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*Founders Crown
Ambossodor 70 FA,A

is een ABO die een minimum
van 70 FAA-punten heeft

behaa d.

*Founders Crown
Ambossodor 60 FAA

is een ABO die een min mum
van 60 FAA-punten heeft

behaa d.

*Founders Crown
Ambossador 50 FAA

is een ABO die een min mum
van 50 FAA punten heeft

behaa d.

*Founders Crown
Ambossador 4O FAA

is een ABO d e een mlnimum
van 40 FAA punten heeft

behaald.

*Founders Crown
Ambossador

s een ABO d e 20 of meer
groepen heeft. die z ch e k

kwalií ceren op het 21%
nrveau. gedurerde 1 2

maanden van hel
períormancejaar Een andere
manier ls het behalen van 30

FAA- punien.

'Crown Ambqssodor
is een ABO die p-.rsooonlilk

20 ofmeer 21% groepen
heeft die elk 6 maanden in het
performancejaar kwa líceren.

Een andere manier is het
beha en van 27 FAA-punten.
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*Founders Crown

seenABOde l8ofmeer
groepen heeft, d e zlch elk
kwa ficeren op het 21%

niveau gedurende 12 maanden
van het performancejaaL Een

andere manier s het behalen
van 25 FAA-punten.

'Crown
is een ABO d e 18 of meer
groepen heeft, d e zjch elk

kwaliíiceren ap leÍ 21Yo

niveau gedurende 6 maanden
van het performancejaaL Een

andere manier s het behalen
van 22 FAA-punten.

*Founders Tríple Diomond
is een ABO die 15 of meer
groepenheeftdezchelk
kwalificeren op het 21%

niveau gedurende 12 maanden
van het performancejaar. Een

andeTe man er s het beha en
van 20 FAA punten.

'Triple Diomond
s een ABO die persoon llk

l5 groepen van 21% heeft, dle
ek6maanden nhet

performancejaar kwalif iceren.
Een andere man er is het

behalen van
I 8 FAA-punten.

*Founders Double
Diomond

s een ABO die 12 of meer
groepen heeft, d e z ch elk op
het 2l% niveau kwal í ceren
gedurende l2 maanden van

het períormance]aar Een

andere manier ls het beha en
van 16 FAA-punten.

'Double Diamond
is een ABO die persoonl lk

I 2 of meer 21 % groepen
heeft, die e k 6 maanden in hel
performancejaar kwa if ceren.

Een andere manier s het
behalen van l4 FAA punten.

*Founders Executive
Diomond

s een ABO dle 9 of meer
groepen heeft, die z ch elk op
het 2l% niveau kwalificeren
gedurende 12 maanden van

het performancejaar. Een

andere manier s het behalen
van 12 FAA-punten.

'Executive Diamond
is een ABO die persoonlijk

9 ofmeer 21% groepen heeft,
d e elk 6 maanden in het

performancejaar kwa ficeren.
Een andere manrer is het

behalen van 10 FAA-punten.

*Founders Díomond
is een ABO die 6 oí meer

groepen heeÍ1, die zich elk op
het 2l% niveau kwa if ceren
gedurende 12 maanden van

het períormancejaar. Een

andere manier ls het beha en
van 8 FAA-punten.

'Dismond
is een ABO die persoonlijk

6 oí meer 21% groepen heeft
die elk 6 maanden in het

performancejaar kwal ficeren

'Founders Emerold
is een ABO die 3 oí meer

groepen heeft die zich eLk op
het 21 % n veau kwalií ceren

gedurende 1 2 maanden
binnen één performance]aar.

'Emerald
is een ABO die persoonl lk dr e

21%groepenheeít,deek
6 maanden in het

performance]aar kwal ficeren.

Founders Sapphire
is een ABO die gedurende 12

maanden b nnen één
performancejaar op Sapph re

niveau kwa lficeren.

Sopphíre
is een ABO die z ch gedurende
6 wi lekeurige maanden in het
performance]aar kwalif ceert
a s Platinum ABO met twee

21% lijnen en een persooniijk
groepsvo ume van 4.000 PW.

Peorl Founders Ruby
s een ABO d e persooniijk dr e is een ABO die gedurende

21% groepen heeft, in 12 maanden b nnen één
dezelíde maand. performancejaar op Ruby

niveau kwa ficeert.
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Silver Producer
s een ABO die I maand
kwa líiceert met 10.000

persoon ijke groeps PW of
1 groep van 21% en 4.400

groeps PW oí 2 groepen van
21% in dezelfde maand.
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Founders Platinum
ls een ABO die gedurende

I 2 maanden b nnen één
performancejaar op Plat num

ABO n veau kwa lí ceert.

Ruby
s een ABO dle in 1 maand

tenminste 20.000 PW behaalt

PloÍinum
is een ABO die gedurende
6 maanden op 21% n veau
kwalif ceert, waarvan drie
maanden aaneengesloten
(binnen een periode van

1 2 maanden).

Gold Producer
s een ABO die drie

kwal ficatiemaanden Si ver
Producer heeft blnnen een
periodevan 12 maanden.

18%
7.000 Groeps-PW

n één maand

l5%
4.696 6rs_^ps_pW

n eén maand

12%
2.400 Groeps-PW

in één maand

9%
1.299 6pe,^ps_pW

in één maand

6o/o

600 Groeps-PW
in één maand

3%
200 Groeps-PW

in één maand

*Elke graep moet kwolificeren op 21% PBL (Performonce Bonus Level) gedurende 12 moonden )n het períormoncejoor.'Elke groep maet kwoltficeren op 21% PBL

(Performance Banus Level) qedurende 6 maanden in het períormonceloor Nodere iníormotie vindt u in de Amwoy Business awnerHondleiding. 239629LD


