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WELCOME TO JEUNESSE 
 

 

Olemme iloisia, että olet valinnut meidät kumppaniksesi ja alkanut rakentaa omaa 

Jeunesse-liiketoimintaasi. Tuhannet kaltaisesi riippumattomat Jälleenmyyjät ovat liittyneet 

yhteisöömme, jakaneet uskomattomia tuotteitamme tuttaviensa kesken ja nauttineet 

taloudellisten palkintojen tuomista eduista. Jeunesse tarjoaa yhden toimialan 

kilpailukykyisimmistä palkitsemisohjelmista ja muuttaa elämää kaikkialla maailmassa. 

 

HALLITSET OMAA KOHTALOASI 

Taloudellinen palkitsemisohjelma tarjoaa kolme ansaitsemismahdollisuuksien luokkaa: myynti 

asiakkaille, komissiot tiimin rakentamisesta ja johtamisesta myönnettävät palkinnot. 

 

 

  

 

 

 

 

Voit osallistua Jeunessen taloudelliseen palkitsemisohjelmaan haluamallasi tasolla. Voit 

päättää, haluatko saada osa-aikaista tuloa vähittäismyynnistä vai rakentaa päätoimisen 

liiketoiminnan, jolla on tiimejä kaikkialla maailmassa. 

 

AINUTLAATUINEN ANSAITSEMISMALLIMME  

Olemme yritys, joka sijoittaa joka päivä rahaa sinun kaltaisiisi ihmisiin. Jeunesse on enemmän 

kuin pelkkä yritys. Se on perhe. Ja koska perhe on meille tärkeintä, haluamme auttaa sinua 

matkan jokaisessa vaiheessa.  

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Perustaja, CEO 

Wendy Lewis 

Perustaja, COO       

Scott A. Lewis 

CVO 

 

Jeunessen Globaalista Taloudellisesta Palkitsemisohjelmasta maksettavien palkkioiden enimmäismäärä on 60 % globaalista CV:stä . 

Tätä rajoitusta voidaan soveltaa myös komissioihin, bonuksiin ja muihin tuloihin, ja rajoitus voi muuttua aika ajoin. 

 

*Katso sanasto sivulla 13. Lukemisen helpottamiseksi kaikki sanastossa tai Jeunessen Käytännöissä ja Menettelyissä määritellyt  termit 

on kirjoitettu isolla alkukirjaimella.   

MYYNTI ASIAKKAILLE 

Vähittäismyynnin tuotot 

Jeunesse Preferred  

Vähittäismyyntibonus 

 

TIIMINRAKENNUS 

Tiimikomissiot  

Vastaava bonus 

Kannustepalkkio 

Jälleenmyyjien pysyvyydestä 

JOHTAMINEN 
Emerald Experience  
Diamond Discovery 
Diamond-bonuspooli 
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MYY JEUNESSEN 
LAATUTUOTTEITA 
ASIAKKAILLESI  
 
 
 

Jeunesse-tuotteiden aktiivisen myymisen Asiakkaille tulisi olla Jälleenmyyjän toiminnan 

ytimessä ja perusta, jolle rakennat tulevan myyntiorganisaatiosi ja tulosi. 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Huomaa: Joitakin mainittuja tuotteita ei ehkä ole saatavana omalla markkina-alueellasi. 

 

ENSIMMÄINEN VAIHE ASIAKKAILLE MYYNNISSÄ: 
Ryhdy Associate-kumppaniksi  

Associatena voit ostaa Jeunesse-tuotteita tukkuhintaan ja ansaita komissioita myynnistä 

Asiakkaille,* mukaan lukien Vähittäismyynnin tuotot, komissiot myynnistä Jeunessen 

Etuasiakkaille sekä Vähittäismyyntibonukset. Voit myös kutsua mukaan muita Jälleenmyyjiä, 

mutta et voi kerätä komissioita niiden myynnistä, ennen kuin saavutat Executive-aseman. Voit 

alkaa Associateksi rekisteröitymällä ja ostamalla Aloituspakkauksen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

*Katso sanasto sivulla 13.   

MYYNTI ASIAKKAILLE 

Vähittäismyynnin tuotot 

Jeunesse Preferred  

Vähittäismyyntibonus 
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1. 
  

 ENSIMMÄINEN TAPA ANSAITA:  

 VÄHITTÄISMYYNNIN TUOTOT 
  
 

VÄHITTÄISMYYNTI: TUOTTEEN MYYNTI = ONNELLINEN LOMPAKKO 

Tuotteiden ostaminen tukkuhintaan ja myyminen vähittäishintaan on nopein tapa alkaa ansaita 

heti rekisteröitymisen jälkeen. Hintojen erotus jää sinulle itsellesi. Kerrotpa tarinaasi 

kasvotusten jalkapallopelissä tai ohjaat ystäviä ja sukulaisia omalle Jeunesse-sivustollesi, voit 

ansaita jokaisesta kaupasta 15–40 %! Vähittäismyynti on ensisijainen tulojesi lähde, ja samalla 

rakennat asiakasuskollisuutta. Verkossa tapahtuvan Vähittäismyynnin tuotot maksetaan sinulle 

kerran viikossa. 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE PREFERRED: USKOLLISET ASIAKKAAT = ONNELLISEMPI  

Jeunesse Preferred on upea Vähittäisasiakkaille suunnattu ohjelma, joka tarjoaa 

etuasiakkaille alennusta tuotteista. Asiakkaiden täytyy hyväksyä automaattinen 

kuukausittain tapahtuva toimitus Jeunesse SmartDelivery -järjestelmän kautta (aiemmin 

”Automaattinen lähetys”). Pyydä asiakkaita käymään replikoidulla sivustollasi, valitsemaan 

tuotteensa ja sen jälkeen rekisteröitymään oikeutetuksi Jeunesse Preferred -hintoihin. 

Jeunesse Preferred -asiakkaat saavat jopa 25 %:n 

alennuksen jokaisen tilaamansa tuotteen 

vähittäismyyntihinnasta.* 
 

Jeunesse Preferred -asiakkaiden avulla voit 

rakentaa asiakasjoukon, joka ostaa sinulta 

tuotteita joka kuukausi. Maksamme sinulle 

ostoksista Vähittäismyynnin tuotot kerran viikossa. 

Ansaitsemasi komissio muodostuu Jeunesse 

Preferred -hinnan ja tukkumyyntihinnan 

erotuksesta. Myös jokaiseen Jälleenmyyjänä 

myymääsi tuotteeseen liittyy täysi 

Commissionable Volume (CV), ja kaikki CV:t 

kerryttävät Personal Group Volume (PGV)- ja 

Group Volume (GV) -määriä.     *Ei koske bulkki- ja pakettitilauksia   
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2. 
 

 

TOINEN TAPA ANSAITA: 

VÄHITTÄISMYYNTIBONUS 

 
 

KAIKKI PITÄVÄT BONUKSISTA. 

Voit tarjota alehintaan tuotepaketteja, jotka sisältävät vaihtelevia määriä suosituimpia 

tuotteitamme. Ansaitse Vähittäismyyntibonus ensimmäisestä jokaiselle Vähittäisasiakkaaksi 

tai Etuasiakkaaksi rekisteröidylle Asiakkaalle myydystä tuotepaketista sekä jokaisesta itse 

rekrytoimastasi Jälleenmyyjästä. 

 

Vakiopakettien Vähittäismyyntibonus (Retail Sales Bonus, RSB) on arvoltaan 25–300 USD. 

Bonuksen määrä vaihtelee tuotepaketin mukaan.* Auta uusia Asiakkaita ymmärtämään 

kunkin paketin tuotteet, jotta he voivat valita sopivimman paketin. 
    

     Kuva 1. Some products shown may not be available in your market 

 

CREATE-A-PACKAGE 

Create-A-Package on hieno vaihtoehto vakiotuotepaketeillesi – anna Asiakkaittesi räätälöidä 

ensimmäinen tilauksensa. Tämän vaihtoehdon Vähittäismyyntibonusprosentit vaihtelevat 

paketin kokonaishinnan mukaan (ilman veroja ja toimituskuluja): 

 

• 100 – 199 CV = 10%  

• 200 – 299 CV = 12% 

• 300 CV+ = 15% 

 

Jos esimerkiksi myyt Asiakkaalle tuotteen, jonka arvo on 150 CV, saat bonusta 15 USD.**  

250 USD:n kauppa, jonka arvo on 200 CV, tuottaa 24 USD bonusta. 

 

 

*Katso Jofficesta saatavana olevien pakettien hinnasto, pakettien CV:t ja Vähittäismyyntibonukset  

**Kaikkien komissioiden ja bonusten laskennassa käytetään Yhdysvaltojen dollareita. Summat muunnetaan 

paikalliseksi valuutaksi sen päivän vaihtokurssilla, jolloin nostat ansiosi maksukortiltasi.  
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RAKENNA 
TIIMI AVUKSI 
JEUNESSE-
TUOTTEIDEN 
MYYNTIIN 

Tuotteiden myyminen ja komissioiden 

ansaitseminen ovat liiketoimintasi perusta. 

Pääset hyötymään vieläkin enemmän, kun 

rakennat samankaltaisesti ajattelevien 

ihmisten verkoston jakamaan tuotteita ja 

mahdollisuuksia. Tarjoat koulutusta ja saat 

itsellesi lisää mahdollisuuksia. Voit ansaita 

tiimikomissioita, vastaavia bonuksia ja 

kannustepalkkioita Jälleenmyyjien 

pysyvyydestä. Jos etenet Emerald- tai 

Diamond-tason johtajaksi, pääset myös 

osallistumaan Jeunessen 

elämäntyylipalkintoihin. Diamond-johtajana 

voit päästä osallistumaan Diamond-

bonuspooliin. 

 

ENSIMMÄISET VAIHEET KOHTI TIIMINRAKENNUSTA 

Eteneminen Associatesta Jälleenmyyjäksi  

Eteneminen Associate-tasolta Jälleenmyyjäksi edellyttää 100 
CV:n keräämistä yhden SmartDelivery-kuukauden* aikana 
ensimmäisenä vuonna. Jälleenmyyjänä kerrytät volyymia 
myynnistä asiakkaillesi ja Jälleenmyyjillesi. 
 

Eteneminen Jälleenmyyjästä Executive-tasolle  

Taloudellisen palkitsemisohjelman kaikkien etujen saaminen 

edellyttää etenemistä Executive-johtajatasolle. Executive-

taso saavutetaan (i) alkamalla aktiiviseksi* ja (ii) saamalla 

pätevyys (vähintään yksi henkilökohtaisesti rekrytoitu 

Jälleenmyyjä aktiivisena oikeanpuoleisessa ja yksi 

vasemmanpuoleisessa tiimissä). Executive-tasolla alat 

ansaita lisäkomissioita. 

 

 

*Katso sanasto sivulla 13.  

TIIMINRAKENNUS  

Tiimikomissiot  
Vastaava bonus 
Kannustepalkkio 
Jälleenmyyjien pysyvyydestä 

Kuva 2. Joitakin mainittuja tuotteita ei ehkä ole saatavana omalla 
markkina-alueellasi. 
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3. 
 

 TAPA ANSAITA: 

 TIIMIKOMISSIOT 

 

 
ANSAITSE KOMISSIOITA TIIMISI 
MYYNNISTÄ  

Kun rakennat Jälleenmyyjäverkostoa, 

Jälleenmyyjät sijoitetaan oman liiketoimintasi 

tiimipuuhun oikean- tai vasemmanpuoleiseen 

tiimiin. Aina kun tiimisi jäsen myy tuotteen, 

myynti kerryttää sinulle Group Volumea (GV). 

Muista, että GV sisältää PV:n, PGV:n ja 

Spillover Volumen (katso Sanasto). 

Tiimikomissioiden laskennassa käytetään 

GV:tä. 

 

Kun tiimisi kasvavat, ansaitset GV:tä niiden 

tuotemyynnistä. 

 

Kun jompikumpi tiimeistäsi (vasemmalla tai 

oikealla) saavuttaa 600 GV ja toinen tiimi 300 

GV (sillä, miten päin pistemäärät menevät, ei 

ole väliä), ansaitset 35 USD Tiimikomission eli 

syklibonuksen. Tiimikomissiot maksetaan 

viikoittain ja ne toistuvat. Saat aina 35 USD 

syklibonuksen, kun Tiimisi keräävät 600/300 

GV.* 

 

Tiimikomissioiden ansaitseminen edellyttää, 

että olet hyväksytty ja maksutasosi on  

Executive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Viikossa voi olla enintään 750 sykliä   
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4. 
 

TAPA ANSAITA: 

 BONUKSET 

 
 

 

TIIMIN KASVATTAMINEN KANNATTAA  

Jeunesse uskoo, että sinun kuuluu saada palkkio myyntitiimin rakentamisesta. Kun rakennat 

tiimiä, voit kouluttaa itse rekrytoimasi henkilöt tuotteiden myyntiin ja organisaation 

rakentamiseen. Lisäksi opetat heidät kopioimaan sen, mitä itse teet. Mitä paremmin onnistut 

itse rekrytoimiesi henkilöiden koulutuksessa (sponsorointilinja) Jeunesse-tuotteiden myyntiin, 

sitä paremmin he menestyvät ja sitä enemmän voit itsekin ansaita.  

Kun etenet korkeammille asteille, Jeunesse palkitsee sinut vastaavalla bonuksella 

sponsorointilinjasi kouluttamisesta ja kasvattamisesta. Vastaava bonus maksetaan 

sponsorointilinjojen* tasoilla 1–7 ansaittujen tiimikomissioiden prosenttiosuutena Paid As -

tasosi mukaisesti 

Vastaava bonus (Matching Bonus) 

maksetaan ensimmäisen kerran Jade 

Executive -tasolla. Voit tällä tasolla ansaita 

20 % tiimikomissioita sponsorointilinjojesi 

(rekrytointipuusi) ensimmäisen tason 

Jälleenmyyjien myynnistä. Jos esimerkiksi 

rekrytoit ensimmäiselle tasolle Natalien, 

Staceyn ja Adamin, voit ansaita vastaavan 

bonuksen, jonka suuruus on 20 % heidän 

tiimikomissioistaan. Seuraavalla eli Pearl 

Executive -tasolla voit ansaita 20 % 

sponsorointilinjojesi (rekrytointipuusi) 

ensimmäisen tason ja 15 % toisen tason 

Jälleenmyyjien myynnistä. Kun etenet 

korkeammalle tasolle, voit lisäksi ansaita 

vastaavia bonuksia sponsorointilinjojesi 

(rekrytointipuu) tasoilta 1–7.   

Viikoittaisten vastaavien bonusten ansaitseminen taulukossa esitetyillä tasoilla edellyttää, että 

olet aktiivinen ja maksutasosi vastaa kyseistä tasoa.        

 

*Katso sanasto sivulla 13.  
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5. 
 

 

 TAPA ANSAITA:  

KANNUSTEPALKKIO 

JÄLLEENMYYJIEN PYSYVYYDESTÄ 

 

 

 

ENEMMÄN JÄLLEENMYYJIÄ = ENEMMÄN PALKINTOJA 

Kun myyt tuotteita viidelle itse rekrytoimallesi Jälleenmyyjälle* tietyn kalenterikuukauden 

SmartDelivery-toimituksia, ensimmäisen tason vastaava bonuksesi nousee 20 %:sta 25 %:iin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun myyt tuotteita kymmenen itse rekrytoimallesi Jälleenmyyjälle* tietyn kalenterikuukauden 

SmartDelivery-toimituksia, ensimmäisen tason vastaava bonuksesi nousee 30 %:iin. 

 

 

 

Kannustepalkkio Jälleenmyyjien pysyvyydestä maksetaan, kun olet aktiivinen ja maksutasosi on 

vähintään Jade Executive. 

 

 

 

 

*Vasta rekisteröityä Jälleenmyyjää pidettäisiin 5/10-Jälleenmyyjänä rekisteröitymiskuussa, vaikka tämä olisi 

rekisteröitynyt SmartDeliveryyn tai suorittanut loppuun SmartDelivery-tilauksen. Kyseistä Jälleenmyyjää ei kuitenkaan 

oteta huomioon, jos he rekisteröivät myös uuden Jälleenmyyjän samassa kuussa.  
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PALKKIOTA 
JOHTAMISESTA 
 
Jeunesse palkitsee avokätisesti huippumyyjänsä, jotka osoittavat johtajuutta. He saavat 

palkinnoksi matkoja eksoottisiin kohteisiin ja komissioita globaalista myynnistä. 

JEUNESSE-MATKAT 
Jeunesse haluaa palkita sinua ja tunnustaa menestyksesi, kun rakennat liiketoimintaasi. 
Elämäntyylipalkinto-ohjelmamme Jeuensse-Matkat antaa sinulle mahdollisuuden nauttia 
ylellisestä elämäntyylistä, jonka ponnistelusi ansaitsee. 

 
EMERALD EXPERIENCE   

Parhaasta tuli juuri vieläkin parempi! 
Kutsumme sinut ja puolisosi mukaan 
Havaijille ylelliseen Grand Wailea Resortiin 
nauttimaan auringosta ja hauskanpidosta 
viiden päivän ajan. Nauti viinistä ja illallisista 
muiden johtajien ja yrityksen perustajien 
kanssa ja saa lisäoppia asiantuntijoilta ja 
johtajilta ainutlaatuisessa johtamistaitojen 
kehittämistapahtumassa. Emerald 
Experience -matkalle* osallistuminen 
edellyttää, että maksutasosi on ollut 
Emerald Director vähintään kolmen 
kuukauden ajan vuodesta** ja että olet 
Emerald-johtajatason saavuttamisen 
jälkeen ollut aktiivinen jokaisena 
kuukautena. 

DIAMOND DISCOVERY 
Tässä se on — Diamond-elämäntyyli on 
sinua varten! Olet ansainnut sen. 
Haluamme palkita sinut toistuvasti, vuosi 
toisensa jälkeen! Diamond-tason 
johtajana pääset puolisosi kanssa 
osallistumaan vuotuiselle Diamond 

Discovery -matkalle. Kohteemme ovat 
maailman ylellisimpiä viiden tähden 
lomakeskuksia, joissa pääsemme yhdessä 
kokemaan uskomattomia seikkailuja. 
Tämä on todellista unelmaelämää — 
elämää Jeunessen Diamond-tason 
johtajana.   

Osallistuminen Discoveryyn ensimmäistä 
kertaa edellyttää, että (i) olet Diamond-
johtajatason saavuttamisen jälkeen 
aktiivinen jokaisena kuukautena ja (ii) 
maksutasosi on Diamond-johtajan taso 
vähintään kolmen kalenterikuukauden 
aikana ennen matkaa.** 

Osallistuminen seuraavina vuosina** 

edellyttää, että (i) olet Diamond-

johtajatason saavuttamisen jälkeen 

aktiivinen jokaisena kuukautena ja (ii) 

maksutasosi on vähintään Diamond 

Director vähintään kuuden 

kalenterikuukauden aikana ennen 

matkaa.**

 

*Sinun tulee osallistua Emerald Experienceen vuonna, jona matka on ansaittu. 

**”Vuosi” alkaa matkan osallistumisedellytysten keräysjakson ensimmäisestä kuukaudesta. Osallistumisedellytysten 

keräysvuosi alkaa 1. marraskuuta Emerald Experiencen osalta ja 1. huhtikuuta Diamond Discoveryn osalta. Matkoille 

osallistuminen edellyttää, että täytät osallistumisedellytykset vähintään 60 päivää ennen lähtöpäivää. Saat 

kirjallisen ilmoituksen edellytysten täyttymisestä. Jos et osallistu, vaikka olet ilmoittautunut, Jeunesse edellyttää sinua 

korvaamaan kertyneet kustannukset. Matkojen maksuja ei palauteta, matkoja ei voi siirtää toiselle henkilölle ja niistä 

saatetaan periä henkilökohtainen tulovero, mikäli sitä edellytetään sovellettavassa lainsäädännössä ja 

määräyksissä. Käteiskorvaukset eivät ole sallittuja. Matkojen tarkoituksena on oppimiskokemusten edistäminen, 

tiimin rakentaminen ja johtajien tutustuminen toisiinsa.  

JOHTAMINEN 

Emerald Experience 

Diamond Discovery 

Diamond-bonuspooli 
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6. 
 

TAPA ANSAITA:     

 DIAMOND-BONUSPOOLI 
 

 

GLOBAALIN JOHTAJUUDEN EDUT 

Voit ansaita osuuksia yrityksen globaalista myynnistä, jos täytät Diamond-bonuspoolin 

osallistumisedellytykset. Diamond-pooli sisältää 3 % kunakin neljännesvuotena saavutetusta 

yrityksen globaalin tuotemyynnin Commissionable Volumesta. Pooli jaetaan edellytykset 

täyttävien Diamond-johtajien kesken neljännesvuoden aikana kertyneiden osuuksien 

mukaisessa suhteessa. 

Bonuspooli lasketaan neljännesvuosittain ja bonus maksetaan kyseisen bonusjakson aikana 

ansaitsemiesi osuuksien mukaisessa suhteessa. Diamond-bonuspooliin osallistuminen 

edellyttää (i) tuotteiden myyntiä kymmenelle (10) henkilökohtaisesti rekrytoidulle 

jälleenmyyjälle, joilla on käytössä SmartDelivery-palvelu, vuosineljänneksen jokaisena 

kuukautena, ja (ii) että korkein saavuttamasi taso on Diamond Director -taso vuosineljänneksen 

ensimmäisenä päivänä tai sitä ennen. Sinun täytyy olla myös osallistunut kahteen tärkeään 

tapahtumaan alueellasi ja yhteen tapahtumaan toisella alueella edellisen kalenterivuoden 

kuluessa.* Tapahtumiin on osallistuttava näkyvästi ja todistettavasti, ja niissä on oltava läsnä 

suurimmassa osassa järjestetystä ohjelmasta. Kaikkiin tasokohtaisiin tapahtumiin 

osallistuminen on pakollista. Hyväksyttäviä tapahtumia ovat Jeunesse EXPO, LEAD Jeunesse ja 

Jeunesse-yliopisto. 

Voit kerryttää osuuksia seuraavasti:* 

• Yksi osuus myönnetään Diamond Director -maksutasosta 

ensimmäisen kerran vuosineljänneksen ensimmäisenä 

päivänä tai sitä ennen. 

• Yksi osuus myönnetään vuosineljänneksen jokaisesta 

kuukaudesta, jolloin olet Diamond-maksutasolla. 

• Yksi osuus myönnetään jokaista neljännesvuoden aikana 

saavuttamaasi 1 000 tiimikomissiosykliä kohden. 

• Korkeintaan yksi osuus myönnetään vuosineljännestä 

kohti jokaiselle henkilökohtaisesti rekrytoidulle 

jälleenmyyjälle, jonka tila minkä tahansa 

vuosineljänneksen kuukaden aikana on Paid As a 

Diamond Director. 

• Yksi osuus myönnetään jokaiselle kuukaudelle, jolloin olet 

Double Diamond Director -maksutasolla tai sitä ylemmällä tasolla. 

 

* Osallistuminen vuoden 2019 aikana on edellytys vuoden 2020 bonusten saamiselle.  
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ETENE YLEMMILLE TASOILLE TUOTEMYYNTISI KASVAESSA 

TASOT    VAATIMUKSET EDUT 

ASSOCIATE • Allekirjoita ja lähetä jälleenmyyjäsopimus 

• Osta aloituspakkaus Associate-tason jälleenmyyjät eivät kerrytä volyymia 

• Osta tukkuhinnalla 

• Vähittäismyynnin tuotot 

• Jeunesse Preferred -

tuotot 

• Vähittäismyyntibonukset 

JÄLLEENMYYJÄ • Toimi Associate-tasolla 

• Kerää 100 PV yhden SmartDelivery-kuukauden aikana yhden vuoden 

kuluessa aloituspakkauksen ostamisesta 

• Sama kuin Associate 

• Aloita volyymin 

kerryttäminen 

 

EXECUTIVE 

EXECUTIVE-TASOT* 

• Ole jälleenmyyjä 

• Ole aktiivinen 

• Täytä kaikki edellytykset (1 henkilökohtaisesti rekrytoitu jälleenmyyjä 

jokaisessa tiimissä) 

 

• Sama kuin jälleenmyyjä 

• Tiimikomissiot 

JADE EXECUTIVE • Olet Executive-maksutasolla  

• JOKO 

o 4 henkilökohtaisesti rekrytoitua Executive-tason jäsentä, vähintään 1 

joka tiimissä TAI  

o 8 henkilökohtaisesti rekrytoitua jälleenmyyjää, vähintään 3 joka tiimissä 

• Sama kuin Executive 

• Yksi vastaavien 

bonusten taso 

PEARL EXECUTIVE • Olet Executive-maksutasolla  

• JOKO 

o 8 henkilökohtaisesti rekrytoitua Executive-tason jäsentä, vähintään 2 

joka tiimissä TAI  

o 12 henkilökohtaisesti rekrytoitua jälleenmyyjää, vähintään 3 joka tiimissä 

• Sama kuin Executive 

• Kaksi vastaavien 

bonusten tasoa 

SAPPHIRE 

EXECUTIVE 

• Olet Executive-maksutasolla  

• Omistaa 12 henkilökohtaisesti rekrytoitua Executive-tason jäsentä, 

vähintään 3 joka tiimissä 

• Sama kuin Executive 

• Kolme vastaavien 

bonusten tasoa 

• Käytävä Director-

tasoille 

     SAPPHIRE 25 • Olet Sapphire Executive -maksutasolla  

• Kerää 25 tiimikomissiosykliä edellisenä kalenterikuukautena 
• Sama kuin Sapphire 

• Erityistunnustus 

• Ylelliset tapahtumat 

     SAPPHIRE 50 • Olet Sapphire Executive -maksutasolla  

• Kerää 50 tiimikomissiosykliä edellisenä kalenterikuukautena 

SAPPHIRE ELITE     • Olet Sapphire Executive -maksutasolla  

• Kerää 100 tiimikomissiosykliä edellisenä kalenterikuukautena 

 

RUBY DIRECTOR 

DIRECTOR-TASOT* 

• Olet Sapphire Executive -maksutasolla  

• 2 sponsorointilinjaa, kummassakin Sapphire-tason** maksu 

• 200 tiimikomissiosykliä edellisenä kalenterikuukautena 

 

• Sama kuin Sapphire 

• Neljä vastaavien 

bonusten tasoa 

EMERALD DIRECTOR • Olet Sapphire Executive -maksutasolla  

• 4 sponsorointilinjaa, kummassakin Sapphire-tason** maksu 

• 500 tiimikomissiosykliä edellisenä kalenterikuukautena 

• Sama kuin Sapphire 

• Viisi vastaavien 

bonusten tasoa 

• Emerald Experience 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Olet Sapphire Executive -maksutasolla  

• 6 sponsorointilinjaa, kummassakin Sapphire-tason** maksu*** 

• 1 000 tiimikomissiosykliä edellisenä kalenterikuukautena 

• 1 000 tiimikomissiosykliä kuluvana kalenterikuukautena**** 

• Sama kuin Sapphire 

• Kuusi vastaavien 

bonusten tasoa 

• Diamond-bonuspooli 

• Diamond Discovery 

*Executive- ja Director-tasot myönnetään sinä päivänä, jolloin edellytykset täyttyvät.  

**Vaaditujen Maksettu muodossa -asteiden Sponsorointilinjoissa tulee olla ”oikeita” asteita, eli ne on pitänyt ansaita rakentamalla 

organisaatiota ja keräämällä tarvittava määrä, ei tuotepakkauksen ostamalla. 

***Jos kaikki syklivaatimukset täyttyvät, mutta sponsorointilinjassa ei ole tarvittavia Sapphire-/Diamond-tason jäseniä edellytysten täyttymisen 

arviointikuukautena, saat maksun uuden tason mukaan, jos edellytys täyttyy ennen seuraavan kuukauden viimeistä päivää. 

****Jos kuluvana kuukautena täytyy vain 500–999 sykliä ja kaikki muut edellytykset täyttyvät, sinut tunnustetaan Diamond Director -tason 

johtajana (ja saat oikeuden saada yhden osuuden Diamond-bonuspoolista), mutta et ole Diamond Director -maksutasolla. Tällöin täytät 

Diamond-tason edellytykset ja siirryt Diamond-maksutasolle seuraavana kalenterikuukautena, jolloin 1 000 syklin vaatimus täyttyy.
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ARVOT  VAATIMUKSET HYÖDYT 
 

DOUBLE 

DIAMOND 

DIRECTOR 

 

• Olet Diamond Director -maksutasolla 

• 2 sponsorointilinjaa, kummassakin Diamond* 7 tason sisällä ** 

• 1 500 tiimikomissiosykliä edellisenä kalenterikuukautena** 

 

• Sama kuin Diamond Director 

• Seitsemän vastaavien 

bonusten tasoa 

TRIPLE DIAMOND 

DIRECTOR 
• Olet Diamond Director -maksutasolla  

• 4 sponsorointilinjaa, kummassakin Diamond* 7 tason sisällä  

• Kerää 2 000 000 PGV:tä 1 kalenterikuukauden aikana siten, että enintään 

500 000 PGV:tä tulee mistään yksittäisestä sponsorointilinjasta 

• Kaikissa sponsorointilinjoissa 10 000 aktiivista jälleenmyyjää kyseisenä 

SmartDelivery-kuukautena 

• Sama maksutaso 2 peräkkäisenä kalenterikuukautena 

• Sama kuin Double Diamond 

Director 

• 100 000 USD:n 

kertaluontoinen bonus*** 

PRESIDENTIAL 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Olet Diamond Director -maksutasolla  

• 6 sponsorointilinjaa, kummassakin Diamond* 7 tason sisällä  

• Kerää 3 000 000 PGV:tä 1 kalenterikuukauden aikana siten, että enintään 

500 000 PGV:tä tulee mistään yksittäisestä sponsorointilinjasta 

• Kaikissa sponsorointilinjoissa 15 000 aktiivista jälleenmyyjää kyseisenä 

SmartDelivery-kuukautena 

• Sama maksutaso 3 peräkkäisenä kalenterikuukautena 

• Sama kuin Double Diamond 

Director 

• 250 000 USD:n 

kertaluontoinen bonus**** 

IMPERIAL 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Olet Diamond Director -maksutasolla  

• 8 sponsorointilinjaa, kummassakin Diamond* 7 tason sisällä 

• Kerää 4 000 000 PGV:tä 1 kalenterikuukauden aikana siten, että enintään 

500 000 PGV:tä tulee mistään yksittäisestä sponsorointilinjasta 

• Kaikissa sponsorointilinjoissa 20 000 aktiivista jälleenmyyjää kyseisenä 

SmartDelivery-kuukautena 

• Sama maksutaso 3 peräkkäisenä kalenterikuukautena 

• Sama kuin Double Diamond 

Director 

• 500 000 USD:n 

kertaluontoinen bonus***** 

CROWNE 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Olet Diamond Director -maksutasolla  

• 10 sponsorointilinjaa, kummassakin Diamond* 7 tason sisällä 

• Kerää 5 000 000 PGV:tä 1 kalenterikuukauden aikana siten, että enintään 

500 000 PGV:tä tulee mistään yksittäisestä sponsorointilinjasta 

• Kaikissa sponsorointilinjoissa 25 000 aktiivista jälleenmyyjää kyseisenä 

SmartDelivery-kuukautena 

• Sama maksutaso 6 peräkkäisenä kalenterikuukautena 

• Sama kuin Double Diamond 

Director 

• 1 000 000 One-Time 

Bonus***** 

*Vaaditujen Maksettu muodossa -asteiden Sponsorointilinjoissa tulee olla ”oikeita” asteita, eli ne on pitänyt ansaita 

rakentamalla organisaatiota ja keräämällä tarvittava määrä, ei tuotepakkauksen ostamalla.  

**Jos joku Diamondeista on tunnustettu, mutta ei ole koskaan ollut Diamond-maksutasolla, sinut tunnustetaan, jos täytät 

muut edellytykset, mutta et ole Double Diamond -maksutasolla. 

***Kertaluontoinen bonus, joka maksetaan yrityksen seuraavassa suuressa tapahtumassa ja esitellään esiintymislavalla 

****Maksetaan 12 kuukauden aikana 

*****Maksetaan 24 kuukauden aikana  
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SANASTO

AKTIIVINEN: Jälleenmyyjän (Distributor) tason 

saavuttamisen jälkeen sinusta tulee aktiivinen tiettynä 

SmartDelivery-kuukautena, kun keräät 60 PV:tä 

asiakasmyynnillä tai omilla ostoksilla.* Jos et pysy 

aktiivisena SmartDelivery-kuukautesi aikana, 

mahdollisesti kertyneet pisteet nollataan komissioiden 

laskennassa. Pisteitä ei voi palauttaa. Sinusta voi tulla 

aktiivinen uudelleen, kun täytät edellä mainitut 

vaatimukset. 

 

ASIAKKAAT: Vähittäisasiakkaat (Retail Customers), 

etuasiakkaat (Preferred Customers) ja tukkuasiakkaat 

(Wholesale Customers). 

 

AUTOMAATTINEN LÄHETYS: Katso SmartDelivery.  

 

COMMISSIONABLE VOLUME (CV): Varmistamme 

tuotteiden kilpailukykyisen hinnoittelun määrittämällä 

jokaiselle Jeunesse-tuotteelle Commissionable Volume -

pistearvon (”pisteet”). Taloudellinen 

palkitsemisohjelman kautta ansaittavat komissiot 

perustuvat näihin pisteisiin. CV alkaa kertyä siitä 

hetkestä, jolloin etenet Associate-asemasta 

jälleenmyyjäksi. CV kertyy koko sen ajan, kun olet 

aktiivinen. Ks. kuva 3. 

 

EDELLYTYSTEN TÄYTTYMINEN: Kun oikean- ja 

vasemmanpuoleisessa tiimissäsi on aktiivinen 

jälleenmyyjä, täytät edellytykset. Voit silloin edetä 

Executive-tasolle, jos olet aktiivinen. 

 

ETUASIAKAS (PREFERRED CUSTOMER): 

SmartDelivery-toimituksiin rekisteröity Asiakas, joka 

ostaa tuotteita replikoidulta sivustoltasi alennettuun 

hintaan. 30.9.2018 jälkeen uusia Etuasiakkaita ei enää 

laiteta kumpaankaan puuhun. Etuasiakkaiden täytyy 

käyttää SmartDelivery-toimituksia. 

 

GROUP VOLUME (GV): Group Volume kertyy kahden 

tiimisi myynnin perusteella. Se sisältää PV:n, PGV:n ja 

Spillover-volyymin. Ks. kuva 3. 

 

JOFFICE: Saat aloituspakkauksen mukana virtuaalisen 

liiketoiminnan hallintajärjestelmän, joka sisältää kaiken, 

mitä tarvitset Jeunesse-verkkoliiketoiminnan 

harjoittamiseen. Voit tämän tehokkaan järjestelmän 

avulla seurata globaalia liiketoimintaasi, määrittää  

SmartDelivery-toimituksia, luoda johdon raportteja, 

ostaa tuotteita, tarkistaa komissiotietoja ja tehdä paljon 

muuta.  

KORKEIN SAAVUTETTU TASO: Korkein koskaan 
saavutettu taso.  
 

MAKSUTASO (PAID AS- TAI PAID AT -TASO): 

Tietty maksutaso (esim. Ruby Director -maksutaso) 

edellyttää, että olet aktiivinen ja täytät kyseisen tason 

vaatimukset. 

 
PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): Personal Group 
Volume on sponsorointilinjojen kautta ja omille 
asiakkaille myynnistä kertynyt CV. Se ei sisällä Spillover-
volyymia. Rekrytointipuusi PGV:tä käytetään tiettyjen 
promootioiden laskennassa. Ks. kuva 3. 
 

PERSONAL VOLUME (PV): Personal volume -arvoa 

kerrytetään replikoidun verkkosivusi kautta Asiakkaillesi 

tekemiesi tuotemyyntien ansioluettelosta sekä 

henkilökohtaisista ostoistasi. Ylenmääräisen PV:n 

sääntö. Kun SmartDelivery-tilausten kokonais-PV-arvo 

ylittää 60 SmartDelivery-kuukauden aikana, ja jos 

SmartDelivery-tilauksesi käsitellään 7 päivän sisällä 

SmartDelivery-kuukautesi aloituspäivämäärästä, siirtyy 

PV myynneistä Vähittäismyynti- ja Ensisijaisille 

Asiakkaillesi ja PV henkilökohtaisista ostoistasi heikolle 

tiimille. Heikko tiimi on tiimi, jolla on vähiten GV:tä 

SmartDelivery-kuukauden lopussa. Tätä sääntöä 

sovelletaan vain, jos ylimääräinen PV on peräisin ilman 

ehtoja tehdystä SmartDelivery-tilauksesta jonossa 

(automaattinen, eikä manuaalisesti backofficessa 

tehty). Poikkeus: Tapahtuma-PV. Lisäksi 

ylenmääräinen PV tapahtumissa tai pakkauksissa 

ostetuista tuotteista ei siirry heikolle Tiimille.  Huomaa 

myös, että PV, joka on saatu peruspakkauksen 

myynnistä vasta rekrytoidulle Jälleenmyyjällesi, voidaan 

laskea myös osaksi Aktiivista vaatimustasi kohti. PV:tä 

ei kuitenkaan lasketa, kun vasta rekrytoitu 

Jälleenmyyjäsi Jakelijasi myy peruspakkauksen omalle 

vasta kirjatulle Jälleenmyyjälleen SmartDelivery-

kuukauden aikana. 

 
REKRYTOINTIPUU: Jokaisen sponsorointilinjasi 
jälleenmyyjät kuuluvat rekrytointipuuhusi (Enroller 
Tree). Heidän myyntinsä PGV-arvoa käytetään tiettyjen 
promootioiden laskentaan. Ks. kuva 3. 
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SMARTDELIVERY tunnettiin aiemmin nimellä Autoship tai Convenience Plan): Jos haluat tehdä toistuvan 
tilauksen, voit rekisteröityä SmartDelivery-toimituksiin. Jeunesse veloittaa maksun luottokortiltasi kerran kuussa ja 
toimittaa tuotteet ilmoittamaasi osoitteeseen.  
 

SMARTDELIVERY-KUUKAUSI: Ajanjakso, jonka aikana olet vastuussa PV- ja tasovaatimusten 
täyttymisestä. Jakso alkaa aloituspakkauksen ostopäivänä tai jälleenmyyjätasolle etenemispäivänä ja päättyy sitä 
edeltävänä päivänä seuraavana kuukautena keskiyöllä EST. Jos esimerkiksi etenet jälleenmyyjäksi 20. toukokuuta, 
SmartDelivery- kuukautesi alkaa kyseisenä päivänä ja päättyy 19. kesäkuuta keskiyöllä EST. Huomaa myös, että jos 
SmartDelivery-kuukautesi alkaa kuukauden 28., 29., 30. tai 31. päivänä, aloituspäivää aikaistetaan pari päivää 
lyhyempien kuukausien ottamiseksi huomioon. Asiakaspalvelu ilmoittaa sinulle tarkan päivän. Jos ostat myöhemmin 
suuremman paketin, sen ostopäivästä tulee uusi SmartDelivery-kuukauden alkamispäivä.. 

 
SPILLOVER: Ylälinjan tiimipuuhusi sijoittamat jälleenmyyjät ovat Spillover-jälleenmyyjiä. Heidän myyntinsä 
otetaan huomioon GV-pisteissäsi. 

 
SPONSOROINTILINJA: Jokainen henkilökohtaisesti rekrytoimasi jälleenmyyjä aloittaa rekrytointipuussasi uuden 
sponsorointilinjan. Sponsorointilinja kasvaa, kun kyseinen jälleenmyyjä rekrytoi muita jälleenmyyjiä ja nämä 
puolestaan lisää jälleenmyyjiä. Prosessi jatkuu, eikä tasojen määrää ole rajattu; voit luoda haluamasi määrän 
sponsorointilinjoja. Ks. kuva 4. 

 
TIIMI JA TIIMIPUU: Tiimipuu on organisaatiorakenteesi. Se sisältää uudet jälleenmyyjät, jotka sijoitetaan 
tiimipuussa oikean- tai vasemmanpuoleisen tiimisi pohjalle. Myös ylälinjan rekrytoimat uudet jälleenmyyjät 
sijoitetaan jommankumman tiimisi pohjalle (Spillover-jälleenmyyjät). Tiimipuun tuotemyynnistä kertynyt CV 
muunnetaan tiimikomissioiden laskennassa GV:ksi. Ks. kuva 4.   
 
TUKKUASIAKAS: Jälleenmyyjä, joka ostaa tuotteita vain henkilökohtaiseen kulutukseensa, on tukkuasiakas.  
 
VÄHITTÄISASIAKAS: Asiakas, joka ostaa tuotteita vähittäismyyntihintaan replikoidulta sivustoltasi tai suoraan 
sinulta. 
 
VUOSIMAKSU: Perimme pienen vuosimaksun (Annual Renewal fee), 19,95 USD, jolla katetaan virtuaalisen 
liiketoiminnan hallintajärjestelmän (Business Management System) kustannukset. Vuosimaksua ei kuitenkaan peritä, 
jos keräät vuoden mittaan 360 CV:tä henkilökohtaisista SmartDelivery-tilauksistasi etkä ole ostanut aloituspakkausta 
tarjouskampanjasta. Muuten joudut maksamaan vuosimaksun.  
 
YLÄLINJA (UPLINE): Sisältää sinut alun perin rekrytoineen jälleenmyyjän ja kaikki, joita kyseisessä 
sponsorointilinjassa on sponsoroitu enne n sinua.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Jokaiselle tuotteelle 

määritetään CV-arvo, jota käytetään 

PV:n, PGV:n ja GV:n laskennassa. PV:n 

on oltava aktiivinen. PGV kertyy 

rekrtointipuussasi. GV sisältää kaikkien 

tiimiesi PV:n, PGV:n ja Spillover-volyymin, 

ja sitä käytetään tiimikomissioiden 

laskentaan  
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Kuva 4 Rekrytointipuu: Olet itse rekrytoinut jälleenmyyjät A–D, joista kukin aloittaa rekrytointipuussasi uuden 

sponsorointilinjan. Jälleenmyyjä B on rekrytoinut jälleenmyyjät Bx–Bz, jotka ovat sponsorointilinjoissasi 

kakkostasolla. Jälleenmyyjät Bx–Bz aloittavat myös B:n sponsorointilinjat. D1 on myös sinun 2. tasollasi. By1 on 

sinun 3. tasollasi. 

 

Tiimipuu: Itse rekrytoimasi jälleenmyyjät sijoitetaan automaattisesti vuorotellen oikean- ja 

vasemmanpuoleisiin tiimeihisi (sijoittelua voi muuttaa manuaalisesti oman taustatoimiston omien 

profiiliasetusten lukitusten sijoittelulla). Sinun täytyy sijoittaa uudet jälleenmyyjät ulkopuolisiin oikean- tai 

vasemmanpuoleisiin tiimeihisi, kunnes saavutat Sapphire-tason.  

 

Tässä esimerkissä Vähittäismyynti- ja Etuasiakkaat on sijoitettu tiimipuiden ulkopuolelle. Tiimipuuhusi on 

sijoitettu jälleenmyyjät A–D. Myös ylälinjasi on sijoittanut Spillover-jälleenmyyjät 1–4 tiimipuuhusi. 

Tiimikomissiot lasketaan omasta tiimipuustasi. 
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