er Diamond, og man har 3 personligt sponserede Gold-medlemmer, og de alle tilmelder en 
Platinum eller Diamond... betyder det så, at man har sin basisgruppe komplet uden selv direkte at 
have sponseret Platinum eller Diamond? 

Ja.  

 

Hvis jeg er et Gold-medlem, der sponserer 6 personer på Diamond-niveau, og jeg opgraderer til 
Diamond søndagen inden udgangen af samme uge, tæller de første 3 personer da som min 
basisgruppe og de næste 3 som min legacy-gruppe?  

Nej. Det øjeblik de tilmeldte sig, søgte computeren det første Wave-aktiverede medlem upline, for at 
knytte dem til deres frontlinje. For at drage fordel af Wave Bonus-strukturen, skal du være Wave-
aktiveret, før andre bliver Wave Bonus-aktiveret under dig, – hvis ikke, er det for sent. 

 

Jeg er Bronze, Silver eller Gold og endnu ikke Wave-aktiveret; Hvordan bliver jeg Wave-aktiveret? 

Platinum og Diamond-opgraderingspakker kan fås under "ny ordre" i dit administrationskontor. Når du 
køber en af disse, bliver du Wave-aktiveret. 

 

Behøver jeg at opretholde 55 point (PV) om måneden, så jeg kan forblive aktiv for at kunne tjene 
Wave Bonus? 

Ja.  

 

Hvad sker der, hvis nogen allerede er Wave-aktiveret, men ikke har 55 PV, når de skal modtage en 
Wave Bonus eller Wave Matching Bonus? 
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I dette eksempel modtager de ikke Wave Bonus eller Wave Matching Bonus, og de går videre og betales 
til det første aktive Wave-kvalificerede medlem upline.  

 

Hvad sker der, hvis et af dine 3 personligt sponserede medlemmer fra din basisgruppe bliver inaktive? 

Når du har dine første 3 basisgruppemedlemmer på plads, er de permanente, uanset om de forbliver 
aktive eller ej. Med andre ord kan et ikke-aktivt, personligt sponseret medlem af basisgruppen ikke 
erstattes med et aktivt medlem. 

 

 

 

Skal jeg at være binært kvalificeret (en til venstre og en til højre) for at få Wave Bonus? 

Nej. Kvalifikationerne for Binary-kompensation er ikke tilsluttet Wave Bonus, bortset fra mindst 55 PV 
månedligt for at forblive aktiv.  

 

Skal jeg være Wave Bonus-kvalificeret for at tjene de 4 niveauer af Wave Matching Bonuses? 

Nej.    

 

Differentierede provisioner – betalt på både Wave Bonuses og Wave Matching Bonuses 

Et medlem, der er Platinum-kvalificeret og ikke Diamond, optjener kun Platinum-delen af både Diamond 
Wave Bonuses og Diamond Matching Bonuses. I så fald vil forskellen på Platinum- og Diamond Wave 
Bonuses og Platinum- og Diamond Matching Bonuses tilgå betaling af det første aktive Diamond-
medlem upline. 

 

Hvorfor bør jeg sponsere mine bedste folk først til min basisgruppe? 

Der er meget STORE fordele ved personligt at have sponseret personer ind i basisgruppen, som ikke kun 
er gode til at rekruttere, men også er gode teambyggere. Hvis du har en person, som du selv har valgt til 
din basisgruppe, der sponserer 15 personer over en tidsperiode, tjener du ikke Wave Bonus på 
vedkommendes første tre og deres første 3 osv., men du tjener 50 % af den Wave Bonus, som han/hun 
tjener (i form af 50 % matchende bonus) på vedkommendes 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. og 
15. person og deres grupper (deres første 3, og deres første 3, og deres første 3 og så videre).  

Sammenlign det med at sætte en teambygger, der er god til at rekruttere, til at gøre det samme i din 
legacy-gruppe. Du vil da tjene den fulde Wave Bonus på personens første 3, og deres første 3 og deres 
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første 3 og så videre, men du vil tjene en mindre 25 % Matching Bonus på deres 4. til og med 15., 
sammenlignet med en Matching Bonus på 50 % på første niveau, hvis han/hun var i basisgruppen.  

 

Hvad er den SUPERMATCH BONUS, jeg udelukkende tjener i min basisgruppe? 

Idet din basisgruppe vokser, vil der være mange, der sponserer deres 4., 5., 6. osv. (deres legacy-
grupper). Idet disse Legacy-gruppemedlemmer i frontlinjen selv optjener Wave Bonuses, vil de af deres 
sponsorer, der er i din basisgruppe, tjene legacy-Matching Bonuses på 25 %. Hver gang det sker, 
udbetales et tilsvarende beløb til den første person i upline, der er Wave Bonus-kvalificeret, og hvor 
legacy-Matching Bonuses på 25 % blev udbetalt til nogen i deres basisgruppe. Af disse grunde bør ingen 
tøve med at sponsere deres allerbedste "rekrutter/teambyggere" i deres første 3 positioner (deres 
basisgruppe).  

 

 

Ordliste 

Wave-aktiveret medlem – en person, der har købt en Wave-aktiveringspakke (Platinum eller Diamond), 
er kvalificeret til at begynde at tjene Matching Wave Bonuses.  

Wave-kvalificeret medlem – en person, der har 3 Wave-aktiverede medlemmer i frontlinjen, som gør 
vedkommendes basisgruppe komplet. Det kvalificerer dem til at tjene SuperMatch Bonuses i deres 
basisgruppe og Wave Bonuses i deres legacy-gruppe. 

Wave-aktiveringspakke – Platinum- eller Diamond-tilmelding eller opgraderingspakke, der aktiverer 
køberen i Wave Bonus-delen af LifeWaves kompensationsplan. 

Slægtskab for Wave Bonus – En separat linje af Wave-aktiveret sponsering. 

Basisgruppe – Din basisgruppe er dine 3 første Wave-aktiverede frontlinjemedlemmer og deres grupper 
til ubegrænset dybde. 

Legacy-gruppe – Din legacy-gruppe er dine Wave-aktiverede medlemmer på 4. og bredere frontlinje 
samt deres grupper til ubegrænset dybde. 

Matching Bonus – når der optjenes Wave Bonus, udbetales der en ekstra bonus upline, der udgør en 
procentdel af den indtjente Wave Bonus. Ud over første niveaus legacy-Matching Bonus på 25 % og 
basisgruppe-Matching Bonus på 50 %, udbetales der Matching Bonus på 10 % på de komprimerede 
niveauer 2, 3 og 4.  

Første niveaus legacy-Matching Bonus på 25 % – Dette betales til den sponsor, der har legacy-
frontlinjemedlemmer, der tjener Wave Bonus. 

Første niveaus basis-Matching Bonus på 50 % – Dette betales til den sponsor, der har frontlinje-
basisgruppemedlemmer, der tjener Wave Bonuses.   



Ofte stillede spørgsmål til Wave Bonus 
SuperMatch Bonus – Når der optjenes 25 % legacy-Matching Bonus på første niveau, betales et 
tilsvarende SuperMatch-beløb til den første Wave-kvalificerede person upline, hvor dette skete i 
vedkommendes basisgruppe. 

 


