
Affiliate avtal Global Freelance Workers LTD  

1.0 När du har värvat en medlem 

Du får en unik länk som du kan använda för att länka till vårt fakturaverktyg, 
när medlemmen registrerar sig knyts denne automatiskt som värvad av dig. 
Medlemmen kan även innan han/hon har registrerat sig gå runt och kolla på 
vår hemsida, din unika länk fungerar även vid en senare registrering. 

Som affiliate tjänar du 1 procent på din vän eller grupps fakturering. Från 1 till 10 
medlemmar gäller denna nivå.

Team leader blir du när du här varvat den 11:e medlemmen till ditt team. Du tjänar nu 
1,25 % på din grupps fakturering. Från 11 till 25 medlemmar gäller denna nivå.

Ambassador Globalworker blir du när du har bjudit in över 25 vänner. Du tjänar 1,5 
procent på din grupps fakturering. Från 26 till 99 medlemmar gäller denna nivå.

Country manager Globalworker blir du när du bjudit in minst 100 fakturerade 
medlemmar. Exempel på förmåner som Country Manager: 

 2 % på din grupps fakturering. Vid fakturering om tex. 15 000 kronor per 
månad för medlemmen och 100 medlemmar kan du tjäna 30 000 kronor per 
månad eller 360 000 kronor per år. Snacka om en fantastisk passiv inkomst.

 Coachsamtal med chefer på huvudkontoret en gång månad.
 Affärsmöten med samtliga countrymanagers en gång per kvartal.
 Tävlingar med möjlighet att vinna resa till huvudkontoret i London varje år. Där

träffar du cheferna på Globalworker och Country managers från andra länder. 
Ja, vi går på Madame Tussaud, äter fish and chips och försöker få biljetter till 
London Eye.

 Visitkort och informationsmaterial till självkostnadspris en gång i kvartalet.
 Namn och bild och kontaktuppgifter på hemsidan.

1.1 Utbetalning för värvade medlemmar – Privatperson / 
Företag 

En  begärd  utbetalning  av  en  privatperson  eller  ett  företag  kommer  att
hanteras som en faktura i vårt  system, fakturan kommer inte att  innehålla
någon moms. Vår serviceavgift, vilket i detta fall  är 8% kommer att dras av
från beloppet. 

Privatperson 

Privatperson kan begära en utbetalning när saldot överstiger €200 



Företag 

Företag kan begära en utbetalning när saldot överstiger €1000. 

Vi har en fast transaktionsavgift på €30 på alla utbetalningar. 

1.2 Hantering av utbetalning 

Du kan när som helst begära en utbetalning när du har kommit upp i det saldo
som erfordras, du kan så klart även begära en utbetalning senare om du vill. 

När du gör en utbetalning så klickar du på knappen ”Begär utbetalning” i din 
kontrollpanel i fakturaverktyget. Då skapas automatiskt en faktura som du kan 
granska, när du ser att den är ok så klickar du på ”Skicka faktura”, då skickas 
den till oss för granskning, när vi har godkänt fakturan så skickar vi dina 
pengar inom 24 timmar, gäller vardagar.  

Du kan inte ändra något i fakturan, är det något som du tycker är fel så 
kontaktar du oss omgående på info@globalworker.se.  

1.3 Uppsägning av ditt avtal som Affiliate 

Du kan när som helst säga upp ditt avtal som Affiliate, då kontaktar du oss via
mejl på info@globalworker.se. Från och med den dagen som mejlet har 
inkommit till oss utbetalar vi 
din eventuellt innestående Affiliate ersättning inom 60 dagar, det kan 
förekomma att det inkommer en del eftersläpande fakturor som du skall ha 
ersättning för, därför har vi en marginal på 60 dagar. 

Global Freelance Workers LTD har skyldighet att meddela eventuella 
avgiftsändringar / och övriga ändringar senast 1 månad innan de träder i kraft.


