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VÍTEJTE V JEUNESSE 
 
 

Jsme potěšeni, že jste se rozhodli spojit se s námi a vybudovat své samostatné podnikání 
Jeunesse. Stejně jako vy se k naší komunitě připojily tisíce nezávislých distributorů, sdílely 
naše úžasné produkty s lidmi, které znají, a využily výhod finančních odměn. Díky jednomu 
z nejkonkurenčnějších kompenzačních plánů v oboru mění společnost Jeunesse životy na 
celém světě. 
 
VY ŘÍDÍTE SVŮJ OSUD 
Plán finančních odměn nabízí tři kategorie příležitostí k výdělku: zákaznický prodej, provize z 
budování týmu a odměny za vaše vedení.   
 

       

 
  
 

 
 
Můžete se zapojit do Plánu finančních odměn Jeunesse na jakékoliv úrovni, na jaké si 
přejete. Vy rozhodujete, zda chcete vytvořit vedlejší příjem prostřednictvím 
maloobchodních prodejů nebo vybudovat podnikání na plný úvazek s obětavými týmy na 
celém světě. 
 
NÁŠ JEDINEČNÝ MODEL PŘÍJMŮ  
Jsme společností, která každý den investuje do lidí, jako jste vy. Jeunesse není jen podnikání, 
je to rodina. A protože stavíme rodinu na první místo, chceme vám pomoci na každém kroku 
této cesty.  

 
   
 
 
 
 
 

Randy Ray 
Zakladatel a generální ředitel 

Wendy Lewis 
Zakladatel a provozní ředitel       

Scott A. Lewis 
Chief Visionary Officer 

Maximální výplata v rámci Finančního odměňovacího plánu Jeunesse Global je omezena na 60% globálního objemu CV. Na 
spravování tohoto stropu se může počet maximálních týdenních cyklů omezit na méně než 750 za týden. Všechny provize, bonusy 
a platby mohou být čas od času úměrně snížené nebo jinak upravené, aby se zachoval tento strop. 
 
*Viz náš Slovník pojmů na straně 13. Pro snadnou orientaci jsou všechny definované výrazy použité zde nebo v 
Pravidlech a postupech velkým písmem.   

ZÁKAZNICKÝ PRODEJ  

Maloobchodní Zisky 
Jeunesse Preferred  
Bonus za Maloobchodní 

Nákup 

BUDOVÁNÍ TÝMU  
Týmové Provize 
Odpovídající Bonus  
Pobídka Pro Udržení 

Distributora 

VEDENÍ  
Emerald Experience  
Diamond Discovery 
Diamond Bonus Pool 
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S PRODÁVEJTE 
KVALITNÍ 
PRODUKTY 
JEUNESSE SVÝM 
ZÁKAZNÍKŮM  
 
 
Aktivní prodej produktů Jeunesse zákazníkům by měl být základem vaší činnosti jakožto 
distributora a základem budování vaší budoucí prodejní organizace a příjmu. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Některé zobrazené produkty nemusí být na vašem trhu k dispozici. 
 
VÁŠ PRVNÍ KROK K PRODEJI ZÁKAZNÍKŮM: 
Staňte se Associate  
Jakožto Associate můžete nakupovat produkty Jeunesse za velkoobchodní ceny a také získávat 
provize z prodeje vašim zákazníkům,* včetně maloobchodních zisků, provizí z prodeje 
preferovaným zákazníkům Jeunesse a bonusů z maloobchodních prodejů. Můžete také 
registrovat jiné distributory, ale nemůžete získávat provize z jejich prodejů, dokud se nestanete 
Executive. Abyste se stali Associate, musíte si zaregistrovat a zakoupit startovací balíček Starter 
Kit.  
  
 

 
 
 
 
 
 
*Viz náš Slovník pojmů na straně 13.  

ZÁKAZNICKÝ PRODEJ  

Retail Profits Jeunesse 
Preferred Retail Sales 
Bonus 
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PRVNÍ     

 ZPŮSOB, JAK VYDĚLÁVAT:  
 MALOOBCHODNÍ ZISKY 
 
MALOOBCHODNÍ PRODEJE: PRODEJ PRODUKTU = VESELÁ PENĚŽENKA 
Nejrychlejším způsobem, jak vydělat po registraci, je zakoupit produkty za velkoobchodní ceny 
a prodat je za maloobchodní ceny. Vy si ponecháte rozdíl v ceně. Ať už se podělíte o svůj příběh 
tváří v tvář na fotbalovém hřišti, nebo odkážete přátele a členy rodiny na své osobní internetové 
stránky Jeunesse, můžete vydělat až 15 - 40 % z každého prodeje! Maloobchodní prodeje jsou 
vaším přímým zdrojem příjmu, zatímco budete budovat důvěru zákazníků. Maloobchodní zisky 
z prodejů, které uskutečníte online, se vyplácejí jednou týdně. 
 
 
 
 
 
 
JEUNESSE PREFERRED: VRACEJÍCÍ SE ZÁKAZNÍCI = ŠŤASTNĚJŠÍ PENĚŽENKA 
U vašich maloobchodních zákazníků je Jeunesse Preferred skvělým programem pro ty, kdo 
chtějí dostávat slevu na své produkty. Musí také souhlasit s automatickou měsíční dodávkou 
prostřednictvím Jeunesse SmartDelivery™ (dříve známá jako „Autoship“). Ať navštíví vaše 
replikované internetové stránky, zvolí si své produkty a pak se registrují za ceny Jeunesse 
Preferred. Jakožto zákazníci v programu Jeunesse Preferred získají až 25% slevu z 
maloobchodní ceny každé položky, kterou 
objednají.* 

Výhody toho, že máte zákazníky v rámci programu 
Jeunesse Preferred, jsou, že budujete tým 
zákazníků, kteří nakupují každý měsíc, zatímco 
vám je jednou týdně vyplácen maloobchodní zisk 
z každého nákupu. Provize, kterou získáte, je 
rozdílem mezi cenou Jeunesse Preferred a 
velkoobchodní cenou. Kromě toho každý produkt, 
který prodáte jakožto distributor, má úplný 
komisní objem (Commissionable Volume, CV) a 
celý CV se připisuje k výpočtu osobního 
skupinového objemu (Personal Group Volume, 
PGV) a skupinového objemu (Group Volume, GV).  
*Neplatí pro velkoobjemové objednávky a objednávky v rámci balíčku   
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DRUHÝ 
 
 

 ZPŮSOB, JAK VYDĚLÁVAT: 
BONUS ZA MALOOBCHODNÍ  
PRODEJ 
 

KAŽDÝ MÁ RÁD BONUS.  
Můžete nabídnout produktové balíčky za zvýhodněnou cenu, které zahrnují různá množství 
našich nejlépe prodávaných produktů. Získejte bonus za maloobchodní prodej z prvního 
produktového baličku, který prodáte každému zákazníkovi, kterého registrujete jako 
maloobchodního nebo preferovaného zákazníka, a každému distributorovi, kterého osobně 
registrujete. 
 
Bonus za maloobchodní nákup (Retail Sales Bonus, RSB) na standardní balíčky se pohybuje 
od 25 USD do 250 USD. Výše vašeho bonusu závisí na produktovém balíčku.* Pomozte 
svým novým zákazníkům porozumět produktovým komponentům každého balíčku, aby si 
mohli vybrat ten, který je pro ně ten pravý. 

    Obrázek 1 Některé zobrazené produkty nemusí být na vašem trhu k dispozici. 

CREATE-A-PACKAGE 

Možnost Create-A-Package je skvělou alternativou ke standardním produktovým balíčkům 
pro vaše zákazníky, kteří chtějí přizpůsobit svou úvodní objednávku. Procenta Retail Sales 
Bonus za tuto variantu jsou založena na celkové ceně balíčku (před zdaněním a bez 
dopravy): 
 
• 100 – 199 CV = 10%  
• 200 – 299 CV = 12% 
• 300 CV+ = 15% 
 
Pokud například prodáváte svému zákazníkovi produkt s 150 CV, získáte 15 USD.**  Prodej 
za 250 USD s 200 CV vyprodukuje bonus ve výši 30 USD. 

*Viz ceník ve vaší Joffice pro dostupné balíčky a jejich CV a bonusy za maloobchodní prodeje. 
**USA Dolary se používají při výpočtu všech provizí a bonusů. Převod na lokální měnu se provádí při výměnném kurzu 
v den, kdy stáhnete své zisky ze své platební karty.  
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B BUDUJTE TÝM, 
KTERÝ VÁM 
POMŮŽE 
PRODÁVAT 
PRODUKTY 
JEUNESSE  
Prodej produktů a získání provizí je základem 
vašeho podnikání. Můžete ještě více získat z 
budování sítě podobně smýšlejících lidí, kteří 
také sdílejí produkty a příležitost. Když 
poskytujete školení, vaše příležitosti budou 
růst a můžete získat týmové provize, 
odpovídající bonusy a pobídky za udržení 
distributorů. Dále můžete postoupit na pozici 
Emerald Director nebo Diamond Director, 
můžete se zúčastnit ocenění Lifestyle 
Rewards společnosti Jeunesse; postupujte 
na pozici Diamond Director a můžete se 
kvalifikovat k účasti na Diamond Bonus Pool. 
 
 
VAŠE PRVNÍ KROKY K BUDOVÁNÍ TÝMU  
Postupujte z Associate na Distributora 
K postupu na pozici z Associate na Distributora musíte získat 100 
CV v rámci jednoho měsíce SmartDelivery* během vašeho prvního 
roku.  Jakožto Distributor získáte objem z prodejů vašim 
zákazníkům a distributorům. 
 
Pokrok z Distributora na Executive 
Abyste se mohli těšit z výhod Plánu finančních odměn, musíte 
pokročit na pozici Executive. Pozice Executive se dosahuje poté, 
co (i) se stanete aktivní* a (ii) kvalifikujete se (máte minimálně 
jednoho aktivního osobně registrovaného distributora ve svém 
pravém týmu a jednoho ve svém levém týmu). Jakožto Executive 
se začnete kvalifikovat pro další provize. 
 
 
*Viz náš Slovník pojmů na straně 13.  

BUDOVÁNÍ TÝMU  
Týmové provize  
Odpovídající bonus 
Pobídka za získání zákazníka 

Obrázek 1 Některé zobrazené produkty nemusí být na vašem 
trhu k dispozici. 
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 TŘETÍ 
 

ZPŮSOB, JAK VYDĚLÁVAT: 
TÝMOVÉ PROVIZE 

 

 
 
 

 
ZÍSKEJTE PROVIZE Z PRODEJŮ SVÝCH TÝMŮ  

Když budujete síť distributorů, jsou umístěni do 
vaší distributorské týmové hierarchie v pravém 
nebo v levém týmu. Pokaždé, když člen vašeho 
týmu prodává produkt, tyto prodeje pro vás 
generují skupinový objem (Group Volume, GV). 
Pamatujte na to, že GV zahrnuje váš objem PV, 
PGV a Spillover (viz Slovník pojmů). GV se používá 
ke kalkulaci týmových provizí. 
 
Když váš tým roste, získáváte GV za prodeje 
produktů, které vytvoří. 
 
Když jeden z vašich týmů (levý nebo pravý) 
dosáhne 600 GV a druhý dosáhne 300 GV 
(nezáleží na tom který), získáváte 35 USD týmové 
provize, kterému se také říká „bonus cyklu“. 
Týmové provize se vyplácejí jednou týdně a 
opakují se – získáte bonus cyklu ve výši 35 USD 
pokaždé, kdy vaše týmy nashromáždí 600/300 
GV.* 
 
K získání týmových provizí musíte být kvalifikováni 
a placeni jako Executive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nemůžete mít více než 750 cyklů týdně.   
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 ČTVRTÝ 
 

ZPŮSOB, JAK VYDĚLÁVAT: 
ODPOVÍDAJÍCÍ BONUS 
 

VYPLATÍ SE BUDOVAT VÁŠ TÝM  
Společnost Jeunesse věří, že byste měli být za budování svého prodejního týmu odměněni. Když 
budujete, školíte osoby, které osobně registrujete, jak prodávat produkty a budovat organizaci. 
Také je učíte, jak duplikovat, co děláte. Čím jste úspěšnější ve školení skupiny, kterou jste osobně 
registrovali (linie sponzorství), jak prodávat produkty společnosti Jeunesse, tím úspěšnější budete 
a tím více získáte.  

Když budete postupovat ve své pozici, 
společnost Jeunesse vás odmění odpovídajícím 
bonusem za školení a růst vašich linií 
sponzorství. Odpovídající bonus vyplácí procento 
týmových provizí získaných na úrovních 1 – 7 
vašich linií sponzorství,* v závislosti na pozici, ze 
které jste vypláceni. 

První pozice, na které můžete získat odpovídající 
bonus, je pozice Jade Executive. Na této pozici 
můžete získat 20 % týmových provizí z prodejů 
na vaší první úrovni distributorů v rámci vašich 
linií sponzorství (vaše hierarchie registrující 
osoby). Pokud například registrujete Natalii, 
Staceyho a Adama na vaši první úroveň, můžete 
získat odpovídající bonus ve výši 20 % jejich 
týmových provizí. Na následující úrovni Pearl 
Executive můžete získat 20 % na první úrovni 
distributorů v rámci vašich linií sponzorství (vaše 
hierarchie registrující osoby) a 15 % na druhé 
úrovni. Kromě toho když postupujete na vyšší 
pozici, můžete získat odpovídající bonusy 
prostřednictvím sedmé úrovně vašich linií 
sponzorství (vaše hierarchie registrující osoby).      

K získání týdenních odpovídajících bonusů na 
úrovních uvedených v tabulce musíte být aktivní 
a musíte být vypláceni na příslušné úrovni. 

*Viz náš Slovník pojmů na straně 13.  
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 PÁTÝ 
 
 

 ZPŮSOB, JAK VYDĚLÁVAT:  
 POBÍDKA PRO UDRŽENÍ  
DISTRIBUTORA 

 
 
VÍCE DISTRIBUTORŮ = VÍCE ODMĚN 
Když prodáváte produkty pěti osobně registrovaným distributorům, kteří jsou na SmartDelivery 
v daném kalendářním měsíci, váš odpovídající bonus z první úrovně se zvyšuje z 20 % na 25 %. 
 

 
Když prodáváte produkty deseti osobně registrovaným distributorům, kteří jsou na 
SmartDelivery v daném kalendářním měsíci, váš odpovídající bonus z první úrovně se zvyšuje 
na 30 %. 

 
Pobídka za udržení zákazníka se platí tehdy, když jste aktivní a vypláceni na úrovni Jade 
Executive nebo vyšší. 
 
 
 
 
 
* Nově registrovaný distributor je považován za jednoho z 5/10 distributorů v měsíci registrace. Nicméně distributor 
nebude brán v úvahu, pokud ve stejném měsíci také registroval nového distributora.  
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BUĎTE 
ODMĚNĚNI ZA 
SVÉ VEDENÍ 
 

 
 

Společnost Jeunesse štědře odměňuje své nejlepší prodejce, kteří projeví vedení. Jsou 
odměněni výlety na exotická místa a provizemi z globálních prodejů. 

JEUNESSE TRAVEL 
Společnost Jeunesse vás chce odměnit a oceňuje váš úspěch při budování vašeho 
podnikání. Náš program Jeunesse Travel vám umožní užívat si luxusního životního stylu, 
který si vaše snahy zaslouží. 
 
EMERALD EXPERIENCE   
Ten nejlepší se stal ještě lepším! Zveme vás 
a vašeho partnera/vaši partnerku, abyste se 
k nám připojili na luxusní dovolené v Grand 
Wailea Resort na Havajích, kde zažijeme pět 
dnů slunce a zábavy. Na naší exkluzivní akci 
rozvoje vedení Leadership Development 
Event se budete moci hostit s dalšími 
vedoucími a zakladateli společnosti a učit se 
od expertů a vedoucích. Abyste mohli být 
součástí Emerald Experience,* musíte být 
vyplácen jako Emerald Director minimálně 
tři měsíce během roku** a být aktivní každý 
měsíc po dosažení pozice Emerald Director. 
 
DIAMOND DISCOVERY 
Je to tady — diamantový životní styl je 
váš! Vypracovali jste se na něj a my vás 
chceme odměnit ne pouze jednou, ale 
každoročně. Jakožto Diamond Director se 
vy a váš partner/vaše partnerka připojíte k 
nám na naší každoroční zábavě Diamond 
Discovery. Vyrazíme do nejexkluzivnějších 

pětihvězdičkových rezortů na světě a 
zažijeme spolu neuvěřitelná 
dobrodružství. To je ten největší životní 
sen — život na pozici Diamond Director u 
Jeunesse.  
K účasti na Diamond Discovery musí být 
osoby, které se kvalifikují poprvé, (i) 
nadále aktivní každý měsíc od prvního 
měsíce, kdy jsou vypláceni jako Diamond 
Director, a (ii) být vypláceni jako Diamond 
Director minimálně po dobu tří 
kalendářních měsíců během daného 
roku.** 
V následujících letech** musíte být (i) 
nadále aktivní každý měsíc od prvního 
měsíce, kdy dostanete odměnu na pozici 
Diamond, a (ii) být vypláceni jako 
Diamond Director nebo vyšší minimálně 
po dobu šesti měsíců během daného 
roku.**

* Emerald Experience se musíte zúčastnit v roce, kdy cestu získáte. 
**„Rok“ začíná první měsíc období pro kvalifikaci na cestu. Jinými slovy, kvalifikační rok začíná 1. listopadu pro Emerald 
Experience a 1. dubna pro Diamond Discovery. Abyste měli nárok na některou z cest, musíte se kvalifikovat minimálně 
60 dnů před datem odjezdu. Pokud budete mít na cestu nárok, budete informováni písemně. Pokud se nezúčastníte 
poté, co jste se zavázali, společnost Jeunesse po vás bude požadovat proplacení již vzniklých nákladů. Žádnou cestu 
nelze proplatit ani převést a cesta může podléhat zdanění jakožto osobní příjem, pokud to vyžadují platné zákony a 
nařízení. Nejsou povoleny žádné náhrady v hotovosti. Tyto cesty mají podpořit vzdělávání, budování týmu a vazby 
mezi vedením.  

VEDENÍ 

Emerald Experience 
Diamond Discovery 
Diamond Bonus Pool 
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 ŠESTÝ 
 

ZPŮSOB, JAK VYDĚLÁVAT:     

 DIAMOND BONUS POOL 
 
 
PŘÍNOSY GLOBÁLNÍHO VEDENÍ  
Můžete získat podíly na globálním prodeji společnosti tím, že se kvalifikujete na náš Diamond 
Bonus Pool. Diamond Pool zahrnuje 3 % celkového provizního objemu z prodejů produktů 
realizovaných každé čtvrtletí. Tento balík je rozdělen mezi osoby kvalifikující se na pozici 
Diamond podle podílů nashromážděných během daného čtvrtletí. 

Bonusový balík se vypočítává čtvrtletně a bonus se vyplácí podle podílů, které získáte během 
bonusového období. K účasti na Diamond Bonus Pool musíte (i) prodat produkty deseti (10) 
osobně registrovaným distributorům, kteří jsou na SmartDelivery každý měsíc daného čtvrtletí, 
a (ii) vaše nejvyšší dosažená pozice musí být Diamond Director v den nebo po prvním dni daného 
čtvrtletí. Kromě toho se musíte zúčastnit dvou velkých akcí ve svém regionu během předchozího 
kalendářního roku.* Účast musí zahrnovat viditelnou, fyzickou účast na akcích, včetně účasti na 
většině plánovaných aktivit a povinné účasti na všech akcích specifických pro danou pozici. 
Kvalifikačními akcemi jsou Jeunesse EXPO, LEAD Jeunesse a Jeunesse University.   

Můžete nashromáždit podíly následovně:* 
• Jeden podíl se uděluje za to, že jste vyplácen 

jako Diamond Director poprvé v první den 
nebo před prvním dnem daného čtvrtletí. 

• Jeden podíl se uděluje jednou měsíčně ve 
čtvrtletí, ve kterém jste vypláceni jako 
Diamond. 

• Jeden podíl se uděluje za každých 1 000 cyklů 
týmové provize, kterých dosáhnete během 
daného čtvrtletí. 

• Až jeden podíl je udělen jednou za 3 měsíce 
za každého osobně registrovaného 
distributora, jehož nejvyšší dosažená pozice 
je Diamond Director ve kterémkoliv jednom 
měsíci v daném čtvrtletí. 

• Jeden podíl je udělen každý měsíc, když jste 
vypláceni jako Double Diamond Director nebo 
výše. 

*Pro nárok na bonus za rok 2020 se vyžaduje účast v roce 2019.  
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POKROČTE NA POZICI, KDYŽ POROSTOU VAŠE PRODEJE PRODUKTŮ 
• POZICE • POŽADAVKŮ • VÝHODY 

ASSOCIATE • Podepíšete a odešlete smlouvu distributora 
• Zakupte Starter Kit Associate netvoří objem 

• Nakupujte za 
velkoobchodní ceny 

• Maloobchodní zisky 
• Zisky z Jeunesse Preferred 
• Bonusy za maloobchodní 

nákup 

DISTRIBUTOR • Buďte Associate 
• Nakumulujte 100 PV v rámci měsíce SmartDelivery do jednoho roku od 

nákupu vašeho Starter Kit 

• Totéž co Associate 
• Začněte kumulovat 

objem 

 
EXECUTIVE 

POZICE EXECUTIVE* 
• Buďte distributor 
• Buďte aktivní 
• Buďte plně kvalifikovaní (mějte 1 osobně registrovaného distributora v každém 

týmu) 

 
• Totéž co distributor 
• Týmové provize 

JADE EXECUTIVE • Buďte placeni jako Executive  
• BUĎTO mějte 
o 4 osobně registrované Executive s minimálně jedním v každém týmu NEBO  
o 8 osobně registrovaných Distributorů s minimálně 3 v každém týmu NEBO  

• Totéž co Executive 
• Jedna úroveň 

odpovídajících bonusů 

PEARL 
EXECUTIVE 

• Buďte placeni jako Executive  
• BUĎTO mějte 
o 8 osobně registrovaných Executive s minimálně 2 v každém týmu NEBO  
o 12 osobně registrovaných Distributorů s minimálně 3 v každém týmu NEBO  

• Totéž co Executive 
• Dvě úrovně 

odpovídajících bonusů 

SAPPHIRE 
EXECUTIVE 

• Buďte placeni jako Executive  
• Mějte 12 osobně registrovaných Executive s minimálně 3 v každém týmu 

• Totéž co Executive 
• Tři úrovně odpovídajících 

bonusů 
• Brána k pozicím Director 

     SAPPHIRE 25 • Buďte placeni jako Sapphire Executive  
• Nakumulujte 25 cyklů týmových provizí v předchozím kalendářním měsíci 

• Totéž co Sapphire 
• Pobyt pro vedoucí 
• Exkluzivní akce 

     SAPPHIRE 50 • Buďte placeni jako Sapphire Executive  
• Nakumulujte 50 cyklů týmových provizí v předchozím kalendářním měsíci 

SAPPHIRE ELITE • Buďte placeni jako Sapphire Executive  
• Nakumulujte 100 cyklů týmových provizí v předchozím kalendářním měsíci 

 
RUBY DIRECTOR 

POZICE DIRECTOR* 
• Buďte placeni jako Sapphire Executive  
• Mějte 2 sponzorské linie a v každé linii buďte placeni jako Sapphire** 
• Mějte 200 cyklů týmových provizí v předchozím kalendářním měsíci 

 
• Totéž co Sapphire 
• Čtyři úrovně 

odpovídajících bonusů 

EMERALD 
DIRECTOR 

• Buďte placeni jako Sapphire Executive  
• Mějte 4 sponzorské linie a v každé linii buďte placeni jako Sapphire** 
• Mějte 500 cyklů týmových provizí v předchozím kalendářním měsíci 

• Totéž co Sapphire 
• Pět úrovní odpovídajících 

bonusů 
• Emerald Experience 

DIAMOND 
DIRECTOR 

• Buďte placeni jako Sapphire Executive  
• Mějte 6 sponzorské linií a v každé linii*** buďte placeni jako Sapphire** 
• Mějte 1 000 cyklů týmových provizí v kterémkoliv předchozím kalendářním 

měsíci 
• Mějte 1 000 cyklů týmových provizí v aktuálním kalendářním měsíci**** 

• Totéž co Sapphire 
• Šest úrovní 

odpovídajících bonusů 
• Diamond Bonus Pool 
• Diamond Discovery 

*Executive a Director jsou odměňovány v den, kdy jsou splněny všechny kvalifikace.  
**Požadované pozice „Placeno podle“ v Liniích sponzorství musí být „Reálné pozice“, což znamená, že takové pozice byly získány budováním 
organizace a získáním požadovaného objemu, a nikoliv nákupem balíčku 
***Pokud jsou splněny všechny požadavky cyklu, ale v liniích sponzorství nejsou požadovaní Sapphire/Diamond při ukončení kvalifikačního 
měsíce, budete placeni na nové úrovni, pokud je tento požadavek splněn před posledním dnem následujícího měsíce. 
****Pokud je v aktuálním měsíci dokončeno 500 - 999 cyklů a jsou splněny všechny požadavky, pak se bude mít za to, že jste dosáhli úrovně 
Diamond Director (a budete se kvalifikovat k získání 1 podílu v Diamond Bonus Pool), ale nebudete placeni jako Diamond Director. Za takových 
okolností v následujícím kalendářním měsíci, ve kterém uděláte 1 000 cyklů, se kvalifikujete jako Diamond a budete placeni na dané úrovni 
následující měsíc.
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POZICE  POŽADAVKŮ  VÝHODY 
 
DOUBLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 
• Buďte placeni jako Diamond Director 
• Mějte 2 linie sponzorství, každou s osobně sponzorovaným Diamond* 
• Mějte 1 500 cyklů týmových provizí v předchozím kalendářním měsíci** 

 
• Totéž jako Diamond Director 
• Sedm úrovní odpovídajících 

bonusů 
TRIPLE DIAMOND 
DIRECTOR 

• Buďte placeni jako Diamond Director 
• Mějte 4 linie sponzorství, každou s osobně sponzorovaným Diamond* 
• Nakumulujte 2 000 000 PGV v 1 kalendářním měsíci s maximálně 500 000 

PGV pocházejícím z jakékoliv jedné linie sponzorství 
• Mějte 10 000 aktivních distributorů ve všech svých liniích sponzorství v měsíci 

SmartDelivery 
• Buďte placeni na této pozici po 2 po sobě jdoucí kalendářní měsíce 

• Totéž co Double Diamond 
Director 

• Jednorázový bonus 100 000 
USD*** 

PRESIDENTIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• Buďte placeni jako Diamond Director 
• Mějte 6 linie sponzorství, každou s osobně sponzorovaným Diamond* 
• Nakumulujte 3 000 000 PGV v 1 kalendářním měsíci s maximálně 500 000 

PGV pocházejícím z jakékoliv jedné linie sponzorství 
• Mějte 15 000 aktivních distributorů ve všech svých liniích sponzorství v měsíci 

SmartDelivery 
• Buďte placeni na této pozici po 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce 

• Totéž co Double Diamond 
Director 

• Jednorázový bonus 250 000 
USD **** 

IMPERIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• Buďte placeni jako Diamond Director 
• Mějte 8 linie sponzorství, každou s osobně sponzorovaným Diamond* 
• Nakumulujte 4 000 000 PGV v 1 kalendářním měsíci s maximálně 500 000 

PGV pocházejícím z jakékoliv jedné linie sponzorství 
• Mějte 20 000 aktivních distributorů ve všech svých liniích sponzorství v měsíci 

SmartDelivery 
• Buďte placeni na této pozici po 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce 

• Totéž co Double Diamond 
Director 

• Jednorázový bonus 500 000 
USD ***** 

CROWNE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• Buďte placeni jako Diamond Director 
• Mějte 10 linie sponzorství, každou s osobně sponzorovaným Diamond* 
• Nakumulujte 5 000 000 PGV v 1 kalendářním měsíci s maximálně 500 000 

PGV pocházejícím z jakékoliv jedné linie sponzorství 
• Mějte 25 000 aktivních distributorů ve všech svých liniích sponzorství v měsíci 

SmartDelivery 
• Buďte placeni na této pozici po 6 po sobě jdoucí kalendářních měsíců 

• Totéž co Double Diamond 
Director 

• Jednorázový bonus 1 000 000 
USD ***** 

* Požadované pozice „Placeno podle“ v Liniích sponzorství musí být „Reálné pozice“, což znamená, že takové 
pozice byly získány budováním organizace a získáním požadovaného objemu, a nikoliv nákupem balíčku. 
** Pokud byl jeden z Diamond uznán, ale nikdy nebyl placen jako Diamond, pak pokud jinak splňujete všechny 
požadavky, budete uznáni, ale nebudete placeni jako Double Diamond. 
*** Jednorázový bonus placený při další velké firemní akci a prezentovaný na scéně  
**** Placený za dobu 12 měsíců 
***** Placený za dobu 24 měsíců 
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Slovník Pojmů
AKTIVNÍ: Po dosažení pozice distributora se stáváte 
aktivní v měsíci SmartDelivery získáním 60 PV 
prostřednictvím prodejů zákazníkům nebo prostřednictvím 
osobních nákupů.* Pokud nezůstanete aktivní v měsíci své 
SmartDelivery, jakékoliv nashromážděné body budou 
vynulovány, když budou vypočítány provize. Tyto body 
nelze obnovit. Můžete se znovu stát aktivní po splnění 
požadavků výše. 

AUTOSHIP: Viz SmartDelivery.  
HIERARCHIE REGISTRUJÍCÍ OSOBY: Distributoři v 
každé z vašich linií sponzorství jsou ve vaší hierarchii 
registrující osoby. PGV z vašich prodejů se používají k 
výpočtu určitých promočních akcí. Viz obr. 2 

JOFFICE™: Získáte virtuální systém řízení podnikání 
jakožto součást svého balíčku Starter Kit, který vám 
poskytne vše, co potřebujete, abyste mohli provozovat 
podnikání Jeunesse online. Prostřednictvím tohoto 
silného systému můžete sledovat své globální podnikání, 
nastavit SmartDelivery, generovat zprávy vedení, 
nakupovat produkty, mít přístup k provizím a mnohem 
více.  

KVALIFIKOVAT SE nebo KVALIFIKOVANÝ: Když 
máte aktivního distributora ve svém pravém týmu a ve 
svém levém týmu, jste kvalifikováni. To vám umožňuje 
pokročit na pozici Executive, pokud jste aktivní. 

LINIE SMĚREM NAHORU: Zahrnuje distributora, který 
vás původně registroval, a každého sponzorovaného před 
vámi v rámci dané linie sponzorství. 
 
LINIE SPONZORSTVÍ: Každý distributor, kterého 
osobně registrujete, začíná novou linii sponzorství ve vaší 
hierarchii registrující osoby. Linie sponzorství roste s tím, 
jak distributor registruje jiné distributory a tito distributoři 
registrují další. Tento proces pokračuje na neomezené 
úrovně; neexistuje žádný limit toho, kolik linií sponzorství 
můžete vytvořit. Viz obr. 2. 

MALOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍK: Zákazník, který 
nakoupí za maloobchodní ceny z vašich replikovaných 
internetových stránek nebo přímo od vás. 

MĚSÍC SMARTDELIVERY: Jedná se o období, během 
kterého jste zodpovědní za splnění vašeho PV a požadavků 
na pozici. Období začíná dnem měsíce, kdy jste buďto 
zakoupili svůj úvodní balíček nebo pokročili na pozici 
distributora, a končí o půlnoci EST den před následujícím  
měsícem. Pokud například postoupíte na pozici 

distributora dne 20. května, váš měsíc SmartDelivery 
začíná tohoto dne a končí 19. června o půlnoci EST. 
Vezměte také v úvahu, že pokud váš měsíc SmartDelivery 
začíná dne 28., 29., 30 nebo 31. dne měsíce, upravujeme 
datum začátku o několik dnů dozadu, aby se vyrovnaly 
kratší měsíce. Zákaznická služba vás může informovat o 
přesném datu. Pokud později přejdete na vyšší pozici 
nákupem většího balíčku, datem daného nákupu začíná 
nový měsíc SmartDelivery. 

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÁ POZICE: Nejvyšší pozice, které 
dosáhnete.  

OSOBNÍ OBJEM (PERSONAL VOLUME – PV): Osobní 
objem se generuje prostřednictvím prodejů vašim 
zákazníkům přes vaše replikované internetové stránky 
nebo z vašich osobních nákupů. Pravidlo přebytečného 
PV. Když PV z vaší objednávky SmartDelivery překročí 60 
v měsíci SmartDelivery, a pod podmínkou, že je vaše 
objednávka SmartDelivery zpracována do 7 dnů od data 
zahájení měsíce vaší SmartDelivery, pak PV z prodejů 
vašim maloobchodním a preferovaným zákazníkům a PV z 
vašich osobních nákupů poplyne do slabého týmu. Slabý 
tým je tým s nejmenším GV na konci měsíce 
SmartDelivery. Toto pravidlo platí pouze tehdy, pokud je 
přebytečný PV z bezpodmínečné objednávky 
SmartDelivery, která je ve frontě (automatická nebo 
zadaná manuálně ve vaší kanceláři). Výjimka: PV z akcí. 
Kromě toho přebytečný PV z produktů zakoupených na 
akcích nebo z balíčků neplyne do slabého týmu. Vezměte 
prosím také v úvahu, že PV z prodeje základního balíčku 
vašemu nově registrovanému distributorovi se může také 
započítat do vašeho požadavku na aktivní stav; nicméně 
PV se nezapočítá, když daný nově registrovaný distributor 
prodává základní balíček svému nově registrovanému 
distributorovi ve stejném měsíci SmartDelivery. 
 
OSOBNÍ SKUPINOVÝ OBJEM (PERSONAL GROUP 
VOLUME – PGV): Osobní skupinový objem je CV, který 
se generuje prostřednictvím vašich linií sponzorství a z 
prodejů vašich zákazníků. Nezahrnuje objem Spillover. 
PGV z prodejů ve vaší registrační hierarchii se používá k 
výpočtu určitých promočních akcí. Viz obr. 3. 

PLACEN JAKO nebo PLACEN NA ÚROVNI: Aby bylo 
možné být placen na úrovni (např. být placen jako Ruby 
Director), musíte být aktivní a splňovat požadavky pro 
danou pozici. 
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PREFEROVANÝ ZÁKAZNÍK: Zákazník registrovaný 
pro SmartDelivery, který nakoupil z vašich 
replikovaných internetových stránek za snížené ceny. 
Po 30.9.2018 noví preferovaní zákazníci již nebudou 
umístěni do žádné hierarchie. Preferovaní zákazníci se 
musí podílet na SmartDelivery. 
 
PROVIZNÍ OBJEM (COMISSIONABLE VOLUME – 
CV): K zajištění, že mají vaše produkty konkurenční 
cenu, je každému produktu Jeunesse přiřazena bodová 
hodnota známá jako Commissionable Volume (někdy 
označovaná jako „body“). Provize, které získáte 
prostřednictvím plánu finančních odměn, jsou založeny 
na těchto shromážděných bodech. CV se začínají 
shromažďovat v době, kdy postoupíte z Associate na 
Distributora, CV se budou nadále shromažďovat, dokud  
budete aktivní. Viz obr. 1. 
 
ROČNÍ OBNOVENÍ: Platí se malý roční poplatek za 
obnovení ve výši 19,95 USD k pokrytí vašeho virtuálního 
systému správy podnikání. Pokud si nicméně udržíte 360 
CV z osobních objednávek SmartDelivery™ během 
daného roku a nezakoupili jste si Starter Kit za 
zvýhodněnou cenu, roční poplatek za obnovení se 
promíjí. Jinak musíte uhradit roční poplatek za obnovení.  
 
SKUPINOVÝ OBJEM (GROUP VOLUME – GV): 
Skupinový objem je objem, který je generován 
prostřednictvím prodejů ve vašich dvou týmech; 
zahrnuje objem PV, PGV a Spillover. Viz obr. 1.  

 
 
SmartDelivery™ (dříve známá jako Autoship nebo 
Výhodný plán): Pokud preferujete opakující se 
objednávku, můžete se zaregistrovat do SmartDelivery. 
Společnost Jeunesse každý měsíc stáhne částku z vaší 
kreditní karty a dodá vám produkty, které si určíte. Extra 
PV z objednávek SmartDelivery plyne do slabého týmu. 
 
SPILLOVER: Distributoři umístění do vaší týmové 
hierarchie jsou známi jako Spillover. Jejich prodeje 
jsou zahrnuty do vašeho GV.  
 
TÝM a týmová HIERARCHIE: Vaše týmová 
hierarchie je vaše organizační struktura, která zahrnuje 
nově registrované distributory, jež jsou umístěni do 
týmové hierarchie v dolní části vašeho pravého nebo 
levého týmu. Noví distributoři registrovaní ve vaší linii 
směrem nahoru jsou také umístěni do dolní části 
jednoho z vašich týmů, což je známo jako Spillover. CV 
z prodejů produktů v týmové hierarchii se převádí na 
GV ke kalkulaci týmových provizí. Viz obr. 3. 
 
 
VELKOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍK: Distributor, který 
nakupuje produkty pouze pro osobní spotřebu, je 
velkoobchodní zákazník.  
 
ZÁKAZNÍCI: Zahrnují maloobchodní, preferované a 
velkoobchodní zákazníky. 
 
  

Obrázek 3 
Každému produktu je přidělena hodnota CV, která se 
používá k výpočtu PV, PGV a GV. PV se vyžaduje k 
tomu, aby byl člověk aktivní. PGV se generuje ve vaší 
hierarchii registrující osoby. GV zahrnuje veškerý objem 

      ý ů  í á   
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Obrázek 4 Hierarchie registrující osoby: Osobně jste registrovali distributory A – D, z nichž každý začíná linii sponzorství 
ve vaší hierarchii registrující osoby. Distributor B registroval distributory Bx – Bz, kteří jsou na druhé úrovni ve vašich liniích 
sponzorství. Distributoři Bx – Bz také začínají B linie sponzorství. D1 je také na vaší 2. úrovni. By1 je na vaší 3. úrovni. 

Týmová hierarchie: Vaši osobně registrovaní distributoři jsou střídavě automaticky umisťováni do vašeho pravého a 
levého týmu (nebo mohou být manuálně upraveni prostřednictvím vašeho uzamčeného umístění ve vašem nastavení 
osobního profilu ve vaší kanceláři). Dokud nedosáhnete úrovně Sapphire, musíte umístit své preferované zákazníky a 
distributory do svého vnějšího pravého nebo levého týmu.  

V tomto případě jsou maloobchodní a preferovaní zákazníci umístěni mimo hierarchii. Distributoři A – D jsou umístěni do 
vaší týmové hierarchie. Kromě toho distributoři 1 – 4 byli umístěni do vaší týmové hierarchie v linii směrem nahoru a jsou 
Spillover. Týmové provize se vypočítávají z vaší týmové hierarchie.  
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