
 

 

EUROPA, MÉDIO ORIENTE & ÁFRICA 
 

VIAGEM JEUNESSE 2023: 
PHUKET, TAILÂNDIA 
Phuket está localizada num dos países mais famosos do 
Sudeste Asiático, conhecido pela sua geografia diversificada, 
pessoas amigáveis, paisagens deslumbrantes e comida 
incrível! Você não pode perder esta oportunidade de visitar a 
Tailândia. A qualificação já está a decorrer!

 
PERÍODO DE 

QUALIFICAÇÃO 
12:01 A.M. ET 1 OUT. 2022 

12:01 A.M. ET 1 de Abril de 2023 
 

3 FORMAS de QUALIFICAR 
1. ACUMULAR PONTOS DE VIAGEM 2. QUALIFICAÇÃO POR CICLOS 3. QUALIFICAÇÃO DE DIRETOR 

 
 
 
 

Accumulate Travel Points throughout the promotion and earn one of the following: 
 

 
 

ACUMULE 
PONTOS DE 
VIAGEM** 

TODOS OS 
RANKINGS 

• 400‑474 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa1 

• 475‑524 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa, MAIS um voucher de avião até 
$250 USD2 

• 525‑599 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa, MAIS um voucher de avião até 
$500 USD2 

• 600‑799 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa, MAIS um voucher de avião até 
$1000 USD2 

• 800‑949 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas3 

• 975‑1,024 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, MAIS um voucher de avião 
até $500 USD  

• 1,025‑1,124 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, MAIS um voucher de 
avião até $1000 USD 

• 1,125+ Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, MAIS um voucher de avião até 
$2000 USD

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUALIFICAÇÃO  
POR CICLOS*** 

RANKS SAPPHIRE EXECUTIVE & ABAIXO 

• Gere 200‑299 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa, 
MAIS um voucher de avião até $250 USD2 

• Gere 300‑399 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa, 
MAIS um voucher de avião até $500 USD 

• Gere 400‑499 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa, 
MAIS um voucher de avião até $1000 USD 

• Gere 500‑599 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas3 

• Gere 600‑699 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, 
MAIS um voucher de avião até $500 USD 

• Gere 700‑849 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, 
MAIS um voucher de avião até $1000 USD 

• Gere 850+ ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, MAIS 



 

um voucher de avião até $2000 
USD



 

 
 
 
 

 

QUALIFICAÇÃO 
DE DIRETOR 

RANKS RUBY DIRECTOR & ACIMA 

• Mantenha o seu ranking mais alto† no nível de Diretor por dois meses e acumule um 
mínimo de 100 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa, MAIS um voucher de 
avião até $500 USD 

• Avance de ranking para o próximo nível da sua classificação de nível de Diretor mais alta 
alcançada em qualquer mês e acumule um mínimo de 100 Pontos de Viagem: Viagem 
completa para duas pessoas, MAIS um voucher de avião até $500 USD  

• Se você for um Sapphire Executive qualificado ao entrar na promoção e avançar para o 
ranking de Ruby Director qualificado por um mês e acumular um mínimo de 100 Pontos 
de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, MAIS um voucher de avião até $500 USD 

• Mantenha o seu ranking mais alto† de nível de Diretor por cinco meses e acumule 
um mínimo de 100 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, MAIS um 
voucher de avião até $1000 USD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em 2021, cerca de 4.359 Distribuidores qualificaram-se para uma viagem de incentivo. Isto representa cerca de 4% de todos os 
Distribuidores que ganharam pelo menos um Ponto de Viagem.1 

Todos os quartos são baseados em ocupação dupla. Os vencedores de todas as categorias que receberem uma viagem completa 
para uma pessoa serão colocados com outro vencedor de uma viagem completa para uma pessoa do mesmo sexo. Os vencedores 
de uma viagem completa para duas pessoas receberão um quarto para ocupação dupla e ficarão com o hóspede escolhido. Esforços 
serão feitos para acomodar os Distribuidores que solicitarem o emparelhamento, mas não é garantido. 
2Os vencedores de viagens serão responsáveis por reservar os seus próprios voos de ida e volta. O reembolso do valor do voucher 
de passagem aérea ganho, até mas não excedendo o valor do recibo da passagem aérea adquirida, será emitido aos Distribuidores 
30 dias após o encerramento da viagem, após o envio do(s) recibo(s) para o “Uploads Arquivos” do Joffice™. 
3Se for beneficiário de uma viagem a dois (2), não pode trazer outro Distribuidor se o Distribuidor não for o co-requerente da conta 
ativa. 
*Esta promoção está disponível apenas para Distribuidores nos seguintes países: Guernsey, Isle Of Man, Jersey, Reino Unido, 
Argélia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Holanda, 
Suécia, Noruega, Turquia, Turcomenistão, Israel, Armênia, Bielorrússia, Quirguistão, Mongólia, Federação Russa, Geórgia, 
Cazaquistão Moldávia, República do Tajiquistão, Ucrânia, Uzbequistão, Bahrein, Omã, Paquistão, Catar, Sudão, Emirados Árabes 
Unidos, Albânia, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Estónia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Macedónia do Norte, Polónia, 
Portugal, Roménia, Sérvia, República Eslovaca, Eslovénia, Espanha, Ilhas Canárias, Tunísia, Líbano, Egipto, Arábia Saudita , Maurício, 
Guadalupe, Martinica, Iraque, Reunião, Jordânia, Marrocos, Suíça, Azerbaijão, Kuwait, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, 
Burundi, Camarões, Congo, República Democrática do Congo, Eswatini, Etiópia, Gabão, Gana , Guiné, Guiné‑Bissau, Costa do Marfim 
st, Quênia, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Ruanda, Senegal, África do Sul, República Unida da Tanzânia, 
Togo, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. Os distribuidores devem estar ativos e em situação regular com a empresa para participar na 
promoção. Todos os bilhetes são intransferíveis e não reembolsáveis. Os beneficiários são responsáveis por certificar-se de que 
possuem um passaporte atual com data de validade de pelo menos seis meses após a data de término da viagem e, se necessário, 
um visto para entrar no país ou países. 
**Deve ter um mínimo de Pontos de Viagem declarados. Os Pontos de Viagem podem ser acumulados das seguintes formas: 



 

Pacotes de eventos que oferecem o dobro de Pontos de Viagem contarão apenas se o pacote for adquirido na região registrada do 
Distribuidor. 
***Os ciclos são calculados no primeiro dia do mês do mês anterior. 
†O seu ranking mais alto alcançado é definido como o ranking mais alto conquistado. 
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