Programy i Promocje 2018
Region Europy Centralnej i Wschodniej
styczeń 2018

Program Rekrutacyjny
Uprawnieni: wszyscy Konsultanci Tiens
z Regionu Europy Centralnej i Wschodniej
Okres: styczeń 2018 – czerwiec 2018

Sponsor

2 Nowych
Konsultantów,
każdy 200PV

50$
gotówką

Sponsor otrzyma 50 dolarów
w gotówce za każde 2 nowo
zasponosorowane osoby, które
zakupią produkty za 200 PV
(w Sprzedaży Regularnej LUB
w Zestawach Startowych).
Nowy Konsultant musi zakupić
200 PV w ciągu 8 tygodni
od dołączenia do TIENS.

* Nowy Konsultant musi zrobić zakup na 200 PV w ciągu 8 tygodni od dołączenia do TIENS
* Uwaga: obowiązuje wielokrotność - jeśli Sponsor zrekrutuje 4 lub 6 nowych Konsultantów, otrzyma 2- lub 3-krotność bonusu 50$.

TY

TY

Sponsor

Sponsor

Rekrutujesz 2 nowych Konsultantów;
każdy z nich w ciągu 8 tygodni
Otrzymujesz
od dołączenia do Tiens kupuje
produkty łącznie za 200 PV
50 USD
(Sprzedaż Regularna lub Zestawy
w gotówce
Startowe).

Rekrutujesz 4 nowych
Konsultantów; każdy z nich w ciągu
8 tygodni
od dołączenia do Tiens kupuje
produkty łącznie za 200 PV
(Sprzedaż Regularna lub Zestawy
Startowe).

Otrzymujesz

100 USD
w gotówce

Przykłady:

50 USD w gotówce, jeśli zrekrutuje 2 nowych Konsultantów i każdy z nich zrobi zakup na 200 PV.
Sponsor otrzyma 100 USD w gotówce, jeśli zrekrutuje 4 nowych Konsultantów i każdy z nich zrobi zakup na 200 PV.
Sponsor otrzyma

 Nowy Konsultant musi zrobić zakup na 200 PV w ciągu 8 tygodni od dołączenia do TIENS
 Uwaga: obowiązuje wielokrotność - jeśli Sponsor zrekrutuje 4 lub 6 nowych Konsultantów, otrzyma 2- lub 3-krotność bonusu 50$.

TY
Nowy
Konsultant
200PV*

dostajesz

TY

50 USD
gotówką

Nowy
Konsultant
200PV*

Cele

dostajesz

Nowy
Konsultant
200PV*

Nowy
Konsultant
200PV*

Nowy
Konsultant
200PV*

Nowy
Konsultant
200PV*

1.

Motywacja dla Konsultantów do szybkiego poszerzania ich struktur

2.

Stabilne budowanie organizacji

3.

Maksymalizacja korzyści dla Konsultantów

Korzyści
1.

Większa liczba nowych Konsultantów TIENS

2.

Wsparcie dla Konsultantów w budowaniu struktur i rozwoju w Planie Marketingowym

* w Zestawach Startowych lub w Sprzedaży Regularnej
 Nowy Konsultant musi zrobić zakup na 200 PV w ciągu 8 tygodni od dołączenia do TIENS
 Uwaga: obowiązuje wielokrotność - jeśli Sponsor zrekrutuje 4 lub 6 nowych Konsultantów, otrzyma 2- lub 3-krotność bonusu 50$.

100 USD
gotówką

Okres kwalifikacji: 27. grudnia 2017 – 26. grudnia 2018 (12 miesięcy)
Uprawnieni: Wszyscy Konsultanci zarejestrowani w Regionie Europy
Centralnej i Wschodniej TIENS

Nagroda za Kolejny Poziom
Wszyscy Konsultanci, którzy zakwalifikują się na poziom 6* lub wyższy w okresie
kwalifikacji oraz spełnią wymagania, otrzymają:
NAGRODA

Nowa 6*

Nowa 7*

Nowa 8*

Obecny status

5* lub niższy

6* lub niższy

7* lub niższy

Nowy status

6*

7*

8*

50PV/3500GPV/
2 struktury 5*

100PV/15000GPV/
2 struktury 6*

200PV/25000GPV/
2 struktury 7*

300

1500

3000

Wymagania:
PPV/AGPV/struktur
y w miesiącu
kwalifikacji
Nagroda w gotówce
(USD)

Przykład: 5* awansuje na poziom 6* w marcu 2018 – jeśli zrobi 50PPV w sierpniu 2018,
zgromadzi 3.500GPV od stycznia do sierpnia 2018 oraz będzie mieć pod sobą 2 struktury 5*,
we wrześniu 2018 otrzyma nagrodę pieniężną 300USD.

Aby zachęcić Konsultantów do regularnych zamówień, oferujemy specjalną promocję:
Uprawnieni: Wszyscy Konsultanci zarejestrowani w Regionie Europy Centralnej i Wschodniej Tiens
Okres kwalifikacji: od stycznia do kwietnia 2018
Miesiąc wypłat: maj 2018
Wymagania:
•

Wykonaj swoją aktywność PPV (50PV/100PV/200PV zgodnie z wymaganiami Planu Marketingowego)
w 2 miesiącach z 4 wyżej wymienionych => otrzymasz 10% rabatu
na maksymalnie 5 produktów po 2 sztuki w miesiącu wypłaty;

•

Wykonaj swoją aktywność PPV (50PV/100PV/200PV zgodnie z wymaganiami Planu Marketingowego)
w 3 miesiącach z 4 wyżej wymienionych => otrzymasz 15% rabatu
na maksymalnie 5 produktów po 2 sztuki w miesiącu wypłaty;

•

Wykonaj swoją aktywność PPV (50PV/100PV/200PV zgodnie z wymaganiami Planu Marketingowego)
w każdym z 4 wyżej wymienionych miesięcy => otrzymasz 25% rabatu
na maksymalnie 5 produktów po 2 sztuki w miesiącu wypłaty;.

Uwaga:
1.
lista produktów objętych specjalnym rabatem zostanie ogłoszona tak, aby zapewnić ich wystarczające stany
magazynowe.
2.
Konsultantów na poziomach 4* dotyczą takie same wymagania jak dla 5* i 6* (50PPV)
3.
Uzyskany rabat nie jest rabatem dodatkowym i nie kumuluje się z rabatem wynikającym z posiadanego Zestawu
Startowego – stanowi maksymalną wartość zniżki jaką można osiągnąć wykonując odpowiednią aktywność.

styczeń

luty

marzec

kwiecień

MAJ (miesiąc wypłaty)

25%
15%
10%

5 produktów po 2 sztuki
(maksymalnie
10 produktów)

UWAGI:
•

Zniżka uzyskana w okresie kwalifikacyjnym może być wykorzystana tylko w miesiącu wypłaty nagrody
– w maju 2018 r.;

•

Rabaty 10% - 25% nie zwiększą już istniejących rabatów Konsultantów;

•

W przypadku braku wystarczającej aktywności, Konsultanci nie tracą swoich rabatów wynikających
z Planu Marketingowego - mogą uzyskać tylko wyższą zniżkę, np. osoba, która kupiła Zestaw
Platynowy ma zniżkę 15% - zachowa ją, gdy będzie aktywna maksymalnie przez 2 miesiące, jednak
jej rabat wzrośnie do 25% (na zakup maksymalnie 5 produktów po 2 sztuki w maju 2018), jeśli będzie
aktywna przez 4 miesiące od stycznia do kwietnia.

Programy wspierające wyjazd
do Kijowa
• Nagroda Podróżna Aktywna 8*
• Nagroda Podróżna – Doskonały Sprzedawca
• Nagroda Podróżna – Doskonały Rekruter
Uwaga: Konsultanci, którzy zakwalifikowali się na nagrody w okresie
od lipca do grudnia 2017, mogą zakwalifikować się na drugą nagrodę
w pierwszym kwartale 2018 roku.

Nagroda Podróżna – Aktywna 8*
– 300USD
1. Nagroda za Regularną Aktywność dla 8*
Okres kwalifikacji: styczeń – marzec 2018 (3 miesiące)
Uprawnieni: Konsultanci na poziomie 8* zarejestrowani w Regionie Europy Centralnej i Wschodniej
(z wyłączeniem osób z aktywnymi statusami honorowymi)
Wymagania: Konsultant 8* utrzymuje aktywność w każdym z 3 miesięcy promocji i wykonuje
obrót 200 PPV/2000 GPV
Nagroda: nagroda podróżna wartości

300 USD (brutto) na udział w Konferencji Regionalnej 2018

Wypłata i Uznanie: wypłata nagrody nastąpi w kwietniu 2018, a uznanie odbędzie się podczas
Konferencji Regionalnej. Ta nagroda będzie wypłacana tylko uczestnikom Konferencji Regionalnej.

Purpose & Benefit: Zachęta dla aktywnych 8* do jeszcze większej aktywności premiowanej dodatkowymi
nagrodami; wsparcie dla 8* i powyżej w uzyskiwaniu wyższych bonusów

Nagroda Podróżna – doskonały
Sprzedawca – 150USD
2. Nagroda – Doskonały Sprzedawca
Okres kwalifikacji: styczeń 2018 - marzec 2018 (3 miesiące)
Uprawnieni: Konsultanci na poziomie 7* lub niższym zarejestrowani w Regionie Europy Centralnej i Wschodniej
Wymagania: Zamówienia na średnio minimum 1000 PV miesięcznie (razem minimum 3000 APPV
w okresie 3 miesięcy)
Nagroda: nagroda podróżna wartości

150 USD (brutto)

na udział w Konferencji Regionalnej 2018

Wypłata i Uznanie: wypłata nagrody nastąpi w kwietniu 2018, a uznanie odbędzie się podczas Konferencji
Regionalnej. Ta nagroda będzie wypłacana tylko uczestnikom Konferencji Regionalnej.

Cele i korzyści:
1. Zachęta dla nowych Konsultantów, aby lepiej poznali produkty TIENS, dzięki czemu ich sprzedaż
oraz korzyści ze współpracy z TIENS będą wyższe.
2. Budowanie silnej podstawy do tworzenia struktury.

Nagroda Podróżna –

300USD

3. Nagroda Podróżna za Doskonałą Rekrutację
Okres kwalifikacji: styczeń 2018 - marzec 2018 (3 miesiące)
Uprawnieni: Wszyscy Konsultanci zarejestrowani w Regionie Europy Centralnej TIENS
Wymagania: Zrekrutuj średnio w każdym miesiącu 2 nowych Konsultantów, którzy w swoim
pierwszym miesiącu (w miesiącu dołączenia do TIENS) wykupią Zestaw Platynowy (razem
minimum 6 nowych Konsultantów w ciągu 3 miesięcy okresu kwalifikacji)
Nagroda: nagroda podróżna wartości 300 USD (brutto) na udział w Konferencji
Regionalnej 2018
Wypłata i Uznanie: wypłata nagrody nastąpi w kwietniu 2018, a uznanie odbędzie się
podczas Konferencji Regionalnej. Ta nagroda będzie wypłacana tylko uczestnikom
Konferencji Regionalnej.

Cele i korzyści:
1. Zachęta do rekrutacji większej liczby nowych osób z Platynowymi Zestawami
2. Większe bonusy za sponsorowanie Konsultantów z Zestawami Platynowymi
3. Zestaw Platynowy daje możliwość otrzymania wyższych bonusów od sprzedaży Zestawów
Startowych.

Wymaganie TNPV dla Konsultantów
ze statusem 8*
Okres promocji: 27. grudnia 2017 – 26. września 2018
Uprawnieni: Konsultanci zarejestrowani w Regionie Europy Centralnej i Wschodniej TIENS

Zasady:
W okresie promocji, wymagany obrót TNPV dla Konsultantów na poziomie 8*:

2000TNPV
Uwaga: Aktywna 8* oznacza Konsultanta, który ma obrót 200PPV oraz 5000TNPV
(w okresie promocji: 2000TNPV).

Uwagi
1/ Nagrody opisane w niniejszej prezentacji otrzymają tylko Konsultanci zarejestrowani
pod swoimi nazwiskami, którzy spełnią wszystkie warunki określone
w „Zasadach i Procedurach TIENS“. Konsultanci, którzy nie dostarczą do TIENS swoich
aktualnych danych do końca okresu kwalifikacji, nie otrzymają nagród.
2/ W okresie kwalifikacji Konsultanci mogą otrzymać więcej niż jedną nagrodę wynikającą
ze zmiany poziomu w Planie Marketingowym.

3/ Nagrody: wszystkie nagrody gotówkowe wypłacone będą miesiąc po zamknięciu
kwalifikacji. Wszyscy zakwalifikowani będą uznani podczas wydarzenia regionalnego.
4/ W przypadku zwrotu lub wymiany produktów po otrzymaniu nagrody pieniężnej, TIENS
zastrzega sobie wszelkie prawa do odzyskania nagród pieniężnych od dokonującego
wymiany/zwrotu Konsultanta.
5/ Region Europy Centralnej i Wschodniej TIENS zastrzega sobie prawo do ostatecznej
interpretacji, zmiany warunków oraz terminu trwania promocji.

