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SVEICAM JEUNESSE! 

Mēs priecājamies, ka jūs esat izvēlējies būt par mūsu partneri, kad gatavojaties veidot paši 

savu Jeunesse uzņēmēja darbību. Līdzīgi jums, tūkstoši neatkarīgu Distributors ir 

pievienojušies mūsu kopienai, dalījušies ar mūsu lieliskajiem produktiem ar cilvēkiem, kurus 

viņi pazīst, un baudījuši iegūto finanšu atlīdzību. Ar vienu no konkurentspējīgākajiem 

kompensācijas plāniem nozarē, Jeunesse maina dzīves visā pasaulē. 

 

JŪS VALDĀT PĀR SAVU LIKTENI  

Financial Rewards Plan piedāvā jums trīs visaptverošas ienākumu iespējas: pārdošanu 

klientiem, komisijas no komandu veidošanas un atlīdzības kā līderim.  

 

       

 

  

 

 

 

Jūs varat piedalīties Jeunesse Financial Rewards Plan jebkurā līmenī pēc vēlēšanās. Jūs 

izlemjat, vai vēlaties gūt papildu ienākumus ar mazumtirdzniecību, vai veidot pilna laika 

biznesu ar iesaistītām komandām visā pasaulē. 

 

MŪSU UNIKĀLAIS PEĻŅAS MODELIS 

Mēs esam uzņēmums, kas katru dienu iegulda tādos cilvēkos kā jūs. Jeunesse ir vairāk nekā 

tikai bizness, tā ir ģimene. Un tāpēc, ka ģimene mums ir vispirms, mēs vēlamies jums palīdzēt 

katrā jūsu ceļa solī.  

 

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Dibinātājs un Izpilddirektors 

Wendy Lewis 

Dibinātāja un Galvenā rīkotājdirektore       

Scott A. Lewis 

CVO  

 

Maksimālā izmaksu robeža Jeunesse globālajā Financial Rewards Plan ir noteikta 60% apmērā no globālā CV. Komisijas, bonusi un  

citi ienākumi var būt atkarīgi no šīs robežas un laiku pa laikam var tikt pielāgoti.  

 

*Lūdzu, skatiet mūsu Terminu Glosāriju 13. lappusē. Jūsu ērtībai visi šeit vai Jeunesse Policies and Procedures lietotie termini ir ar lielo 

burtu.   

CUSTOMER SALES 

Retail Profits 

Jeunesse Preferred 

Retail Sales Bonus 

 

TEAM BUILDING 

Team Commissions 
Matching Bonus 

Distributor Retention 

  Incentive 

 

LEADERSHIP 

Emerald Experience  

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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PĀRDODIET 
JEUNESSE 
KVALITATĪVOS 
PRODUKTUS 
SAVIEM 
CUSTOMERS 

 

Aktīvai Jeunesse produktu pārdošanai klientiem jābūt jūsu kā Distributor aktivitātes centrā 

un jāveido pamats jūsu nākamajai pārdošanas organizācijai un ienākumiem. 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Piezīme: Daži no parādītajiem produktiem var nebūt pieejami jūsu tirgū. 
 
JŪSU PIRMAIS SOLIS PĀRDOŠANĀ KLIENTIEM: 
Kļūstiet par Associate  

Kā Associate jūs varat pirkt Jeunesse produktus par vairumtirdzniecības cenām, kā arī pelnīt 

komisijas no pārdošanas jūsu Customers*, ieskaitot Retail Profits, komisijas no pārdošanas jūsu 

Jeunesse Preferred Customers un Retail Sales Bonuses. Jūs varat arī iesaistīt citus Distributors, 

bet jūs nevarat pelnīt komisijas no viņu pārdotā, līdz jūs kļūstat par Executive. Lai kļūtu par 

Associate, jums jāiesaistās un jānopērk Starter Kit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lūdzu, skatiet mūsu terminu glosāriju 13. lappusē.   

PĀRDOŠANA KLIENTIEM 

Retail Profits  

Jeunesse Preferred  

Retail Sales Bonus 
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1. 
  

 CEĻŠ KĀ PELNĪT:    

 RETAIL PROFITS   
  
 

PĀRDOŠANA MAZUMTIRDZNIECĪBĀ PRODUKTA PĀRDOŠANA =  

PRIEKS MAKAM 

Ātrākais ceļš pelnīšanai pēc iesaistīšanās ir pirkt produktus par vairumtirdzniecības cenām un 

pārdot tos par mazumtirdzniecības cenām. Jums paliek starpība. Vai jūs stāstiet par sevi futbola 

stadiona tribīnēs, vai aicināt draugus un ģimenes locekļus apmeklēt savu Jeunesse tīmekļa 

vietni, jūs varat nopelnīt no 15 līdz 40% no katras pārdošanas! Mazumtirdzniecība ir jūsu drošais 

ienākumu avots, kamēr jūs veidojat klientu lojalitāti. Retail Profits no pārdošanas tiešsaistē tiek 

izmaksātas katru nedēļu. 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE PREFERRED: KLIENTI, KAS ATGRIEŽAS = LAIMĪGĀKS MAKS 
Jūsu Retail Customers, Jeunesse Preferred ir lieliska programma tiem, kas vēlas saņemt 

atlaides par saviem produktiem. Viņiem ir arī jāpiekrīt automātiskām ikmēneša piegādēm 

no Jeunesse SmartDelivery (agrāk saukts “Autoship”). Aiciniet viņus apmeklēt jūsu kopēto 

tīmekļa vietni, atlasīt sev produktus un tad reģistrēties, lai saņemtu Jeunesse Preferred 

cenas. Kā Jeunesse Preferred Customers viņi baudīs līdz pat 25% atlaidi no 

mazumtirdzniecības cenas par katru 

pasūtījumu.* 
 

Ieguvumi no Jeunesse Preferred Customers 

jums ir tādi, ka jūs veidojat klientu komandu, kas 

pērk no jums mēnesi pēc mēneša, kamēr jūs no 

katra pirkuma saņemat iknedēļas Retail Profit. 

Komisija, ko jūs pelnāt, ir starpība starp 

Jeunesse Preferred cenu un vairumtirdzniecības 

cenu. Turklāt, katrs produkts, ko jūs pārdodat kā 

Distributor ir ar pilnu Commissionable Volume 

(CV) un visi CV uzkrājas Personal Group Volume 

(PGV) un Group Volume (GV) aprēķiniem.  

*Neiekļauj liela apjoma un paku pasūtījumus   
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2. 
 

 

 

 

 CEĻŠ KĀ PELNĪT: 

  RETAIL SALES BONUS 
 

 

 

 

IKVIENAM PATĪK BONUSS.  

Jūs varat ar atlaidi piedāvāt produktu pakas, kas ietver dažādu skaitu mūsu visvairāk 

pārdoto produktu. Pelniet Retail Sales Bonus no pirmās produktu pakas, ko jūs pārdodat 

katram klientam, kuru jūs reģistrējat kā Retail vai Preferred Customer un katram Distributor, 

kuru jūs personīgi iesaistāt. 

 

Retail Sales Bonus (RSB) par standarta pakām ir no 25 līdz 300 $. Jūsu bonusa apjoms ir 

atkarīgs no produkta pakas.* Palīdziet saviem jaunajiem Customers izprast produktu 

sastāvdaļas katrā pakā, lai atlasītu pareizo viņu vajadzībām. 

 

     1. attēls. Daži no parādītajiem produktiem var nebūt pieejami jūsu tirgū. 

 

CREATE-A-PACKAGE 

Create-A-Package opcija jūsu Customers ir lieliska alternatīva standarta produktu pakām, 

kas grib pielāgot savu sākotnējo pasūtījumu. Retail Sales Bonus procentu pamatā šai opcijai 

ir pakas kopējā cena (pirms nodokļiem un sūtīšanas izmaksām): 

 

• 100 – 199 CV = 10%  

• 200 – 299 CV = 12% 

• 300 CV+ = 15% 

 

Piemēram, ja jūs pārdodat produktu ar 150 CV savam Customers, jūs nopelnīsiet 15 $.**  

Pārdodot par 250 $ ar 200 CV, saņemsiet bonusu 30 $. 

 

*Skatiet cenu sarakstu savā Joffice ar pieejamām pakām un to CV un Retail Sales Bonuses  

**ASV Visas komisijas un bonusus aprēķina dolāros. Konversija vietējā valūtā notiek pēc pašreizējā maiņas kursa tajā 

dienā, kad jūs noņemat savus ienākumus no savas maksas kartes.  
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VEIDOJIET 
KOMANDU, KAS 
PALĪDZ JUMS 
PĀRDOT 
JEUNESSE 
PRODUKTUS 

Jūsu biznesa pamatā ir produktu pārdošana 

un komisiju pelnīšana. Jūs varat gūt vēl 

lielāku labumu, izveidojot tīklu no līdzīgi 

domājošiem cilvēkiem, kas dalās arī ar 

produktiem un iespējām. Kad jūs nodrošiniet 

apmācību, jūsu iespējas aug un jūs varat 

pelnīt Team Commissions, Matching Bonuses 

un Distributor Retention Incentives. Papildus 

tam, ja jūs nonākat līdz Emerald Director vai 

Diamond Director līmenim, jūs varat 

piedalīties Jeunesse Lifestyle Rewards; 

nonāciet līdz Diamond Director līmenim, un 

jūs varat kļūt atbilstošs Diamond Bonus Pool. 

 

JŪSU PIRMIE SOĻI KOMANDAS VEIDOŠANĀ  

No Associate kļūstiet par Distributor  

Lai nokļūtu no Associate līmeņa Distributor līmenī, jums ir 

jāuzkrāj 100 CV vienā SmartDelivery Month* sava pirmā gada 

laikā. Kā Distributor, jūs uzkrāsiet apjomu no pārdotā saviem 

Customers un Distributors. 

 

No Distributor kļūstiet par Executive  

Lai baudītu visus labumus no Financial Rewards Plan, jums 

jānokļūst Executive līmenī. Executive līmenis tiek sasniegts (i) 

kļūstot Active* un (ii) esot Qualified (jums ir vismaz viens 

personīgi iesaistīts Active Distributor jūsu labajā Team un 

vienam jūsu kreisajā Team). Kā Executive, jūs sākat kvalificēties 

papildu komisijām. 

*Lūdzu, skatiet mūsu Terminu Glosāriju 13. lappusē.  

TEAM BUILDING 

Team Commissions 
Matching Bonus 
Distributor Retention 
  Incentive 

2. attēls. Daži no parādītajiem produktiem var nebūt 
pieejami jūsu tirgū. 
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3. 
 

 CEĻŠ KĀ PELNĪT: 

 TEAM COMMISSIONS 

 

 
PELNIET KOMISIJAS NO SAVA TEAMS 
PĀRDOTĀ 

Kad jūs veidojat izplatītāju tīklu, viņi tiek 

iekļauti jūsu izplatīšanas Team Tree labajā vai 

kreisajā Team. Katru reizi, kad jūsu Team 

dalībnieks pārdos kādu produktu, pārdotais 

ģenerē jums Group Volume (GV). Atcerieties, 

ka GV ietver jūsu PV, PGV un Spillover Volume 

(skatiet terminu glosāriju). GV izmanto Team 

Commissions aprēķināšanai. 

 

Augot jūsu komandām, jūs pelnāt GV no viņu 

pārdotajiem produktiem. 

 

Kad viena no jūsu Teams (kreisā vai labā) 

sasniedz 600 GV un otra sasniedz 300 GV 

(nav svarīgi, kura), jūs nopelnāt 35 $ Team 

Commission, ko sauc arī par “cycle bonus.” 

Team Commissions izmaksā katru nedēļu un 

saņemamas atkārtoti -- jūs turpināt pelnīt 35 

$ cycle bonus katru reizi, kad jūsu Teams 

uzkrāj 600/300 GV.* 

 

Jums jābūt Qualified un jāpelna kā Executive, 

lai pelnītu Team Commissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jums nevar būt vairāk par 750 cikliem nedēļā  



7 
 

4. 
 

CEĻŠ KĀ PELNĪT: 

 MATCHING BONUS 

 
SAVAS KOMANDAS PAPLAŠINĀŠANA ATMAKSĀJAS 

Jeunesse uzskata, ka jums ir jāatlīdzina par jūsu pārdošanas komandas palielināšanu. Augot, 

jūs apmācāt tos, kurus personīgi iesaistāt, kā pārdot produktus un veidot organizāciju. Jūs arī 

mācāt viņiem kā dubultot to, ko viņi dara. Jo lielāki panākumi jums ir jūsu personīgi iesaistīto 

grupas apmācībā (Lines of Sponsorship) par Jeunesse produktu pārdošanu, jo viņiem būs lielāki 

panākumi, un jūs varēsiet vairāk nopelnīt. 

Kad jūsu līmenis aug, Jeunesse apbalvo jūs ar 

atbilstošu bonusu par apmācību un jūsu Lines 

of Sponsorship pieaugumu. Par Matching 

Bonus maksā procentus no Team 

Commissions, kas nopelnīts no 1 līdz 7 līmenim 

jūsu Lines of Sponsorship*, pamatojoties uz 

jūsu Paid As Rank pelnītā 

Pirmais līmenis, kurā jūs varat nopelnīt 

Matching Bonus, ir Jade Executive. Šajā līmenī 

jūs varat nopelnīt 20% ar Team Commissions 

no jūsu pirmā līmeņa Distributors pārdotā jūsu 

Lines of Sponsorship (jūsu Enroller Tree). 

Piemēram, ja jūs iesaistāt Natāliju, Annu un 

Ādamu savā pirmajā līmenī, jūs varat nopelnīt 

Matching Bonus 20% apmērā no viņu Team 

Commissions. Nākamajā, Pearl Executive 

līmenī, jūs varat nopelnīt 20% pirmajā 

Distributors līmenī jūsu Lines of Sponsorship 

ietvaros (jūsu Enroller Tree) un 15% otrajā 

līmenī. Papildus tam, kad jūsu līmenis aug, jūs 

varat pelnīt Matching Bonuses līdz septītajam 

līmenim jūsu Lines of Sponsorship (jūsu 

Enroller Tree).   

Lai nopelnītu iknedēļas Matching Bonuses tabulā norādītajos līmeņos, jums jābūt Active un Paid 

At attiecīgajā līmenī. 

*Lūdzu, skatiet mūsu terminu glosāriju 13. lappusē 6.  
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5. 
 

 

 CEĻŠ KĀ PELNĪT:  

DISTRIBUTOR RETENTION 

INCENTIVE 
 

 

VAIRĀK DISTRIBUTORS = VAIRĀK ATLĪDZĪBU 

Ja jūs pārdodat produktus pieciem personīgi iesaistītiem Distributors, kas kalendāra mēnesī veic 

SmartDelivery, jūsu pirmā līmeņa Matching Bonus palielinās no 20% uz 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja jūs pārdodat produktus pieciem personīgi iesaistītiem Distributors, kas kalendāra mēnesī veic 

SmartDelivery, jūsu pirmā līmeņa Matching Bonus palielinās līdz 30%. 

 

 

Distributor Retention Incentive tiek apmaksāta, ja jūs esat Active un Paid At the Rank kā Jade 

Executive vai augstākā līmenī. 

 

 

 

 

 

*No jauna iesaistīts Distributor tiek skaitīts kā viens no 5/10 iesaistīšanas mēnesī, neraugoties uz reģistrēšanos 

SmartDelivery vai izdarot SmartDelivery pasūtījumu. Taču tāds Distributor netiks ieskaitīts, ja viņš arī iesaistīs jaunu 

Distributor tajā pašā mēnesī.  
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SAŅEMAT 
ATLĪDZĪBU PAR 
LEADERSHIP 
 
 
 

Jeunesse dāsni atlīdzina labākajiem pārdevējiem, kas parāda līderību. Viņi saņem atlīdzību 
ar ceļojumiem uz eksotiskām vietām un komisijas no globālās pārdošanas. 

LIFESTYLE REWARDS 
Jeunesse vēlas jums atlīdzināt un atzīt jūsu panākumus, kad jūs veidojat savu biznesu. 
Mūsu Lifestyle Rewards Program jums ļaus baudīt luksusa dzīvesveidu, kas atbilst jūsu 
pūlēm. 

 
EMERALD EXPERIENCE   

Labākais kļūst vēl labāks! Mēs ielūdzam jūs 
un jūsu laulāto draugu kopā ar mums doties 
uz grezno Grand Wailea Resort Havaju salās 
un pavadīt piecas saulainas un prieka pilnas 
dienas. Baudiet maltītes kopā ar citiem 
līderiem un Company Founders, un 
mācieties no ekspertiem un līderiem mūsu 
ekskluzīvajā Leadership Development 
Event. Lai piedalītos Emerald Experience*, 
jums ir jāsaņem maksājumi kā Paid As 
Emerald Director vismaz trīs mēnešus gada 
laikā** un jābūt Active katru mēnesi pēc 
Emerald Director līmeņa sasniegšanas. 
 

DIAMOND DISCOVERY 
Te nu tas ir - Diamond dzīvesveids ir jūsu! 
Jūs esat to nopelnījuši, un mēs vēlamies 
jums par to atlīdzināt nevis vienreiz, bet 
gadu no gada! Kā Diamond Director, jūs 

un jūsu laulātais draugs būsiet kopā ar 
mums mūsu ikgadējā Diamond Discovery. 
Mēs dosimies uz kādu no pasaules 
izmeklētākajiem piecu zvaigžņu kurortiem 
un kopā baudīsim kādus neticamus 
piedzīvojumus. Tas ir vispārdrošāko sapņu 
dzīvesveids — dzīve kā Diamond Director 
ar Jeunesse.  

Lai piedalītos Diamond Discovery, tiem, 
kas kvalificējas pirmoreiz (i) jāpaliek Active 
katru mēnesi no pirmā mēneša, kad 
saņemat maksājumus kā Paid As a 
Diamond Director, un (ii) jāsaņem Paid As 
a Diamond Director algu vismaz trīs 
kalendāra mēnešus gada laikā.** 

Nākamajos gados** jums (i) jāpaliek Active 
katru mēnesi no pirmā mēneša, kad esat 
Diamond līmenī, un (ii) jāsaņem Paid As a 
Diamond Director vai augstāku algu vismaz 
sešus mēnešus gada laikā.**

 

*Jūs varat piedalīties Emerald Experience tikai vienu reizi. 

**”Gads” sākas kvalifikācijas perioda pirmajā mēnesī. Citiem vārdiem, kvalifikācijas gads sākas 1. novembrī priekš 

Emerald Experience un 1. maijā priekš Diamond Discovery. Lai būtu atbilstošs jebkuram ceļojumam, jums jāizpilda 

kvalifikācijas prasības vismaz 60 dienas pirms izbraukšanas datuma. Jums paziņos rakstiski, ja būsiet atbilstošs. Ja 

nepiedalīsieties pēc pieteikšanās, Jeunesse pieprasīs apmaksāt jau izdarītos maksājumus. Visi ceļojumi nav 

izmaksājami naudā, nav nododami citiem, un var tikt aplikti ar nodokļiem kā personīgie ienākumi, ja to paredz 

attiecīgie likumi un noteikumi. Nav atļauts ceļojuma vietā izmaksāt naudu. Šie ceļojumi ir paredzēti, lai veicinātu 

mācību, komandas veidošanas un vadītāju sakaru veidošanas pieredzi.  

LEADERSHIP 

Emerald Experience 

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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6. 
 

 CEĻŠ KĀ PELNĪT:     

 DIAMOND BONUS POOL 
 

 

 

GLOBĀLĀS LĪDERĪBAS IEGUVUMI  

Jūs varat nopelnīt pajas no uzņēmuma globālās pārdošanas, kvalificējoties dalībai mūsu 

Diamond Bonus Pool. Diamond Pool iekļauj 3% no uzņēmuma globālā Commissionable Volume 

no produktu pārdošanas katrā kvartālā. Šis pūls tiek sadalīts starp kvalifikāciju sasniegušiem 

Diamonds atbilstoši paju skaitam, kas uzkrāts kvartāla laikā.   

 

Bonusu pūls tiek aprēķināts katru kvartālu un bonuss izmaksāts atbilstoši pajām, ko esat 

nopelnījuši bonusa periodā. Lai piedalītos Diamond Bonus Pool, jums (i) vajag pārdot produktus 

desmit (10) personīgi iesaistītiem Distributors, kas saņem SmartDelivery katru kvartāla mēnesi, 

un (ii) Highest Achieved Rank jābūt Diamond Director kvartāla pirmajā dienā vai pirms tās. 

 

Pajas varat uzkrāt šādi: 

 

• Viena paja tiek piešķirta par Paid As a Diamond 

Director maksājumu pirmo reizi kvartāla pirmajā 

dienā vai pirms tās. 

 

• Viena paja tiek piešķirta katrā kvartāla mēnesī, 

kurā jūs saņemat Paid As a Diamond 

maksājumu. 

 

• Viena paja tiek piešķirta par katriem 1 000 Team 

Commission cikliem, ko sasniedzat kvartāla 

laikā. 

 

• Ceturksnī tiek piešķirta līdz vienai pajai par katru 

personīgi iesaistītu izplatītāju, kam maksā kā 

Diamond Director jebkurā ceturkšņa mēnesī. 

 

• Viena paja tiek piešķirta katrā mēnesī, kurā jums 

maksā kā Double Diamond Director vai augstākā 

līmenī.  
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PĒREJIET AUGSTĀKĀ LĪMENĪ, KAD JŪSU PRODUKTA PĀRDOŠANAS APJOMS AUG 

LĪMEŅI KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS IEGUVUMI 

ASSOCIATE • Parakstiet un iesniedziet Distributor Agreement 

• Nopērciet Starter Kit Associates neuzkrāj apjomu 

• Nopērciet par 

vairumtirdzniecības 

cenu 

• Retail Profits 

• Jeunesse Preferred 

Profits 

• Retail Sales Bonuses 

DISTRIBUTOR • Esiet Associate 

• Sakrājiet 100 PV SmartDelivery mēnesī viena gada laikā no Starter Kit 

iegādes 

• Tādi paši kā Associate 

• Saciet uzkrāt apjomu 

 

EXECUTIVE 
EXECUTIVE LĪMEŅI* 

• Esiet Distributor 

• Esiet Active 

• Esiet pilnībā atbilstošs kvalifikācijai (personīgi iesaistiet 1 Distributor katrā 

Team) 

 

• Tādi paši kā Distributor 

• Team Commissions 

JADE EXECUTIVE • Saņemat maksājumus Paid As Executive  

• VAI NU 

o personīgi iesaistiet 4 Executives vismaz pa vienam katrā Team, VAI  

o personīgi iesaistiet 8 Distributors vismaz pa 3 katrā Team  

• Tādi paši kā Executive 

• Viens Matching 

Bonuses līmenis 

PEARL EXECUTIVE • Saņemat maksājumus Paid As Executive  

• VAI NU 

o personīgi iesaistiet 8 Executives vismaz pa 2 katrā Team, VAI  

o personīgi iesaistiet 12 Distributors vismaz pa 3 katrā Team  

• Tādi paši kā Executive 

• Divi Matching Bonuses 

līmeņi 

SAPPHIRE 

EXECUTIVE 

• Saņemat maksājumus Paid As Executive  

• Ir personīgi iesaistiet 12 Executives vismaz pa 3 katrā Team  

• Tādi paši kā Executive 

• Divi Matching Bonuses 

līmeņi 

• Vārti vaļā uz Director 

līmeņiem 

     SAPPHIRE 25 • Saņemat maksājumus Paid As Executive  

• Sakrājiet 25 Team Commission ciklus iepriekšējā kalendāra mēnesī 
• Tādi paši kā Sapphire 

• Īpaša atzinība 

• Ekskluzīvi pasākumi 

     SAPPHIRE 50 • Saņemat maksājumus Paid As Executive  

• Sakrājiet 50 Team Commission ciklus iepriekšējā kalendāra mēnesī 

SAPPHIRE ELITE • Saņemat maksājumus Paid As Executive  

• Sakrājiet 100 Team Commission ciklus iepriekšējā kalendāra mēnesī 

 

RUBY DIRECTOR 

DIRECTOR LĪMEŅI* 

• Saņemat maksājumus Paid As Sapphire** Executive  

• Jums ir 2 Lines of Sponsorship ar maksājumu Paid As Sapphire katrā līnijā 

• Sakrājiet 200 Team Commission ciklus iepriekšējā kalendāra mēnesī 

 

• Tādi paši kā Sapphire 

• Četri Matching 

Bonuses līmeņi 

EMERALD DIRECTOR • Saņemat maksājumus Paid As Sapphire** Executive  

• Jums ir 4 Lines of Sponsorship ar maksājumu Paid As Sapphire katrā līnijā 

• Sakrājiet 500 Team Commission ciklus iepriekšējā kalendāra mēnesī 

• Tādi paši kā Sapphire 

• Pieci Matching 

Bonuses līmeņi 

• Emerald Experience 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Saņemat maksājumus Paid As Sapphire** Executive  

• Jums ir 6 Lines of Sponsorship ar maksājumu Paid As Sapphire katrā līnijā*** 

• Sakrājiet 1 000 Team Commission ciklus jebkurā iepriekšējā kalendāra 

mēnesī 

• Sakrājiet 1 000 Team Commission ciklus pašreizējā kalendāra mēnesī**** 

• Tādi paši kā Sapphire 

• Seši Matching Bonuses 

līmeņi 

• Diamond Bonus Pool 

• Diamond Discovery 

*Executive un Director līmeņi tiek piešķirti dienā, kad visas kvalifikācijas prasības ir izpildītas.  

**Vajadzīgajam Paid As līmenim Lines of Sponsorship jābūt “reālam” līmenim, kas nozīmē, ka šis līmenis ir nopelnīts, izveidojot organizāciju un 

uzkrājot vajadzīgo apjomu, nevis sasniedzot to ar produkta pakas iegādi. 

***Ja izpildītas visas cikla prasības, bet vajadzīgie Sapphire/Diamonds nav Lines of Sponsorship kvalificēšanās mēneša beigās, jums maksās 

Paid At jaunajā līmenī, ja šī prasība tiks izpildīta pirms nākamā mēneša pēdējās dienas. 

****Ja pašreizējā mēnesī ir izpildīti tikai 500 - 999 cikli, bet visas pārējās prasības ir izpildītas, jums tiks piešķirts Diamond Director līmenis (un jūs 

kvalificēsieties 1 pajas saņemšanai no Diamond Bonus Pool), bet jums nemaksās Paid AsDiamond Director. Šajā gadījumā, nākamajā 

kalendāra mēnesī, kurā jūs veiksiet 1 000 ciklus, jūs kvalificēsieties kā Diamond un nākamajā mēnesī jums maksās Paid As šajā līmenī.
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LĪMEŅI  KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS  IEGUVUMI 
 

DOUBLE 

DIAMOND 

DIRECTOR 

 

• Saņemat maksājumus Paid As Diamond Director 

• Jums jābūt 2 Lines of Sponsorship, katrai ar Diamond* 7 līmeņos** 

• Sakrājiet 1 500 Team Commission ciklus iepriekšējā kalendāra mēnesī 

 

• Tādi paši kā Diamond 

Director 

• Septiņi Matching 

Bonuses līmeņi 

TRIPLE DIAMOND 

DIRECTOR 
• Saņemat maksājumus Paid As Diamond Director  

• Jums jābūt 4 Lines of Sponsorship, katrai ar Diamond* 7 līmeņos 

• Sakrājiet 2 000 000 PGV vienā kalendāra mēnesī ar ne vairāk par 500 000 

PGV no vienas atsevišķas Line of Sponsorship 

• Jums ir 10 000 Active Distributors visās jūsu Lines of Sponsorship SmartDelivery 

mēnesī 

• Saņemiet maksājumus Paid At šajā līmenī 2 secīgus kalendāra mēnešus 

• Tādi paši kā Double 

Diamond Director 

• Vienreizējs 100 000 $ 

bonuss*** 

PRESIDENTIAL 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Saņemat maksājumus Paid As Diamond Director  

• Jums jābūt 6 Lines of Sponsorship, katrai ar Diamond* 7 līmeņos 

• Sakrājiet 3 000 000 PGV vienā kalendāra mēnesī ar ne vairāk par 500 000 

PGV no vienas atsevišķas Line of Sponsorship 

• Jums ir 15 000 Active Distributors visās jūsu Lines of Sponsorship SmartDelivery 

mēnesī 

• Saņemiet maksājumus šajā līmenī 3 secīgus kalendāra mēnešus 

• Tādi paši kā Double 

Diamond Director 

• Vienreizējs 250 000 $ 

bonuss**** 

IMPERIAL 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Saņemat maksājumus Paid As Diamond Director  

• Jums jābūt 8 Lines of Sponsorship, katrai ar Diamond* 7 līmeņos 

• Sakrājiet 4 000 000 PGV vienā kalendāra mēnesī ar ne vairāk par  

500 000 PGV no vienas atsevišķas Line of Sponsorship 

• Jums ir 20 000 Active Distributors visās jūsu Lines of Sponsorship SmartDelivery 

mēnesī 

• Saņemiet maksājumus Paid As šajā līmenī 3 secīgus kalendāra mēnešus 

• Tādi paši kā Double 

Diamond Director 

• Vienreizējs 500 000 $ 

bonuss***** 

CROWNE 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Saņemat maksājumus Paid As Diamond Director  

• Jums jābūt 10 Lines of Sponsorship, katrai ar Diamond* 7 līmeņos 

• Sakrājiet 5 000 000 PGV vienā kalendāra mēnesī ar ne vairāk par  

500 000 PGV no vienas atsevišķas Line of Sponsorship 

• Jums ir 25 000 Active Distributors visās jūsu Lines of Sponsorship SmartDelivery 

mēnesī 

• Saņemiet maksājumusPaid As šajā līmenī 6 secīgus kalendāra mēnešus 

• Tādi paši kā Double 

Diamond Director 

• Vienreizējs 1 000 000 $ 

bonuss***** 

*Vajadzīgajam Paid As līmenim Lines of Sponsorship jābūt “reālam” līmenim, kas nozīmē, ka šis līmenis ir nopelnīts, 

izveidojot organizāciju un uzkrājot vajadzīgo apjomu, nevis sasniedzot to ar produkta pakas iegādi. 

**Ja viens no Diamonds ir ticis atzīts, bet nekad nav saņēmis maksājumus kā Diamond, tad, ja citādi atbilstat visām 

prasībām, jūs tiksiet atzīts, bet nesaņemsiet maksājumus kā Paid As Double Diamond.  

***Vienreizējais bonuss tiks izmaksāts nākamajā lielā korporatīvā pasākumā un pasniegts uz skatuves  

****Tiks izmaksāts 12 mēnešu laikā 

*****Tiks izmaksāts 24 mēnešu laikā 
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Terminu Glosārijs

ACTIVE: pēc Distributor līmeņa sasniegšanas, jūs kļūstat 

Active SmartDelivery mēnesī, uzkrājot 60 PV no pārdošanas 

Retail Customer vai personīgiem pirkumiem.* Ja jūs 

nesaglabājat Active statusu jūsu SmartDelivery mēnesī, kad 

tiks aprēķinātas komisijas, visi uzkrātie punkti tiks atiestatīti 

uz nulli. Šādus punktus nevar atjaunot. Jūs varat atkal kļūt 

Active, ja apmierināt iepriekš minētās prasības. 

ANNUAL RENEWAL: Nelielā Annual Renewal maksa $19,95 

paredzēta jūsu virtuālās Biznesa pārvaldības sistēmas 

izmaksu segšanai. Taču, ja jūs saglabājat 360 CV no 

personīgajiem SmartDelivery pasūtījumiem gada laikā un 

nepirkāt Starter Kit par veicināšanas cenu, Annual Renewal 

nav jāmaksā. Citādi jums ir jāmaksā Annual Renewal maksa. 

AUTOSHIP: Skatiet Smart Delivery. 

COMMISSIONABLE VOLUME (CV): Lai nodrošinātu mūsu 

produktiem konkurētspējīgu cenu, katram Jeunesse 

produktam ir piešķirta punktu vērtība, ko sauc par 

Commissionable Volume (dažreiz saukti "punkti"). Komisijas, 

ko saņemat ar Financial Rewards Plan, pamatojas uz šo 

punktu uzkrājuma. CV sāk uzkrāties, kad jūs pārejat no 

Associate uz Distributor. CV turpina uzkrāties, kamēr vien jūs 

paliekat Active. Skatiet 3. attēlu. 

ENROLLER TREE: Jūsu Enroller Tree veido Distributors 

katrā no jūsu Lines of Sponsorship. PGV no viņu pārdotā 

izmanto dažādu veicināšanas pasākumu aprēķināšana. 

Skatiet 3. attēlu. 

GROUP VOLUME (GV): Group Volume ir apjoms, ko ģenerē 

jūsu divu komandu pārdotais, tas ietver PV, PGV un Spillover 

apjomu. Skatiet 3. attēlu. 

HIGHEST ACHIEVED RANK: Augstākais jebkad 

sasniegtais līmenis. 

JOFFICE: Jūs saņemat virtuālu biznesa pārvaldības sistēmu 

kā daļu no jūsu Starter Kit, kas jums nodrošina visu, kas 

vajadzīgs, lai veiktu savu Jeunesse biznesu tiešsaistē. Ar šo 

spēcīgo sistēmu jūs varat sekot savam globālajam biznesam, 

iestatīt SmartDelivery, ģenerēt pārvaldības ziņojumus, iepirkt 

produktus, piekļūt komisijām un daudz vairāk. 

KLIENTI: Iekļauj Retail, Preferred un Wholesale klientus. 

LINE OF SPONSORSHIP: Katrs Distributor, ko jūs 

personīgi iesaistāt, sāk jaunu Line of Sponsorship jūsu 

Enroller Tree. Line of Sponsorship aug, kad Distributor 

iedaista citu Distributors, un šie Distributors iesaista citus. Šis 

process turpinās neierobežoti; nav robežas jūsu izveiditajām 

 

Lines of Sponsorship. Skatiet 4. attēlu. 

PAID AS or PAID AT RANK: lai jums maksātu pēc līmeņa 

(piemēram, maksātu kā Ruby Director), jums jābūt Active un 

jāatbilst šī līmeņa prasībām. 

PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): Personal Group 

Volume ir CV, kas tiek ģenerēts pa jūsu Lines of Sponsorship 

un no pārdotā jūsu Customers. Tas neietver Spillover 

apjomu. PGV no pārdotā jūsu Enrollment Tree tiek izmantots, 

aprēķinot noteiktus veicināšanas pasākumus. Skatiet 3. 

attēlu. 

PERSONAL VOLUME (PV): Personal volume tiek ģenerēts 

no pārdotā CV jūsu Customers ar jūsu tīmekļa vietnes kopiju 

vai no jūsu personīgajiem pirkumiem. Ja kopējais PV no 

SmartDelivery pasūtījumiem, ko veikuši jūsu Retail un 

Preferred Customers pārsniedz 60 vienā SmartDelivery 

Month, PV pāries uz vājāko Team, tas ir, uz Team ar mazāko 

GV , beidzoties SmartDelivery Month, bet tikai tad, ja liekais 

PV ir no beznosacījumu SmartDelivery pasūtījuma, kas ir 

rindā (automātisks un nav manuāli ievietots jūsu bekofisā). 

Papildus tam, iekais PV no produktiem, kas pirkti pasākumos 

vai no pakām, nepāriet vājākajam Team.  Ievērojiet arī, ka 

PV no pamatpakas pārdošanas jūsu jauniesaistītajam 

Distributor, arī var tikt ieskaitīts jūsu Active prasību izpildei; 

tomēr PV netiek skaitīts, kad šīs jauniesaistītais Distributor 

pārdod pamatpaku savam jauniesaistītajam Distributor tajā 

pašā SmartDelivery Month. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. attēls. Katram produktam ir piešķirta CV vērtība, ko lieto, 

aprēķinot PV, PGV un GV. PV jābūt Active. PGV itiek ģenerēts 

jūsu Enroller Tree. GV ietver visu PV, PGV un Spillover Volume 

no jūsu Teams, un to lieto, aprēķinot Team Commissions.
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PREFERRED 
CUSTOMER:  
Reģistrēts Customer, kas 

iepērkas jūsu tīmekļa vietnes 
kopijā par cenām ar 
atlaidēm. Preferred 
Customers jāpiedalās 
SmartDelivery. 

 
QUALIFY or 
QUALIFIED:   
Ja jums ir Active Distributor 

jūsu labajā Team un kreisajā 

Team, jūs esat Qualified. Tas 

jums ļauj kļūt par Executive, 

ja esat Active. 

 

RETAIL CUSTOMER:  
Customer, kas jūsu tīmekļa 
vietnes kopijā pērk par 
mazumtirdzniecības cenām 
vai tieši no jums. 
 
SMARTDELIVERY 
(agrāk zināma kā Autoship 
vai Convenience Plan): ja 
dodat priekšroku atkārtota 
pasūtījuma saņemšanai, jūs 
varat reģistrēties 
SmartDelivery saņemšanai. 
Jeunesse noņems naudu no 
jūsu kredītkartes katru 
mēnesi un piesūtīs jums 

norādītos produktus. 

 
SMARTDELIVERY 
MONTH:  
Tas ir laika periods, kura laikā 
jūs esat atbildīgs par savu PV 
un līmeņa prasību izpildi. Šis 
periods sākastajā mēneša 
dienā, kad jūs vai nu 
nopērkat savu sākotnējo 
paku vai pārejat uz 
Distributor līmeni, un beidzas 
pusnaktī pēc EST dienā, kas 
pirms nākamā mēneša. 
Piemēram, ja jūs kļūstat par 
Distributor 20. maijā, jūsu 
SmartDelivery Month sākas 
šajā dienā un beidzas 19. 
jūnija pusnaktī pēc EST. 
Ievērojiet arī, ka gadījumā, ja 
jūsu SmartDelivery Month 
sākas 28., 29., 30. vai 31. 

 

4. attēls Enroller Tree: Jūs esat personīgi iesaistījis 

Distributors A – D, katrs no viņiem iesāk Line of 

Sponsorship jūsu Enroller Tree. Distributor B iesaistījis 

Distributtors Bx – Bz, kas ir jūsu otrajā Lines of 

Sponsorship līmenī. Distributors Bx – Bz arī iesāk B 

Lines of Sponsorship. D1 arī ir jūsu 2. līmenī. By1 ir jūsu 

trešajā līmenī. 

Team Tree: Jūsu personīgi iesaistītie Preferred 

Customers un Distributors tiek automātiski 

pārmaiņus ievietoti jūsu labajā un kreisajā Teams 

(vai var tikt manuāli pielāgoti, ja jūs uzliekat bloku 

sava personīgā profila iestatījumos savā bekofisā. 

Līdz jūs sasniedzat Sapphire, jums jāievieto jaunie 

Preferred Customers un Distributors jūsu ārpuses 

labajā vai kreisajā Teams. 

Šajā piemērā Distributors A – D un jūsu Preferred 

Customers tiek ievietoti jūsu Team Tree. Bez tam, 

Distributors 1 – 4 jūsu Team Tree ievietoja jūsu 

upline, tie ir Spillover. Retail Customers ir ārpus 

koka. Team Commissions tiek rēķinātas no jūsu 

Team Tree. 

 

mēneša dienā, mēs 
pielāgojam sākuma datumu 
par pāris dienām agrāk, lai 
kompensētu īsos mēnešus. 
Klientu palīdzības dienests 
var jūs informēt par pareizo 
datumu. Ja jūs vēlāk 
uzlabojat statusu, nopērkot 
lielāku paku, šī pirkuma 
datums ir sākums jaunam 
SmartDelivery Month. 

 
SPILLOVER:  
Distributors, ko jūsu Team 
Tree ievieto jūsu Upline, 
pazīstami kā Spillover. Viņu 
pārdotais tiek iekļauts jūsu 
GV. 

 
TEAM AND TEAM TREE:  
Jūsu Team Tree ir jūsu 
organizatoriskā struktūra, 
kas ietver jauniesaistītos 
Distributors, kas tiek ievietoti 
Team Tree labā vai kreisā 
Teams apakšā. Jauni 
Distributors, ko iesaistījis 
jūsu Upline, arī tiek ievietoti 
viena no jūsu Teams 
apakšgalā, to sauc par 
Spillover. CV no pārdotajiem 
produktiem Team Tree tiek 
pārvērsti par GV, lai 
aprēķinātu Team 
Commissions. Skatiet 4. 
attēlu. 

 
UPLINE:  
Iekļauj Distributor, kas jūs 
sākotnēji iesaistīja, un 
ikvienu sponsorēto, kas ir 
pirms jums tajā Line of 
Sponsorship. 

 
WHOLESALE 
CUSTOMER:  
Distributor, kas iepērk 
produktus tikai paša 
vajadzībām, ir Wholesale 
Customer. 
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