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2017 - 2018 Ösztönző programok
•
•
•
•

600BV Platina Program
Arany és Platina Program
Speciális díj promóció – átmeneti időszak- Autó- és Villa-díj
Speciális díj – Utazási ösztönző program
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600BV Platina Program
Promóciós időszak:
2017.06.27 (július) – 2017.09.26 (szeptember) – 3 hónap
Résztvevők:
TIENS Európa régióban regisztrált tanácsadók

Légy platina tagságú tanácsadó 600BV csatlakozási csomag forgalommal!
Csatlakozz vagy egészítsd ki csomagod 600BV-ig és élvezd a
csomagod nyújtotta előnyöket!
Megjegyzés:
Új és meglévő Tanácsadókra is vonatkozó program.
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MT Optimalizáció – Fejleszd hálózatod és tagságod!
Promóciós időszak:
2017.07.06 – 2017.09.26 (szeptember) – 3 hónap
Arany tag

Platina tag

Személyes
halmozott
csatlakozási
forgalom 400BV

Személyes
halmozott
csatlakozási
forgalom 800BV

Hálózat fejlesztés
(csatlakozási
forgalom)

Személyes halmozott
csatlakozási forgalom
200BV, + léptess be 2 ÚJ
Tanácsadót 200BV
csatlakozási csomag
vásárlással

Hálózat fejlesztés
(csatlakozási
forgalom)

Személyes halmozott
csatlakozási forgalom
400BV, + léptess be 2 ÚJ
Tanácsadót 400BV
csatlakozási csomag
vásárlással

MT Optimalizáció – Fejleszd hálózatod és tagságod!
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Előnyök:

•

Gyors hálózatfejlesztés lehetősége

•

Kiegyensúlyozott és stabil hálózat építése

•

Az előnyök maximalizálása

•

Alacsonyabb személyes elvárások teljesítése mellett még nagyobb kedvezmények

•

Új Tanácsadók csatlakoztatásának ösztönzése

Speciális díj - promóció – átmeneti időszak
Autó díj
Promóciós időszak: 2017.06.27 (július) – 2017.12.26 (december) – 6 hónap
Kifizetés: 2018. február
Elismerés: 2018. Európai Régió Konferencia (Ukrajna, előreláthatólag júniusban)
Résztvevők: TIENS Európa régióban regisztrált BRONZ és EZÜST oroszlánok

Promóciós elvárások:
• Tartsd fenn aktív Tiszteletbeli címedet legalább 5 hónapban a kvalifikációs időszakon belül
• A kvalifikáció időszaka alatt érj el 12.000PV halmozott csoportforgalmat (AGPV)
Megjegyzés: Aktív 8*-os hálózat: 1.500 TNPV!

Díj:
2.500 USD – Bronz Oroszlán (aki min. a BO szint aktív elvárásait teljesíti)
5.000 USD – Ezüst Oroszlán (aki teljesíti az aktív EO szint elvárásait ÉS a kvalifikációs időszak
alatt teljesít összesen 50.000PV halmozott hálózati forgalmat (ATNPV)
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1. Autó-díj Bronz és Ezüst oroszlánok számára – 2500USD/5000USD
Előnyök:
1. Bronz és Ezüst oroszlánok számára extra lehetőség a még nagyobb sikerre
2. AZ aktív BO és EO-ok még több bónuszra tehetnek szert, erős hálózati alap kiépítésének a lehetősége a magasabb
szintek további eléréséhez
3. A kedvezményes 1500TNPV lehetőség az aktív 8*-os hálózatban csak 6 hónapig él, ezért érdemes most kihasználni
és segítségével megszerezni az Autó-díjat
4. Mindenki számára elérhető: azok is részesülhetnek ebből a díjból, akik korábban már kaptak 25.000USD Autó-díjat

Megjegyzés:
Azok a Bronz oroszlán és magasabb szintű Tanácsadók, akik 5 hónapban fenntartják aktív címüket a promóció időszaka
alatt és teljesítik a kapcsolódó elvárásokat, megkapják a szintjüknek megfelelő díjat.
1. példa: egy Arany oroszlán a promóciós időszak alatt, 3 hónapban aktív Bronz oroszlán szintet és 2 hónapban aktív
Ezüst oroszlán szintet tart fenn és teljesíti az elvárásokat, ami azt jelenti, hogy 5 hónapban aktív Bronz oroszlánként
megkapja az ehhez a szinthez tartozó Autó-díjat (2500USD)
2. példa: egy Arany oroszlán a promóciós időszak alatt, 3 hónapban aktív Ezüst oroszlán szintet és 2 hónapban aktív
Arany oroszlán szintet tart fenn és teljesíti az elvárásokat, ami azt jelenti, hogy 5 hónapban aktív Ezüst oroszlánként
megkapja az ehhez a szinthez tartozó Autó-díjat (5000USD)
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Speciális díj - promóció – átmeneti időszak
Villa díj
Promóciós időszak: 2017.06.27 (július) – 2017.12.26 (december) – 6 hónap
Kifizetés: 2018. február
Elismerés: 2018. Európai Régió Konferencia (Ukrajna, előreláthatólag júniusban)
Résztvevők: TIENS Európa régióban regisztrált min. ARANY Oroszlánok

Promóciós elvárások:
• Tartsd fenn aktív AO szintedet legalább 5 hónapban a kvalifikációs időszakon belül
• A kvalifikáció időszaka alatt érj el 18.000PV halmozott csoportforgalmat (AGPV)
Megjegyzés: Aktív 8*-os hálózat: 5.000 TNPV

Díj:
• 15.000 USD – Arany oroszlán, aki legalább 5 hónapban fenntartja az aktív AO szint elvárásait a
kvalifikációs időszakon belül
Kiegészítő információ: A díjak a standard marketing terv speciális díjainak rész kifizetései (Autó-díj 30.000USD és Villa-díj 500.000USD).
A standard díjak kifizetésekor a jelen promóció keretében kifizetett díjak levonásra kerülnek. A Tiens fenntartja a jogot a feltételek
változtatására ill. visszavonására.
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3. Villa-díj Arany oroszlánok számára – 15.000USD

Előnyök:
1. Arany oroszlánok számára extra lehetőség a még nagyobb sikerre, kiváló példák lehetnek a
csapatuk számára
2. Az aktív Arany oroszlánok még több bónuszra tehetnek szert, erős hálózati alap kiépítésének a
lehetősége a magasabb szintek további eléréséhez
3. Az aktív 8*-os hálózat TNPV elvárása 5000PV lesz az átmeneti időszak után, ez a promóció jó
lehetőség a hálózatok megerősítésére és az aktív státusz fenntartására az átmeneti időszak
után is
4. Mindenki számára elérhető: azok is részesülhetnek ebből a díjból, akik korábban már kaptak
Yacht-díjat vagy Repülőgép-díjat.
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Utazási ösztönző programok – úti cél: 2018-as Európai Régió Konferencia
•

Promóciós időszak: 2017.06.27 (július) – 2017.12.26 (december) – 6 hónap

•
•

Kifizetés: 2018. június
Elismerés: 2018. Európai Régió Konferencia (Ukrajna, előreláthatólag júniusban)

Program

1. Kiváló 8*-os Vezető díj

2. Kiváló értékesítői díj

3. Kiváló toborzó díj

8*-os Tanácsadók

7*-os és alacsonyabb szintű Tanácsadók

Minden Tanácsadó

Tartsd fenn aktív 8*-os szintedet (200PPV
és 1.500TNPV) és 2.000GPV teljesítmény
legalább 5 hónapban a kvalifikációs
időszakon belül

1000PV személyes vásárlás átlagosan
havonta a kvalifikációs időszakon belül
(minimum 6000APPV 6 hónap alatt)

Léptess be havonta átlagosan 2 új
Tanácsadót, akik a csatlakozás hónapjában
elérik a Platina tagságot (minimum 12 új
Tanácsadó 6 hónap alatt)

500 USD

300 USD

500 USD

Résztvevők
Elvárások

Díjak

Megjegyzés: ezek a díjak a Konferencián való részvételre használhatóak fel. Az 1-es és 3-as, valamint a 2-es és 3-as díjak együtt is teljesíthetőek, így akár dupla díj is
elérhető! Csak az európai régió országaiban regisztrált tanácsadóknak.
PPV: személyes havi forgalom
APPV: halmozott személyes forgalom
TNPV: teljes hálózati havi forgalom
GPV: csoport forgalom

TIPP: Duplázd meg díjad! Ha 8*-os Tanácsadóként teljesíted az 1-es és a 3-as kiírás elvárásait is, akkor díjad: 2*500USD! Vagy 7*-os vagy alacsonyabb szintű Tanácsadóként
teljesítsd a 2-es és a 3-as kiírás elvárásait is a 800USD össz díjhoz (300+500USD).
Az egyes kiírások teljesítésével dinamikusan fejlesztheted hálózatod és növelheted a maximalizált előnyökre jogosult csapattagjaid számát! Vagy a személyes vásárlások
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növelésével szerezz tapasztalatot a termékértékesítésben, szélesítsd vásárlói bázisod!

SOK SIKERT!
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