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VELKOMMEN TIL JEUNESSE  

 

Det glæder os at du har valgt os som partner, idet du har valgt at opbygge din egen 

Jeunesse virksomhed. Ligesom dig, har tusindvis af uafhængige forhandlere tilmeldt sig 

vores fællesskab, delt vores utrolige produkter med folk de kender, og nydt fordelene ved 

de økonomiske belønninger. Med en af de mest konkurrencedygtige kompensationsplaner 

i branchen, ændrer Jeunesse liv rundt om i verden. 

 

DU KONTROLLERER DIN SKÆBNE  

Denne finansielle belønningsplan giver dig tre paraplyer af indtjeningsmuligheder: Kundesalg, 

provisioner fra team building, og belønninger for dit lederskab.    

  

 

       

 

  

 

 

 

Du kan deltage i Jeunesses finansielle belønningsplan på det niveau, du ønsker. Du vælger 

om du vil skabe en deltidsindkomst gennem detailsalg, eller opbygge en fuldtidsvirksomhed 

med dedikerede teams over hele verden. 

 

VORES UNIKKE OPTJENINGSMODEL 

Vi er en virksomhed, der investerer i mennesker som dig hver dag. Jeunesse er ikke bare en 

forretning, det er en familie. Og fordi vi sætter familie først, vil vi hjælpe dig hele vejen.  

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Grundlægger og CEO 

Wendy Lewis 

Grundlægger og COO 

Scott A. Lewis 

CVO 

 

Den maksimale udbetaling i Jeunesses globale finansielle belønningsplan er begrænset til 60 % af det globale CV. Kommissioner , 

bonusser og anden indkomst kan være underlagt denne grænse, og kan blive justeret fra tid til anden.  

*Se venligst vores ordliste for vilkår på side 13. For nemhedens skyld er alle definerede udtryk, der anvendes heri eller i Jeunesse 

Politikkerne og Procedurerne skrevet med store bogstaver.   

KUNDESALG 

Detailfortjeneste 

Jeunesse Preferred 

Detailsalg bonus 

 

TEAM BUILDING 

Team kommissioner 

Matchende bonus 

Forhandler Fastholdelses 

Incitament 

LEDERSKAB  

Emerald Experience  

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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SÆLG JEUNESSE 
KVALITETS 
PRODUKTER 
TIL DINE KUNDER  
 
 
At sælge Jeunesse produkter til kunderne, bør være det centrale i din aktivitet som 

forhandler, og grundlaget for at opbygge din fremtidige salgsorganisation og indkomst. 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Bemærk: Nogle af de viste produkter er muligvis ikke tilgængelige på dit marked. 

DIT FØRSTE TRIN TIL SALG TIL KUNDER: 
Bliv associeret  

Som en associeret kan du købe Jeunesse produkter til engrospriser samt tjene kommission på 

salg til dine kunder,* inklusiv detailfortjeneste, kommissioner på salg til dine Jeunesse Preferred 

kunder, og detailsalg bonusser.  Du kan også tilmelde andre forhandlere, men du kan ikke tjene 

kommission fra deres salg, før du bliver en leder. For at blive en associeret, skal du tilmelde 

dig, og købe et startsæt.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se venligst vores ordliste for vilkår på side 13. 

KUNDESALG 

Detailfortjeneste 

Jeunesse Preferred 

Detailsalg bonus 
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1. 
  

 

METODE TIL INDTJENING:    

 DETAILFORTJENESTE   
  
 

DETAILSALG: SÆLG PRODUKTER = EKSTRA PENGE 

Den hurtigste måde at tjene på ved tilmelding, er at købe varerne engros og sælge dem i 

detailsalg. Du beholder forskellen. Uanset om du deler din historie personligt til en fodboldkamp, 

eller ved at lede venner og familiemedlemmer til din personlige Jeunesse hjemmeside, kan du 

tjene mellem 15-40 % på hvert salg! Detailhandel er din startkilde, mens du opbygger 

kundeloyalitet. Detailfortjeneste fra salg du foretager online, udbetales hver uge. 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE PREFERRED: TILBAGEVENDENDE KUNDER = EKSTRA PENGE 

Jeunesse Preferred er et fantastisk program for dine detailkunder, der ønsker at få rabat 

på deres produkter. De skal også acceptere automatisk månedlig levering gennem Jeunesse 

SmartDelivery (tidligere kendt som “Autoship”). Få dem til at besøge din replikerede 

hjemmeside, hvor de vælger deres produkter og derefter tilmelder sig Jeunesse Preferred 

priser.  Som Jeunesse Preferred kunde kan de drage fordel af en rabat på op til 25 % på 

detailprisen, på hver vare de bestiller.*  

  

Fordelene ved at have Jeunesse Preferred 

kunder er, at du opbygger et team af 

kunder, der køber af dig måned efter 

måned, mens du får en detail profit ved 

hvert køb, hver uge. Kommissionen du 

optjener, er forskellen mellem Jeunesse 

Preferred prisen og engrosprisen. Hvert 

produkt du sælger som forhandler, har også 

fuld Kommission volumen (CV), og alle CV 

går til beregning af din Personlig 

gruppevolumen (PGV) og Gruppevolumen 

(GV).  

* Ekskluderer bulk- og pakkeordrer  
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2. 
 

 

 

 METODE TIL INDTJENING: 

  DETAILSALG BONUS 
 

 

 

ALLE KAN LIDE EN BONUS.  

Du kan tilbyde rabatpakker, der indeholder forskellige mængder af vores mest solgte 

produkter. Optjen en detail salgsbonus på den første produktpakke du sælger til hver 

kunde, du tilmelder som en detail eller Preferred kunde, og til hver forhandler du personligt 

tilmelder. 

 

Detailsalg bonus (RSB) på standardpakker varierer fra $25 til $300. Beløbet af din bonus 

afhænger af produktpakken.* Hjælp dine nye kunder med at forstå produktkomponenterne 

for hver pakke, ved at vælge den rigtige til dem. 
     

     Figur 1 : Nogle af de viste produkter er muligvis ikke tilgængelige på dit marked. 

OPRET-EN-PAKKE  

Opret-en-pakke muligheden er et godt alternativ til standardpakkerne til dine kunder, der 

ønsker at tilpasse deres oprindelige ordre. Detailsalg bonusprocenten for denne mulighed 

er baseret på pakkenes samlede pris (før skat og fragt): 

 

• 100 – 199 CV = 10%  

• 200 – 299 CV = 12% 

• 300 CV+ = 15% 

 

Hvis du for eksempel sælger et produkt med 150 CV til din kunde, tjener du $15. **  

Et salg på $250 med 200 CV vil give en bonus på $24. 

 

 

*Se prislisten i dit Joffice for tilgængelige pakker, deres CV og Detailsalg bonusser  

**Amerikanske dollars anvendes til beregning af alle kommissioner og bonusser. Konvertering til lokal valuta sker ved 

den aktuelle valutakurs, den dag du hæver indtjeningen fra dit betalingskort.  
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OPBYG ET TEAM 
DER KAN HJÆLPE 
DIG MED AT 
SÆLGE JEUNESSE 
PRODUKTER 

Salg af produkter og indtjeningskommissioner 

er grundlaget for din virksomhed. Du kan 

opnå endnu flere fordele ved at opbygge et 

netværk af ligesindede mennesker, der også 

deler produkter og muligheder. Når du giver 

træning, vokser dine muligheder, og du kan 

tjene Team kommissioner, Matchende 

bonusser og Forhandler Fastholdelses 

Incitamenter. Derudover, hvis du stiger i rang 

til Emerald direktør eller Diamond direktør, 

kan du deltage i Jeunesses livsstil 

belønninger; stig i rang til  Diamond direktør 

og du kan måske være berettiget til at 

deltage i Diamond bonuspuljen. 

 

DINE FØRSTE TRIN TIL AT OPBYGGE ET TEAM  

Gå fra associeret til forhandler  

For at gå fra en associeret rang til forhandler rang, skal du 

opsamle 100 CV inden for en enkelt SmartDelivery Måned* inden 

for dit første år.  Som forhandler vil du opsamle volumen på salg 

til dine kunder og forhandlere. 

 

Gå fra forhandler til leder 

For at få alle fordelene ved vores finansielle belønningsplan, skal 

du gå videre til leder.  Leder rangen opnås ved (i) at blive aktiv* 

og (ii) at være kvalificeret (have mindst en aktiv personligt 

tilmeldt forhandler i right team og en på left team).  Som leder 

begynder du at kvalificere dig til yderligere kommissioner. 

 

 

* Se vores ordliste for vilkår på side 13.  

TEAM BUILDING 

Team kommissioner 

Matchende bonus  

Forhandler Fastholdelses 
Incitament 

Fig. 2.  Nogle af de viste produkter er muligvis ikke tilgængelige på dit 
marked. 
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3. 
 

 METODE TIL INDTJENING: 

 TEAM KOMMISSIONER 

 

 

TJEN KOMMISSION FRA DIT TEAMS 
SALG 

Når du opbygger et netværk af forhandlerer, 

placeres de i dit forhandlerskabs Team træ på 

right eller left team.  Hver gang et medlem af 

dit team sælger et produkt, vil disse salg 

generere en Gruppevolumen (GV) for dig.  

Husk, at GV inkluderer dit PV, PGV og 

Spillover volumen (se ordliste). GV bruges til 

at beregne Team kommissioner. 

 

Når dine teams vokser, tjener du GV for det 

produktsalg, de laver. 

 

Når et af dine Teams (left eller right) når 600 

GV og det andet når 300 GV (det er ligegyldigt 

hvilken), tjener du $35 i Team kommission, 

også kaldet “cyklus bonus.” Team 

kommissioner betales ugentligt og er 

tilbagevendende -- du fortsætter med at 

tjene $35 i cyklus bonus, hver gang dine 

teams akkumulerer 600/300 GV.* 

 

Du skal være kvalificeret og betalt som en 

leder, for at tjene team kommissioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Du må ikke have mere end 750 cyklusser pr. uge   
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4. 
 

METODE TIL INDTJENING: 

 MATCHENDE BONUS 

 
DET LØNNER SIG AT UDVIDE DIT TEAM  

Jeunesse mener, at du bør belønnes for at opbygge dit salgsteam.  Idet du opbygger, træner 

du dem du personligt tilmelder, så de ved hvordan man sælger produkter og opbygger en 

organisation. Du lærer dem også at kopiere hvad du laver.  Jo mere vellykket du træner din 

personligt indskrevne gruppe (sponsorlinjer) om hvordan man sælger Jeunesse produkter, jo 

mere succesfulde vil de være, og des mere kan du tjene.  

Når du stiger i rang, belønner Jeunesse dig 

med en matchende bonus til træning og vækst 

af dine sponsorlinjer.  Den matchende bonus 

betaler en procentdel af de Team 

kommissioner du har optjent på niveau 1 - 7 

fra dine sponsorlinjer,* baseret på din betalte 

rang. 

Den første rang, hvor du kan tjene matchende 

bonus, er som Jade Leder.  På denne rang kan 

du tjene 20 % på Team kommissioner fra 

salget i dit første niveau af forhandlere, inden 

for dine sponsorlinjer (dit tilmeldingstræ).  For 

eksempel, hvis du tilmelder Natalie, Stacey og 

Adam på dit første niveau, kan du tjene en 

matchende bonus på 20 % af deres Team 

kommissioner. På den næste rang af Pearl 

Leder kan du tjene 20 % af det første niveau 

af forhandlere, inden for dine sponsorlinjer (dit 

tilmeldingstræ) og 15 % fra andet niveau. 

Derudover kan du, som du stiger i rang, tjene 

de matchende bonusser gennem niveau syv af 

dine sponsorlinjer (dit tilmeldingstræ).     

For at tjene de ugentlige matchende bonusser 

på de niveauer der er angivet i diagrammet, 

skal du være aktiv og betalt på den respektive 

rang. 

*Se vores ordliste for vilkår på side 13.  
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5. 
 

 

 METODE TIL INDTJENING:  

FORHANDLER FASTHOLDELSES 

INCITAMENT 

 

FLERE FORHANDLERE = FLERE BELØNNINGER 

Når du sælger produkter til fem personligt tilmeldte forhandlere*, der er på SmartDelivery i 

en kalendermåned, stiger din matchende bonus på første niveau fra 20 % til 25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du sælger produkter til tio personligt tilmeldte forhandlere*, der er på SmartDelivery i en 

kalendermåned, stiger din matchende bonus på første niveau til 30 %. 

 

Forhandler fastholdelses incitament udbetales, når du er aktiv og betalt på rangen Jade Leder 

eller højere. 

 

 

 

*En nylig tilmeldt forhandler registreres som en af de 5/10 i den måned de tilmeldes, uanset om de registreres for 

SmartDelivery, eller gennemfører en SmartDelivery ordre. Dog vil denne forhandler ikke blive medregnet, hvis de også 

tilmelder en ny forhandler i den samme måned. 
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BLIV BELØNNET 
FOR DIT 
LEDERSKAB 

 
 
 

Jeunesse belønner sine topsælgere, der demonstrerer lederskab. De belønnes med rejser 
til eksotiske steder og kommissioner af det globale salg. 

LIVSSTILS BELØNNINGER 

Jeunesse vil belønne dig og anerkende din succes, når du opbygger din virksomhed. 
Vores livsstils belønningsprogram gør det muligt for dig at nyde den luksus livsstil, som 
din indsats fortjener. 

 
EMERALD EXPERIENCE   
Det bedste er lige blevet bedre! Du og din 
ægtefælle er inviteret til at deltage i det 
luksuriøse Grand Wailea Resort på Hawaii 
i fem dage med sjov i solen. Spis middag 
med andre ledere og virksomhedens 
grundlæggere, og lær fra eksperter og 
ledere på vores eksklusive Lederskab 
udviklingsarrangement. For at deltage i 
Emerald Experience,* skal du være betalt 
Emerald Direktør i mindst tre måneder i 
løbet af året** og være aktiv hver måned 
efter at have opnået Emerald Direktør 
rang. 

DIAMOND DISCOVERY 
Så nåede du det - Diamond livsstilen er 
din! Du har fortjent det, og vi vil ikke kun 
belønne dig én gang, men år efter år! Som 
Diamond Direktør vil du og din ægtefælle 

deltage i vores årlige Diamond Discovery. 
Vi tager til nogle af verdens mest 
eksklusive femstjernede feriesteder, og 
oplever nogle fantastiske eventyr 
sammen. Dette er den ultimative 
livsstilsdrøm som Diamond Direktør med 
Jeunesse.  

For at deltage i Diamond Discovery den 
første gang skal du (i) forblive aktiv hver 
måned fra den første måned du er betalt 
som Diamond Direktør, og (ii) betales som 
Diamond Direktør i mindst tre 
kalendermåneder i løbet af året.** 

I de efterfølgende år **skal du (i) forblive 
aktiv hver måned fra den første måned du 
får Diamond rang, og (ii) betales som 
Diamond Direktør eller højere i mindst 
seks måneder i løbet af året.**

 

*Du skal deltage i Emerald Experience det år, hvor rejsen optjenes. 

**Et "år" begynder den første måned af rejsens kvalifikationsperiode. Med andre ord starter kvalifikationsåret 1. 

november for Emerald Experience og 1. maj til Diamond Discovery. For at være berettiget til en rejse skal du opfylde 

kvalifikationskravene mindst 60 dage før afrejsedato. Du vil blive underrettet skriftligt, hvis du er berettiget. Hvis du ikke 

deltager efter at have tilmeldt dig, vil Jeunesse kræve, at du refunderer udgifter, der allerede er afholdt.  Ingen rejser 

kan refunderes, overføres og den kan blive beskattet som personlig indkomst, hvis det kræves af gældende love og 

regler. Ingen kontant erstatninger er tilladt. Disse ture er designet til at fremme indlæring, team building og 

ledelsesbinding.  

LEDERSKAB  

Emerald Experience 

Diamond Discovery 

Diamond bonuspulje 
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6. 
  

METODE TIL INDTJENING:     

 DIAMOND BONUSPULJE 
 

 

FORDELENE VED GLOBALT LEDERSKAB  

Du kan optjene aktier i virksomhedens globale salg, ved at kvalificere dig til vores Diamond 

Bonuspulje. Diamond Pool omfatter 3 % af virksomhedens globale kommissionsvolumen fra 

produktsalg der er foretaget hvert kvartal. Denne pulje er opdelt blandt kvalificerende Diamonds 

i henhold til de akkumulerede aktier i kvartalet. 

 

Bonuspuljen beregnes kvartalsvis, og bonussen betales i henhold til de aktier, du har optjent i 

bonusperioden. For at deltage i Diamond Bonuspulje, skal du (i) sælge produkter til ti (10) 

personligt tilmeldte forhandlere, der er i SmartDelivery i hver måned i kvartalet, og (ii) din 

højest opnåede rang skal være Diamond Direktør på eller før første dag i kvartalet. 

 

Du kan akkumulere aktier som følger: 

 

• En aktie er tildelt for at blive betalt som 

Diamond Direktør for første gang på eller før 

den første dag i kvartalet. 

 

• En aktie er tildelt pr. måned i kvartalet, som du 

er betalt som en Diamond. 

 

• En andel tildeles for hver 1.000 Team 

kommission cyklusser, du opnår i kvartalet. 

 

• Op til en andel tildeles hvert kvartal for hver 

personlig tilmeldt forhandler, der er betalt som 

Diamond direktør i enhver måned i et kvartal 

 

• En aktie tildeles hver måned du er betalt som 

dobbelt Diamond Direktør eller højere.  
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STIG I RANG, SOM DIT PRODUKTSALG VOKSER 

RANG     KVALIFIKATIONSKRAV FORDELE 

ASSOCIERET • Underskriv og indsend forhandleraftalen 

• Køb et startsæt, associerede akkumulerer ikke volumen 

• Køb til engrospris 

• Detailfortjeneste 

• Jeunesse Preferred 

fortjenester 

• Detailsalg bonusser 

FORHANDLER • Bliv en associeret 

• Akkumuler 100 PV inden for en SmartDivivery måned inden for et år efter køb 

af dit startsæt 

• Samme som associerede 

• Start med at akkumulere 

volumen 

 

LEDER 

LEDER RANG* 

• Bliv forhandler 

• Vær aktiv 

• Vær fuldt kvalificeret (hav en 1 personligt tilmeldt forhandler på hvert team) 

 

• Samme som forhandler 

• Team kommissioner 

JADE LEDER • Bliv betalt som en leder  

• Hav ENTEN 

o 4 personligt tilmeldte ledere med mindst en i hvert team ELLER  

o 8 personligt tilmeldte forhandlere med mindst 3 i hvert Team  

• Samme som leder 

• Et niveau af matchende 

bonusser 

PEARL EXECUTIVE • Bliv betalt som en leder  

• Hav ENTEN 

o 8 personligt tilmeldte ledere med mindst 2 på hvert team ELLER 

o 12 personligt tilmeldte forhandlere med mindst 3 på hvert Team  

• Samme som leder 

• To niveauer af 

matchende bonusser 

SAPPHIRE 

EXECUTIVE 

• Bliv betalt som en leder  

• Hav 12 personligt tilmeldte ledere med mindst 3 på hvert team  

• Samme som leder 

• Tre niveauer af 

matchende bonusser 

• Gateway to Direktør rang 

     SAPPHIRE 25 • Bliv betalt som Sapphire leder  

• Akkumuler 25 Team kommission cyklusser i den foregående kalendermåned 
• Samme som Sapphire 

• Særlig anerkendelse 

• Leder arrangementer 

     SAPPHIRE 50 • Bliv betalt som Sapphire leder  

• Akkumuler 50 Team kommission cyklusser i den foregående kalendermåned 

SAPPHIRE ELITE • Bliv betalt som Sapphire leder  

• Akkumuler 100 Team kommission cyklusser i den foregående kalendermåned 

 

RUBY DIREKTØR 

DIREKTØR RANG* 

• Bliv betalt som Sapphire leder  

• Hav 2 linjer med sponsorering med en betalt som Sapphire** i hver linje 

• Hav 200 Team kommission cyklusser i den foregående kalendermåned 

 

• Samme som Sapphire 

• Fire niveauer af 

matchende bonusser 

EMERALD 

DIREKTØR 

• Bliv betalt som Sapphire leder  

• Hav 4 linjer med sponsorering, med en betalt som Sapphire** i hver linje 

• Hav 500 Team kommission cyklusser i den foregående kalendermåned 

• Samme som Sapphire 

• Fem niveauer af 

matchende bonusser 

• Emerald Experience 

DIAMOND 

DIREKTØR 

• Bliv betalt som en Sapphire leder  

• Hav 6 linjer med sponsorering med en betalt som Sapphire** i hver linje*** 

• Hav 1000 Team kommission cyklusser i den foregående kalendermåned 

• Hav 1000 Team kommission cyklusser i den nuværende kalendermåned **** 

• Samme som Sapphire 

• Seks niveauer af 

matchende bonusser 

• Diamond Bonuspulje 

• Diamond Discovery 

*Leder og direktør rang belønnes den dag, hvor alle kvalifikationer er opfyldt.  

**Den påkrævede Betalt som rangering under Linje af sponsorering skal være være en “ægte” rangering; dvs. at sådanne rangeringer skal 

være optjent ved at opbygge en organisation og akkumulere den påkrævede volumen, og ikke være opnået ved at købe en produktpakke. 

***Hvis alle cykluskrav er opfyldt, men de påkrævede Sapphire/Diamonds ikke er i sponsorlinjerne ved afslutningen af den kvalificerede måned, 

vil du blive betalt på den nye rang, hvis dette krav er opfyldt inden den sidste dag i den følgende måned. 

****Hvis kun 500 - 999 cyklusser er afsluttet i den aktuelle måned, og alle øvrige krav er opfyldt, vil du blive anerkendt som opnået rang af 

Diamond direktør (og være kvalificeret til at modtage 1 andel i Diamond Bonuspuljen), men ikke betalt som en Diamond direktør. I denne 

situation er den næste kalendermåned, hvor du laver 1.000 cyklusser, kvalificeret som en Diamond og vil blive betalt på den rang næste 

måned.
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RANG  KVALIFIKATIONSKRAV  FORDELE 
 

DOUBLE 

DIAMOND 

DIREKTØR 

 

• Bliv betalt som Diamond Direktør 

• Hav 2 linjer med sponsorering, hver med en Diamond* inden for 7 niveauer** 

• Hav 1.500 Team commission cyklusser i den foregående kalendermåned 

 

• Samme som Diamond 

Direktør 

• Syv niveauer af matchende 

bonusser 

TRIPLE DIAMOND 

DIREKTØR 
• Bliv betalt som en Diamond Direktør 

• Hav 4 linjer med sponsorering, hver med en Diamond* inden for 7 niveauer  

• Akkumuler 2.000.000 PGV i 1 kalendermåned med ikke mere end 500.000 

• PGV, der kommer fra en enkelt sponsorlinje 

• Hav 10.000 aktive forhandlere i alle dine sponsorlinjer i SmartDelivery måned 

• Bliv betalt på denne rang i 2 på hinanden følgende kalendermåneder 

• Samme som Double 

Diamond Direktør 

• $100,000 engangs bonus*** 

PRESIDENTIAL 

DIAMOND 

DIREKTØR 

• Bliv betalt som en Diamond Direktør 

• Hav 6 linjer med sponsorering, hver med en Diamond* inden for 7 niveauer 

• Akkumuler 3.000.000 PGV i 1 kalendermåned med ikke mere end 500.000 

• PGV, der kommer fra en enkelt sponsoringslinje 

• Hav 15.000 aktive forhandlere i alle dine sponsorlinjer i SmartDivivery måned 

• Bliv betalt på denne rang i 3 på hinanden følgende kalendermåneder 

• Samme som Double 

Diamond Direktør 

• $250,000 engangs bonus**** 

IMPERIAL 

DIAMOND 

DIREKTØR 

• Bliv betalt som en Diamond Direktør 

• Hav 8 linjer med sponsorering, hver med en Diamond* inden for 7 niveauer 

• Akkumuler 4.000.000 PGV i 1 kalendermåned med ikke mere end 500.000 

• PGV, der kommer fra en enkelt sponsoringslinje 

• Hav 20.000 aktive forhandlere i alle dine sponsorlinjer i SmartDivivery måned 

• Bliv betalt på denne rang i 3 på hinanden følgende kalendermåneder 

• Samme som Double 

Diamond Direktør 

• $500,000 engangs 

bonus***** 

CROWNE 

DIAMOND 

DIREKTØR 

• Bliv betalt som en Diamond Direktør 

• Hav 10 linjer med sponsorering, hver med en Diamond* inden for 7 niveauer 

• Akkumuler 5.000.000 PGV i 1 kalendermåned med ikke mere end 500.000 

• PGV, der kommer fra en enkelt sponsoringslinje 

• Hav 25.000 aktive forhandlere i alle dine sponsorlinjer i SmartDivivery måned 

• Bliv betalt på denne rang i 6 på hinanden følgende kalendermåneder 

• Samme som Double 

Diamond Direktør 

• $1,000,000 engangs 

bonus***** 

 

*Den påkrævede Betalt som rangering under Linje af sponsorering skal være være en “ægte” rangering; dvs. at 

sådanne rangeringer skal være optjent ved at opbygge en organisation og akkumulere den påkrævede volumen, 

og ikke være opnået ved at købe en produktpakke.  

**Hvis en af disse Diamonds er blevet anerkendt, men aldrig betalt som en Diamond, og hvis du ellers opfylder alle 

kravene, vil du blive anerkendt, men ikke betalt som en dobbelt Diamond. 

***Engangs bonusser udbetales ved næste store virksomhedsarrangement, og præsenteres på scenen 

****Betalt over en 12-måneders periode 

*****Betalt over en 24-måneders periode
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Ordliste i forbindelse med Vilkår 
AKTIV: Efter at have opnået rang af forhandler, vil du 

blive Aktiv i en SmartDelivery måned ved at opnå 60 PV 

gennem kundesalg eller personlige køb.* Hvis du ikke 

forbliver Aktiv I din SmartDelivery måned, vil enhver 

akkumuleret point blive nulstillet når kommissionerne 

beregnes. Sådanne point kan ikke gendannes. Du kan 

blive Aktiv igen, efter at have overholdt de ovenstående 

krav. 

ÅRLIG FORNYELSE: Der er et lille årligt gebyr på 

$19,95, der dækker omkostningerne til dit virtuelle 

Virksomheds administrationssystem. Men, hvis du 

bevarer 360 CV fra dine personlige SmartDelivery ordrer 

i løbet af året, og ikke købte et startsæt ved en 

forfremmelse, vil det årlige gebyr blive annulleret. Ellers 

skal du betale det årlige fornyelsesgebyr. 

AUTOSHIP: Se SmartDelivery. 

BETALT SOM eller BETALT VED RANG: For at blive 

betalt ved en rang (dvs. blive betalt som en Ruby 

Direktør), skal du være Aktiv og overholde kravene for 

denne rang. 

DETAILKUNDE: En kunde der køber til detailpriser fra 

din replikerede hjemmeside, eller direkte fra dig 

ENGROS KUNDE: En forhandler der kun køber 

produkter til personligt brug, er en engros kunde. 

GRUPPEVOLUMEN (GV): Gruppevolumen er den 

volume der genereres gennem salg i dine to teams, det 

inkluderer PV, PGV og Spillover volumen. Se figur 3. 

HØJEST OPNÅEDE RANG: Den højeste rang du 

nogensinde har opnået.  

JOFFICE: Du modtager et virtuelt virksomheds 

administrationssystem som en del af dit Startsæt, der 

giver dig alt hvad du behøver for at køre din Jeunesse 

virksomhed online. Gennem dette utrolige system kan 

du spore din globale virksomhed, opsætte 

SmartDelivery, generere administrationsrapporter, købe 

produkter, få adgang til commissioner og meget mere. 

KOMMISSION VOLUMEN (CV): For at sikre, at dine 

produkter hare n konkurrencedygtig pris, er hvert 

Jeunesse product tildelt en pointværdi, kendt som 

Kommission volumen (nogle gange også kaldet “point”). 

Kommissioner som du kan tjene gennem den Finansielle 

belønningsplan er baseret på akkumulering af disse 

point. CV begynder at akkumulere fra du stiger fra 

associeret til forhandler. CV fortsætter med at 

akkumulere så længe du er Aktiv. Se figur 3. 

KUNDER: Dette inkluderer detail, Preferred og engros 

kunder. 

KVALIFICER eller KVALIFICERET: Når du har en 

Aktiv forhandler på dit right og left team, er du 

kvalificeret. Dette giver dig tilladelse til at stige til Leder, 

hvis du er Aktiv 

LINJE AF SPONSORERING: Hver forhandler der er 

personligt tilmeldt af dig, vil begynde en ny linje af 

sponsorering i dit Tilmeldingstræ. Linjen af sponsorering 

vokser idet den forhandler tilmelder andre forhandlere, 

og disse forhandlere igen tilmelder andre. Denne proces 

fortsætter gennem ubegrænsede niveauer, der er ingen 

grænse for hvor mange linjer af sponsorering du kan 

oprette. Se figur 4. 

PERSONLIG GRUPPEVOLUMEN (PGV): Personlig 

gruppevolumen er den CV der genereres gennem din 

linje af sponsorering, og fra salg til dine kunder. Den 

inkluderer ikke din Spillover volumen. PGV fra salg i dit 

Tilmeldingstræ bruges til at beregne vise kampagner. Se 

figur 3. 

 

 

 

Figur 3. Hvert produkt er tildelt en CV værdi, der anvendes 

til at beregne PV, PGV og GV. PV er påkrævet for at være 

Aktiv. PGV genereres i dit Tilmeldingstræ. GV inkluderer al 

PV, PGV og Spillover volumen fra dine Teams, og anvendes 

til at beregne Team kommissioner.



14 
 

  

 
 
PERSONLIG VOLUMEN (PV): Personlig 

volumen genereres fra CV på produktsalg til dine kunder, 

gennem din replikerede hjemmeside eller fra dine 

personlige køb. Overskydende PV regel. Når den 

totale PV fra dine SmartDelivery ordrer overstiger 60 i en 

SmartDelivery måned, og underforudsætning af, at din 

SmartDelivery ordrer behandles inden for 7 dage af 

startdatoen for din SmartDelivery dato, så vil PV fra salg 

til dine detail og Preferred Kunder, samt PV fra dine 

personlige køb flyde til det lave team. Dit lave team er 

det team med mindst GV ved slutningen af 

SmartDelivery måneden. Denne regel er kun gældende 

hvis den overskydende PV er fra en ubetinget 

SmartDelivery ordre der findes i køen (automatisk og 

ikke afgivet manuelt i dit back office). Undtagelse: 

Arrangement PV. Yderligere overskydende PV fra 

produkter købt ved et arrangement, eller fra pakker, vil 

ikke gå til det lave Team. Bemærk venligst, at PV fra salg 

af en basispakke til din nylig tilmeldte forhandler, også 

kan tælle mod dit krav om at være Aktiv, dog vil PV ikke 

tælle med når en nylig tilmeldt forhandler sælger en 

basispakke til hans/hendes nylig tilmelde forhandler i 

den samme SmartDelivery måned. 

PREFERRED KUNDE:   
En kunde der er registreret til SmartDelivery og som 

køber fra din replikerede hjemmeside til rabatpriser. 

Efter den 30/09/2018 vil nye Preferred kunder ikke 

længere blive placeret i et træ. Preferred kunder skal 

deltage i SmartDelivery. 

 

SMARTDELIVERY:  
(tidligere kendt som Autoship eller Convenience Plan): 
Hvis du foretrækker at modtage en tilbagevendende 
ordre, kan du registrere for SmartDelivery. Jeunesse vil 
opkræve dit kreditkort hver måned, og sende de 
produkter du har angivet. 
 

   
 
SMARTDELIVERY MÅNED:  

Det er den tidsperiode du har til at overholde din PV og 

kravene til din rang. Perioden begynder den dag på 

måneden hvor du enten køber din oprindelige pakke, 

eller stiger til rang som forhandler, og slutter midnat EST 

dagen før, den efterfølgende måned. For eksempel, hvis 

du stiger til forhandler den 20. maj, vil din SmartDelivery 

måned begynde på denne dag, og slutte den 19. juni 

midnat EST. Bemærk også, at hvis din SmartDelivery 

måned begynder den 28., 29., 30. eller 31 i måneden, 

vil vi justere startdatoen til nogle få dage tidligere, for at 

imødese de kortere måneder. Hvis du senere opgraderer 

ved at købe en større pakke, vil købsdatoen markere en 

ny SmartDelivery måned.. 

 
SPILLOVER:  
Forhandlere der er placeret i dit Team træ af din Upline, 
er kendt som Spillover. Deres salg er inkluderet i din GV.  
 
TEAM OG TEAM TRÆ Dit Team træ er den 
organisatoriske struktur, der inkluderer nylig tilmeldte 
forhandlere der er placeret i Team træet i bunden af dit 
right eller left teams. Nye forhandlere der tilmeldes af 
din Upline, placeres også i bunden af et af dine Teams, 
og er kendt som Spillover. CV fra produktsalg i dit Team 
træ omdannes til GV, som anvendes til at beregne Team 
kommissioner. Se figur 4. 

 
TILMELDINGSTRÆ:  
Forhandlere i hver af dine linjer af sponsorering er 
placeret i dit tilmeldingstræ. PGV fra deres salg 
anvendes til at beregne bestemte kampagner. Se figur 
3. 

 
UPLINE:  
Inkluderer den forhandler der oprindeligt tilmelde dig, og 
alle der er sponsoreret før dig, i den linje af 
sponsorering. 
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Figur 4. Tilmeldingstræ: Du har personligt tilmeldt forhandlerne A – D, hver af dem begynder en linje af 

sponsorering i dit Tilmeldingstræ. Forhandler B har tilmeldt forhandlerne Bx – Bz, som er på andet niveau 

i din linje af sponsorering. Forhandlerne Bx – Bz begynder også B’2 linje af sponsorering.  D1 er også på 

dit 2. niveau. By1 er på dit 3. niveau. 

Team Træ: Dine personligt tilmeldte forhandlere bliver skiftevis placeret automatisk på dit right og left 

Teams (eller kan justeres manuelt gennem din låsningsplacering i indstillingerne for din personlige profil i 

dit back office). Indtil du opnår Sapphie skal du placere nye forhandlere på dit udvendige right eller left 

Teams.  

I dette eksempel, bliver detail og Preferred kunder placeret uden for træerne. Forhandlerne A – D 

placeres i dit Team træ. Endvidere er forhandlerne 1 – 4 også blevet placeret i dit Team træ af din 

Upline, og er Spillover. Team kommissioner beregnes ud fra dit Team træ. 
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