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ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ JEUNESSE
Χαιρόμαστε που έχετε επιλέξει να συνεργαστείτε μαζί μας προσδοκώντας να χτίσετε τη δική
σας επιχείρηση πώλησης προϊόντων της Jeunesse. Χιλιάδες ανεξάρτητοι διανομείς, ακριβώς
όπως κι εσείς, έχουν γίνει μέλη της κοινότητάς μας, μοιράζονται τα απίστευτα προϊόντα μας
με τους ανθρώπους που γνωρίζουν και απολαμβάνουν τα οφέλη των οικονομικών ανταμοιβών
μας. Διαθέτοντας ένα από τα πιο ανταγωνιστικά αντισταθμιστικά προγράμματα στον κλάδο
μας η Jeunesse αλλάζει τη ζωή ανθρώπων σε όλη την υφήλιο.

ΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΣΑΣ.
Το Πρόγραμμα Οικονομικών Ανταμοιβών σάς προσφέρει τρεις ομπρέλες με ευκαιρίες
κερδοφορίας: πωλήσεις προς τους πελάτες, προμήθειες για τη συγκρότηση ομάδων και
ανταμοιβές για τις ηγετικές σας ικανότητες.
Πωλήσεις σε Πελάτες

Συγκρότηση Ομάδων

Ηγετικές Ικανότητες

Κέρδη από Λιανική Πώληση
Προτιμώμενοι Πελάτες της
Jeunesse
Μπόνους Λιανικής Πώλησης

Προμήθειες για Ομάδες

Emerald Experience

Αντίστοιχο Μπόνους Κίνητρο
Κινητρο Διατηρησησ
Διανομεων

Diamond Discovery
Diamond Bonus Pool

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Οικονομικών Ανταμοιβών της Jeunesse σε όποιο
επίπεδο επιθυμείτε. Εσείς αποφασίζετε αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα εισόδημα μερικής
απασχόλησης μέσω λιανικής πώλησης ή να χτίσετε μια επιχείρηση πλήρους απασχόλησης με
αφοσιωμένες ομάδες σε όλη την υφήλιο.

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
Είμαστε μια εταιρεία που καθημερινά επενδύει στους ανθρώπους σαν εσάς. Η Jeunesse δεν είναι
απλώς μια επιχείρηση, είναι οικογένεια. Και, επειδή βάζουμε την οικογένεια πάνω απ' όλα, θέλουμε
να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της διαδρομής σας.

Randy Ray

Wendy Lewis

Scott A. Lewis

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιδρύτρια και Διοικητική Γενική
Διευθύντρια

Γενικός Διευθυντής Οράματος
Εταιρείας

Η μέγιστη απόδοση κερδών στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Οικονομικών Ανταμοιβών της Jeunesse ανέρχεται στο 60% του παγκόσμιου
CV. Προμήθειες, μπόνους και άλλα εισοδήματα ενδέχεται να διέπονται από τον εν λόγω συντελεστή και να αναπροσαρμόζονται
κατά διαστήματα.
*Σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στο «Γλωσσάριο όρων» της εταιρείας μας στη σελίδα 13. Για να σας διευκολύνουμε, όλοι οι συγκεκριμένοι
όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο ή στις Πολιτικές και Διαδικασίες της Jeunesse παρατίθενται με κεφαλαία αρχικά γράμματα.
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ΠΩΛΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
JENEUSSE ΣΤΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

Πωλήσεις σε Πελάτες
Κέρδη από Λιανική Πώληση
Προτιμώμενοι Πελάτες της
Jeunesse
Μπόνους Λιανικής Πώλησης

Η ενεργή πώληση προϊόντων της Jeunesse στους Πελάτες πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα
των δραστηριοτήτων σας ως Διανομέα και τον θεμέλιο λίθο για να χτίσετε τη μελλοντική σας
οργάνωση πωλήσεων και το εισόδημά σας.

Τα προϊόντα που προορίζονται για πώληση δεν υπόκεινται σε κανένα εμπόδιο.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ:
Επίτευξη βαθμού Συνεργάτη
Ως Συνεργάτης μπορείτε να αγοράζετε προϊόντα της Jeunesse σε τιμές χονδρικής αλλά και να
κερδίζετε προμήθειες από τις πωλήσεις στους δικούς σας Πελάτες,* στις οποίες περιλαμβάνονται
τα Κέρδη από Λιανική Πώληση, οι προμήθειες από πωλήσεις στους δικούς σας Προτιμώμενους
Πελάτες της Jeunesse και τα Μπόνους Λιανικής Πώλησης.
Μπορείτε επίσης να εγγράφετε άλλους Διανομείς, αλλά
δεν θα μπορείτε να κερδίσετε προμήθειες από τις
πωλήσεις τους ωσότου γίνετε Εκτελεστικό Στέλεχος. Για
να γίνετε Συνεργάτης, πρέπει να εγγραφείτε και να
αγοράσετε ένα Εργαλειοσύνολο Αρχάριου (Starter Kit).

*Consulte o nosso Glossário de Termos na página 13.
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1ΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ:

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ: ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ = ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ
Ο ταχύτερος τρόπος κερδοφορίας αμέσως μετά την εγγραφή σας είναι να αγοράσετε προϊόντα σε
τιμές χονδρικής και να προχωρήσετε στη λιανική τους πώληση. Έτσι κερδίζετε από τη διαφορά
τιμής. Είτε αφηγηθείτε την ιστορία σας εσείς οι ίδιοι σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα είτε απευθυνθείτε
σε φίλους και συγγενείς στον προσωπικό σας ιστότοπο Jeunesse, μπορείτε να αποκομίσετε κέρδος
ύψους 15-40% για κάθε πώληση! Η λιανική πώληση αποτελεί τη ιδανική σας πηγή εισοδήματος την
εποχή που θα προσπαθείτε να αποκτήσετε αφοσιωμένους πελάτες. Τα Κέρδη από Λιανική Πώληση
για προϊόντα που πουλάτε μέσω Ίντερνετ σας καταβάλλονται κάθε εβδομάδα.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ = ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ
Το πρόγραμμα Προτιμώμενοι Πελάτες της Jeunesse αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για τους δικούς
σας Πελάτες Λιανικής που θέλουν να αγοράζουν τα προϊόντα τους με έκπτωση. Πρέπει επίσης να
συμφωνήσουν ότι τα είδη θα τους παραδίδονται αυτόματα κάθε μήνα μέσω της υπηρεσίας
Jeunesse SmartDelivery (η οποία παλαιότερα ήταν γνωστή ως «Αυτόματη αποστολή»). Ζητήστε
τους να επισκεφτούν τον εκ μεταφοράς ιστότοπό σας, να επιλέξουν τα προϊόντα τους και ύστερα
να εγγραφούν στο πρόγραμμα Προτιμώμενοι Πελάτες της Jeunesse για να πάρουν τις ειδικές τιμές.
Ως Προτιμώμενοι Πελάτες της Jeunesse θα δικαιούνται έκπτωση έως 25% επί της τιμής λιανικής
για κάθε είδος που θα παραγγείλουν.*
Τα οφέλη σας όταν αποκτάτε Προτιμώμενους Πελάτες της
Jeunesse είναι ότι οικοδομείτε μια ομάδα πελατών που
αγοράζουν από εσάς κάθε μήνα ενώ εσείς παίρνετε κάθε
εβδομάδα τα Κέρδη από Λιανική Πώληση για κάθε αγορά. Η
προμήθεια που κερδίζετε είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής
για Προτιμώμενους Πελάτες της Jeunesse και της τιμής
χονδρικής. Επίσης, κάθε προϊόν που πουλάτε ως Διανομέας
έχει πλήρη συμβολή στον συντελεστή πόντων όγκου που
δίνουν το δικαίωμα προμηθειών (Commissionable Volume
(CV)) και το σύνολο των CV προσμετράται κατά τους
υπολογισμούς του συντελεστή όγκου προσωπικών ομάδων
(Personal Group Volume (PGV)) και του συντελεστή όγκου ομάδων (Group Volume (GV)).
*Εξαιρούνται οι παραγγελίες για προϊόντα χύμα και σε ειδικές συσκευασίες.
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2ΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΠΟΝΟΥΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Σε όλους μας αρέσουν τα μπόνους.
Μπορείτε να προσφέρετε εκπτωτικές συσκευασίες προϊόντων που περιλαμβάνουν διάφορες
ποσότητες κορυφαίων σε πωλήσεις προϊόντων μας. Κερδίστε ένα Μπόνους Λιανικής Πώλησης
για την πρώτη συσκευασία προϊόντων που θα πουλήσετε σε κάθε Πελάτη τον οποίο
εγγράφετε ως Πελάτη Λιανικής ή Προτιμώμενο Πελάτη και σε κάθε Διανομέα που εγγράφετε
εσείς οι ίδιοι.
Το Μπόνους Λιανικής Πώλησης (Retail Sales Bonus (RSB)) για τυπικές συσκευασίες φτάνει
στο ποσό των 25-300 δολαρίων ΗΠΑ ($). Το ποσό του μπόνους σας εξαρτάται από τη
συσκευασία προϊόντων.* Βοηθήστε τους νέους Πελάτες σας να καταλάβουν ποια προϊόντα
περιλαμβάνει η κάθε συσκευασία για να επιλέξουν αυτή που τους ταιριάζει.

Σχήμα 1. Τα προϊόντα που προορίζονται για πώληση δεν υπόκεινται σε κανένα εμπόδιο.

CREATE-A-PACKAGE
Η επιλογή Δημιουργία Συσκευασίας (Create-A-Package) αποτελεί έξοχη εναλλακτική λύση σε
σύγκριση με τις τυπικές συσκευασίες προϊόντων για τους Πελάτες σας που θέλουν να
εξατομικεύσουν την αρχική τους παραγγελία. Τα ποσοστά του Retail Sales Bonus για την
επιλογή αυτή υπολογίζονται με βάση τη συνολική τιμή της συσκευασίας (προ φόρων και
εξόδων αποστολής):
•
•
•

100 – 199 CV = 10%
200 – 299 CV = 12%
300 CV+ = 15%

Για παράδειγμα, αν πουλήσετε προϊόν με 150 CV στον
Πελάτη σας, θα κερδίσετε 15 $.**
Αν πουλήσετε
συσκευασία αξίας 250 $ με 200 CV, θα προκύψει μπόνους
24 $.

*Ανατρέξτε στον τιμοκατάλογο του Joffice στην περιοχή σας και αναζητήστε διαθέσιμες συσκευασίες μαζί με τους
πόντους CV και τα Retail Sales Bonus που σας προσφέρουν.
**Το δολάριο ΗΠΑ είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό όλων των προμηθειών και των μπόνους.
Η μετατροπή στο τοπικό σας νόμισμα γίνεται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την ημέρα ανάληψης των
κερδών σας από την κάρτα πληρωμών σας.

4

ΧΤΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΑΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ
ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ
JEUNESSE

Συγκρότηση Ομάδων
Προμήθειες για Ομάδες
Αντίστοιχο Μπόνους
Κινητρο Διατηρησησ
Διανομεων

Οι πωλήσεις προϊόντων και οι προμήθειες που
κερδίζετε αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της
επιχείρησής σας. Μπορείτε να ωφεληθείτε ακόμη
περισσότερο από το χτίσιμο ενός δικτύου
ομοϊδεατών σας που επίσης θα μοιράζονται τα
προϊόντα και τις ευκαιρίες. Παρέχοντάς τους την
αναγκαία κατάρτιση θα δείτε τις ευκαιρίες σας να
αυξάνονται και θα μπορείτε να κερδίσετε Εικ. 2 Ορισμένα από τα υποδεικνυόμενα προϊόντα ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά.
Προμήθειες για Ομάδες, Αντίστοιχα Μπόνους και
Κίνητρα Διατήρησης Διανομέων. Επιπροσθέτως, αν προαχθείτε στον βαθμό του Διευθυντή
Emerald ή του διευθυντή Diamond, θα μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Lifestyle
Rewards της Jeunesse. Αν προαχθείτε στον βαθμό Διευθυντή Diamond, θα δικαιούστε
συμμετοχή στη Δεξαμενή Μπόνους Diamond.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
Προαγωγή από τον βαθμό του Συνεργάτη στον βαθμό του Διανομέα
Για να προαχθείτε από τον βαθμό του Συνεργάτη στον βαθμό του
Διανομέα, πρέπει να συγκεντρώσετε 100 πόντους CV εντός ενός
μήνα μετά την εγγραφή στην υπηρεσία SmartDelivery* κατά τη
διάρκεια ενός έτους. Ως Διανομέας θα συγκεντρώσετε πόντους από
τις πωλήσεις στους Πελάτες και στους Διανομείς σας.

Προαγωγή από τον βαθμό του Διανομέα στον βαθμό του
Εκτελεστικού Στελέχους
Για να αποκομίσετε όλα τα οφέλη τα οποία σας δίνει το Πρόγραμμα
Οικονομικών Ανταμοιβών, πρέπει να προαχθείτε στον βαθμό του
Εκτελεστικού Στελέχους. Μπορείτε να αποκτήσετε τον Βαθμό του
Εκτελεστικού Στελέχους εφόσον (i) καταστείτε Ενεργός* και (ii)
αξιολογηθείτε ως Εγκεκριμένος (δηλαδή εφόσον έχετε εγγράψει
εσείς οι ίδιοι τουλάχιστον έναν Ενεργό Διανομέα στη δεξιά σας
Ομάδα και έναν στην αριστερή σας Ομάδα). Ως Εκτελεστικό
Στέλεχος μπορείτε να αρχίσετε να ικανοποιείτε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για πρόσθετες
προμήθειες. *Σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στο «Γλωσσάριο όρων» της εταιρείας μας στη σελίδα 13.
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3ΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΑΣ
Καθώς χτίζετε ένα δίκτυο διανομέων, οι εν
λόγω διανομείς τοποθετούνται στο δικό σας
Δέντρο Ομάδων ως διανομέα στη δεξιά ή
στην αριστερή ομάδα. Κάθε φορά που κάποιο
μέλος της Ομάδας σας πουλά ένα προϊόν, με
τις πωλήσεις αυτές δημιουργείται ο δικός σας
συντελεστής Group Volume (GV). Θα πρέπει
να θυμάστε ότι ο GV περιλαμβάνει τον PV
σας, τον PGV σας και τον ατομικό σας Όγκο
Δευτερογενών Μελών (Spillover Volume)
(ανατρέξτε
στην
ενότητα
«Γλωσσάριο
όρων»). Ο GV χρησιμοποιείται κατά τον
υπολογισμό των Προμηθειών για Ομάδες.
Όσο μεγαλώνουν οι ομάδες σας, κερδίζετε
πόντους GV για τις δικές τους πωλήσεις
προϊόντων.
Όταν μία από τις Ομάδες σας (η αριστερή ή η
δεξιά) φτάσει στους 600 πόντους 600 GV και
η άλλη φτάσει στους 300 πόντους GV (δεν
έχει σημασία ποια από τις δύο θα είναι η
καθεμιά), κερδίζετε ως Προμήθεια για Ομάδες
ποσό 35 $, το οποίο λέγεται και «μπόνους
κύκλου».
Οι
Προμήθειες
για
Ομάδες
καταβάλλονται κάθε εβδομάδα και είναι
επαναλαμβανόμενες -- συνεχίζετε να κερδίζετε
ποσό 35 $ ως μπόνους κύκλου κάθε φορά που
οι Ομάδες σας συγκεντρώνουν τους 600/300
πόντους GV.*
Για να κερδίσετε Προμήθειες για Ομάδες, πρέπει να είστε Εγκεκριμένο Στέλεχος και
Αμειβόμενος Ως Εκτελεστικό Στέλεχος.
*Δεν μπορείτε να έχετε περισσότερους από 750 κύκλους ανά εβδομάδα.
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4ΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΠΟΝΟΥΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ
Η Jeunesse πιστεύει ότι πρέπει να ανταμείβεστε για το χτίσιμο της δικής σας ομάδας πωλήσεων.
Καθώς χτίζετε την ομάδα σας, εκπαιδεύετε τα άτομα που εγγράφετε εσείς οι ίδιοι και τους μαθαίνετε
τη διαδικασία πώλησης προϊόντων και
οικοδόμησης
μιας
οργάνωσης.
Μπορείτε επίσης να τους διδάξετε πώς
να κάνουν ακριβώς ό,τι κάνετε εσείς.
Όσο καλύτερα εκπαιδεύσετε τα μέλη
της ομάδας τα οποία έχετε εγγράψει
εσείς οι ίδιοι (Γραμμές Αναδοχής) τόσο
μεγαλύτερη επιτυχία θα έχουν και τόσο
περισσότερα χρήμα θα μπορείτε να
κερδίσετε.
Όσο ανεβαίνετε στην ιεραρχία, η Jeunesse σας ανταμείβει με αντίστοιχο μπόνους για την
εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ατομικών σας Γραμμών Αναδοχής. Με το Αντίστοιχο Μπόνους
σας καταβάλλεται ένα ποσοστό των Προμηθειών για Ομάδες που έχετε κερδίσει στα επίπεδα 1-7
των ατομικών σας Γραμμών Αναδοχής* με βάση την προϋπόθεση «Αμειβόμενος Ως Βαθμού».
Ο πρώτος βαθμός για τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε το Αντίστοιχο Μπόνους είναι ο βαθμός
Εκτελεστικού Στελέχους Jade. Στον βαθμό αυτό μπορείτε να κερδίσετε το 20% των Προμηθειών
για Ομάδες από τις πωλήσεις στο πρώτο σας επίπεδο Διανομέων που ανήκουν στις δικές σας
Γραμμές Αναδοχής (στο ατομικό σας Δέντρο Εγγράφοντος). Για παράδειγμα, αν εγγράψετε τη
Natalie, τη Stacey και τον Adam στο πρώτο σας επίπεδο, μπορείτε να κερδίσετε μπόνους αντίστοιχο
με το 20% των δικών τους Προμηθειών για Ομάδες. Στο επόμενο βαθμό, δηλαδή ως Εκτελεστικό
Στέλεχος Pearl, μπορείτε να κερδίσετε 20% για το πρώτο επίπεδο Διανομέων που ανήκουν στις
δικές σας Γραμμές Αναδοχής (στο ατομικό σας
Δέντρο Εγγράφοντος) και 15% για το δεύτερο
επίπεδο. Επιπλέον, όσο ανεβαίνετε στην ιεραρχία,
μπορείτε να κερδίσετε τα Αντίστοιχα Μπόνους ως
το έβδομο επίπεδο στις δικές σας Γραμμές
Αναδοχής (στο ατομικό σας Δέντρο Εγγράφοντος).
Για να κερδίσετε τα Αντίστοιχα Μπόνους στα
επίπεδα που υποδεικνύονται στον πίνακα, πρέπει
να είστε Ενεργό Στέλεχος και Αμειβόμενος Ως
στέλεχος που έχει τον αντίστοιχο βαθμό.
*Σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στο «Γλωσσάριο όρων» της
εταιρείας μας στη σελίδα 13.
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5ος

ΤΡΟΠΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ:

ΚΙΝΗΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ = ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ
Όποτε πουλάτε προϊόντα σε πέντε Διανομείς* τους οποίους έχετε εγγράψει εσείς οι ίδιοι και οι
οποίοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία SmartDelivery σε έναν ημερολογιακό μήνα, το Αντίστοιχο
Μπόνους για το πρώτο σας επίπεδο αυξάνεται από το 20% στο 25%.

Όποτε πουλάτε προϊόντα σε δέκα Διανομείς* τους οποίους έχετε εγγράψει εσείς οι ίδιοι και οι
οποίοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία SmartDelivery σε έναν ημερολογιακό μήνα, το Αντίστοιχο
Μπόνους για το πρώτο σας επίπεδο αυξάνεται στο 30%.

Το Κίνητρο Διατήρησης Διανομέων καταβάλλεται εφόσον είστε Ενεργό Στέλεχος και Αμειβόμενος
Ως Εκτελεστικό Στέλεχος Βαθμού Jade ή υψηλότερου.

*Κάθε πρόσφατα εγγεγραμμένος διανομέας θα λαμβάνεται υπόψη ως ένα από τα 5/10 κατά τον μήνα της εγγραφής
του, ανεξάρτητα από το αν έχει εγγραφεί στην υπηρεσία SmartDelivery ή αν έχει ολοκληρώσει κάποια παραγγελία μέσω
της υπηρεσίας SmartDelivery. Ωστόσο, ο εν λόγω διανομέας δεν θα ληφθεί υπόψη αν εγγράψει κάποιον νέο Διανομέα
τον ίδιο μήνα.
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ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ηγετικές Ικανότητες
Emerald Experience
Diamond Discovery
Δεξαμενή Μπόνους
Diamond

Η Jeunesse ανταμείβει γενναιόδωρα τα κορυφαία σε πωλήσεις στελέχη της που
διακρίνονται για τις ηγετικές τους ικανότητες. Ανταμείβονται με ταξίδια σε εξωτικούς τόπους
και προμήθειες από τις παγκόσμιες πωλήσεις.

LIFESTYLE REWARDS
Η Jeunesse θέλει να σας ανταμείψει και να αναγνωρίσει την επιτυχία σας κατά το χτίσιμο της
επιχείρησής σας. Το Πρόγραμμα Lifestyle Rewards της εταιρείας μας θα σας δώσει τη δυνατότητα να
απολαύσετε τον πολυτελή τρόπο ζωής που δικαιούστε λόγω των προσπαθειών σας.

EMERALD EXPERIENCE
Οι
καλύτεροι
απλώς
βελτιώθηκαν!
Προσκαλούμε εσάς και τον/τη σύζυγό σας να
μας ακολουθήσετε στο πολυτελές Grand
Wailea Resort
στη
Χαβάη
για
πέντε
απολαυστικές ημέρες στον ήλιο. Απολαύστε
κρασί και δείπνα μαζί με τα υπόλοιπα ηγετικά
στελέχη και τους Ιδρυτές της Εταιρείας και
μάθετε ακόμη περισσότερα από ειδικούς και
ηγετικά στελέχη στην αποκλειστική μας
Εκδήλωση Leadership Development . Για να
συμμετάσχετε
στο
πρόγραμμα
Emerald
Experience*, πρέπει να είστε Αμειβόμενος Ως
Διευθυντικό Στέλεχος Emerald επί τουλάχιστον
τρεις μήνες στη διάρκεια του έτους** και να
είστε Ενεργό Στέλεχος κάθε μήνα αφότου
πάρετε τον βαθμό του Διευθυντικού Στελέχους
Emerald.

DIAMOND DISCOVERY
Αυτό είναι—ο αδαμάντινος τρόπος ζωής σάς
ανήκει! Τον κερδίσατε με την αξία σας και
θέλουμε να σας ανταμείψουμε όχι μόνο μία
φορά, αλλά κάθε χρόνο που θα περνάει! Ως
Διευθυντικό Στέλεχος Diamond, εσείς και ο/η
σύζυγός σας θα μας ακολουθήσετε στο ετήσιο

πρόγραμμά
μας
Diamond
Discovery.
Προορισμοί μας θα είναι ορισμένα από τα
πολυτελέστερα θέρετρα 5 αστέρων στον
κόσμο και μαζί θα ζήσουμε απίστευτα
συναρπαστικές στιγμές. Αυτός είναι ο απόλυτα
ονειρεμένος τρόπος ζωής—η ζωή σας ως
Διευθυντικού
Στελέχους
Diamond
στην
Jeunesse.
Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Diamond
Discovery αν είναι η πρώτη φορά που πληροίτε
τα κριτήρια, πρέπει (i) να παραμείνετε Ενεργό
Στέλεχος κάθε μήνα από τον πρώτο μήνα που
θα είστε Αμειβόμενος Ως Διευθυντικό Στέλεχος
Diamond και (ii) να είστε Αμειβόμενος Ως
Διευθυντικό
Στέλεχος
Diamond
επί
τουλάχιστον τρεις ημερολογιακούς μήνες στη
διάρκεια του έτους.**
Τα επόμενα έτη** πρέπει (i) να παραμείνετε
Ενεργό Στέλεχος κάθε μήνα από τον πρώτο
μήνα που θα καταφέρετε να πάρετε τον βαθμό
του Στελέχους Diamond και (ii) να είστε
Αμειβόμενος
Ως
Διευθυντικό
Στέλεχος
Diamond ή ως στέλεχος με ανώτερο βαθμό επί
τουλάχιστον έξι μήνες στη διάρκεια του
έτους.**

*Πρέπει να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Emerald Experience τη χρονιά κατά την οποία κερδίσατε το ταξίδ.
**Ένα «έτος» ξεκινά τον πρώτο μήνα της περιόδου ικανοποίησης των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στο ταξίδι. Με
άλλα λόγια, το έτος ικανοποίησης των προϋποθέσεων συμμετοχής αρχίζει την 1η Νοεμβρίου για το πρόγραμμα
Emerald Experience και την 1η Μαΐου για το πρόγραμμα Diamond Discovery. Για να θεωρηθεί ότι δικαιούστε
οποιοδήποτε ταξίδι, πρέπει να καταφέρετε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις συμμετοχής 60 ημέρες πριν από την
ημερομηνία αναχώρησης. Θα ειδοποιηθείτε γραπτώς αν πληροίτε τις προϋποθέσεις. Αν τυχόν δεν πάτε στο ταξίδι αφού
δηλώσετε ότι θα συμμετάσχετε, η Jeunesse θα σας ζητήσει να καλύψετε όσες σχετικές δαπάνες έχουν ήδη γίνει. Κανένα
ταξίδι δεν είναι εξαγοράσιμο ούτε μεταβιβάσιμο και κάθε ταξίδι ενδέχεται να αποτελεί φορολογητέα ύλη ως προσωπικό
εισόδημα αν έτσι απαιτούν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί. Δεν επιτρέπεται η εξαργύρωση με μετρητά. Τα ταξίδια
αυτά είναι σχεδιασμένα με στόχο να προάγονται οι εμπειρίες μάθησης, η ομαδική εργασία και η δημιουργία ισχυρών
σχέσεων μεταξύ των ηγετικών στελεχών.

9

6ος

ΤΡΟΠΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ:

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΠΟΝΟΥΣ DIAMOND

ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΏΝ ΗΓΕΤΙΚΏΝ ΣΤΕΛΕΧΏΝ
Μπορείτε να κερδίσετε μερίσματα επί των παγκόσμιων πωλήσεων της εταιρείας μας
ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις για τη Δεξαμενή Μπόνους Diamond. Η Δεξαμενή Diamond
περιλαμβάνει το 3% του παγκόσμιου Commissionable Volume της εταιρείας από τις πωλήσεις
προϊόντων οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε τρίμηνο. Η δεξαμενή αυτή κατανέμεται σε όσα
Στελέχη Diamond πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τα μερίσματα που έχουν συγκεντρωθεί
κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Η δεξαμενή μπόνους υπολογίζεται κάθε τρίμηνο και το μπόνους καταβάλλεται με βάση τα
μερίσματα που έχετε κερδίσει κατά την περίοδο του μπόνους. Για να συμμετάσχετε στη
Δεξαμενή Μπόνους Diamond, πρέπει (i) να πουλήσετε προϊόντα σε δέκα (10) Διανομείς τους
οποίους έχετε εγγράψει εσείς οι ίδιοι και οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία SmartDelivery
κάθε μήνα του τριμήνου και (ii) ο Ανώτατος Επιτευχθείς Βαθμός σας πρέπει να είναι ο βαθμός
του Διευθυντικού Στελέχους Diamond την πρώτη ή πριν την πρώτη ημέρα του τριμήνου.
Μπορείτε να συγκεντρώσετε μερίσματα ως εξής:
• Ανταμείβεστε με ένα μέρισμα όταν θα καταστείτε
Αμειβόμενος Ως Διευθυντικό Στέλεχος Diamond για
πρώτη φορά την πρώτη ημέρα ή πριν την πρώτη
ημέρα του τριμήνου.
• Ανταμείβεστε με ένα μέρισμα κάθε μήνα του τριμήνου
κατά το οποίο θα είστε Αμειβόμενος Ως Διευθυντικό
Στέλεχος Diamond.
• Ανταμείβεστε με ένα μέρισμα για κάθε 1.000 κύκλους
Προμηθειών για Ομάδες που επιτυγχάνετε στη
διάρκεια του τριμήνου.
• Ανταμείβεστε με ένα μέρισμα κάθε τρίμηνο για κάθε
διανομέα που έχετε εγγράψει εσείς οι ίδιοι και είναι
Αμειβόμενος Ως Διευθυντικό Στέλεχος Diamond
οποιονδήποτε μήνα του τριμήνου.
• Ανταμείβεστε με ένα μέρισμα κάθε μήνα κατά τον
οποίο θα είστε Αμειβόμενος Ως Διευθυντικό Στέλεχος
Double Diamond ή ανώτερου βαθμού.
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ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Συνεργάτης

• Υπογραφή και υποβολή της Συμφωνίας Διανομέα
• Αγορά Starter Kit Οι Συνεργάτες δεν συγκεντρώνουν πόντους λόγω όγκου.

• Αγορά σε τιμή χονδρικής
• Κέρδη από Λιανική Πώληση
• Κέρδη
από
Προτιμώμενους
Πελάτες της Jeunesse
• Πολλαπλά Μπόνους Λιανικής
Πώλησης

Διανομέας

• Επίτευξη βαθμού Συνεργάτη
• Συγκέντρωση 100 PV εντός ενός μήνα μετά την εγγραφή στην υπηρεσία
SmartDelivery κατά τη διάρκεια ενός έτους μετά την αγορά του Starter Kit
σας

• Όπως του Συνεργάτη
• Έναρξη συγκέντρωσης πόντων
λόγω όγκου

Εκτελεστικό
Στέλεχος

Εκτελεστικό
Στέλεχος Jade

Εκτελεστικό
Στέλεχος Pearl

Εκτελεστικό
Στέλεχος
Sapphire

ΒΑΘΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ*
• Επίτευξη βαθμού Διανομέα
• Ιδιότητα Ενεργού Στελέχους
• Ιδιότητα πλήρως Εγκεκριμένου Στελέχους (εφόσον έχετε εγγράψει εσείς οι
ίδιοι έναν Διανομέα σε κάθε Ομάδα)

• Όπως
του
Στελέχους
• Ένα
επίπεδο
Μπόνους

Εκτελεστικού

• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Εκτελεστικού Στελέχους
• ΕΙΤΕ
o Να έχετε εγγράψει εσείς οι ίδιοι 8 Εκτελεστικά Στελέχη και μάλιστα
τουλάχιστον 2 σε κάθε Ομάδα ΕΙΤΕ
o Να έχετε εγγράψει εσείς οι ίδιοι 12 Διανομείς και μάλιστα τουλάχιστον 3 σε
κάθε Ομάδα

• Όπως
του
Στελέχους
• Δύο
επίπεδα
Μπόνους

Εκτελεστικού

• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Εκτελεστικού Στελέχους

• Όπως
του
Εκτελεστικού
Στελέχους
• Τρία
επίπεδα
Αντίστοιχων
Μπόνους
• Πύλη για βαθμούς Διευθυντικών
Στελεχών

• ΕΙΤΕ να έχετε εγγράψει εσείς οι ίδιοι 12 Εκτελεστικά Στελέχη και μάλιστα
τουλάχιστον 3 σε κάθε Ομάδα

• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Εκτελεστικού Στελέχους
• Συγκέντρωση 25 κύκλων Προμηθειών για Ομάδες τον προηγούμενο
ημερολογιακό μήνα

SAPPHIRE 50

• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Εκτελεστικού Στελέχους
• Συγκέντρωση 50 κύκλων Προμηθειών για Ομάδες τον προηγούμενο
ημερολογιακό μήνα

Εκτελεστικό
Στέλεχος
Sapphire Elite

• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Εκτελεστικού Στελέχους
• Συγκέντρωση 100 κύκλων Προμηθειών για Ομάδες τον προηγούμενο
ημερολογιακό μήνα

Διευθυντικό
Στέλεχος Emerald

• Όπως του Διανομέα
• Προμήθειες για Ομάδες

• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Εκτελεστικού Στελέχους
• ΕΙΤΕ
o Να έχετε εγγράψει εσείς οι ίδιοι 4 Εκτελεστικά Στελέχη και μάλιστα
τουλάχιστον ένα σε κάθε Ομάδα ΕΙΤΕ
o Να έχετε εγγράψει εσείς οι ίδιοι 8 Διανομείς και μάλιστα τουλάχιστον 3 σε
κάθε Ομάδα

SAPPHIRE 25

Διευθυντικό
Στέλεχος Ruby

ΟΦΕΛΗ

Αντίστοιχων

Αντίστοιχων

• Όπως
του
Εκτελεστικού
Στελέχους Sapphire
• Ειδική Αναγνώριση
• Αποκλειστικές Εκδηλώσεις

ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ*
• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Εκτελεστικού Στελέχους Sapphire
• Ύπαρξη 2 Γραμμών Αναδοχής με ένα άτομο Αμειβόμενο ως Εκτελεστικό
Στέλεχος Sapphire** σε κάθε γραμμή
• Ύπαρξη 200 κύκλων Προμηθειών για Ομάδες τον προηγούμενο
ημερολογιακό μήνα

• Όπως
του
Εκτελεστικού
Στελέχους Sapphire
• Τέσσερα επίπεδα Αντίστοιχων
Μπόνους

• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Εκτελεστικού Στελέχους Sapphire
• Ύπαρξη 4 Γραμμών Αναδοχής με ένα άτομο Αμειβόμενο ως Εκτελεστικό
Στέλεχος Sapphire** σε κάθε γραμμή
• Ύπαρξη 500 κύκλων Προμηθειών για Ομάδες τον προηγούμενο
ημερολογιακό μήνα

• Όπως
του
Εκτελεστικού
Στελέχους Sapphire
• Πέντε
επίπεδα
Αντίστοιχων
Μπόνους
• Emerald Experience
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Διευθυντικό
Στέλεχος
Diamond

• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Εκτελεστικού Στελέχους Sapphire
• Ύπαρξη 6 Γραμμών Αναδοχής με ένα άτομο Αμειβόμενο ως Εκτελεστικό
Στέλεχος Sapphire** σε κάθε γραμμή***
• Ύπαρξη 1.000 κύκλων Προμηθειών για Ομάδες οποιονδήποτε προηγούμενο
ημερολογιακό μήνα
• Ύπαρξη 1.000 κύκλων Προμηθειών για Ομάδες κατά τον τρέχοντα
ημερολογιακό μήνα****

• Όπως
του
Εκτελεστικού
Στελέχους Sapphire
• Έξι
επίπεδα
Αντίστοιχων
Μπόνους
• Δεξαμενή Μπόνους Diamond
• Diamond Discovery

*Οι βαθμοί «Εκτελεστικό Στέλεχος» και «Διευθυντικό Στέλεχος» απονέμονται στην ημέρα που θα ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις.
** Για τους Αμειβόμενους Ως έχοντες κάποιους βαθμούς στις Γραμμές Αναδοχής οι βαθμοί πρέπει να είναι «πραγματικοί», πράγμα που σημαίνει
ότι ο ενδιαφερόμενος κατάφερε να τους πάρει χτίζοντας μια επιχείριση και ότι συγκέντρωσε τους απαιτούμενους πόντους βάσει του όγκου των
πωλήσεών του και όχι αγοράζοντας κάποια συσκευασία προϊόντων.
***Αν ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις για τους κύκλους αλλά τα απαιτούμενα Διευθυντικά Στελέχη Sapphire/Diamond δεν έχουν ενταχθεί στις
Γραμμές Αναδοχής όταν θα κλείσει ο μήνας ικανοποίησης των προϋποθέσεων, θα καταστείτε Αμειβόμενος Ως Στέλεχος με τον νέο βαθμό αν
ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή πριν από την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα.
****Αν κατά τον τρέχοντα μήνα έχουν συμπληρωθεί μόνο 500-999 κύκλοι και έχουν ικανοποιηθεί όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις, τότε θα
αναγνωριστεί η επίτευξη του βαθμού του Διευθυντικού Στελέχους (και θα δικαιούστε να λάβετε 1 μέρισμα στη Δεξαμενή Μπόνους Diamond) αλλά
δεν θα καταστείτε Αμειβόμενος Ως Διευθυντικό Στέλεχος Diamond. Στην περίπτωση αυτή, τον επόμενο ημερολογιακό μήνα κατά τον οποίο θα
συμπληρώσετε 1.000 κύκλους, θα γίνετε Διευθυντικό Στέλεχος Diamond και θα είστε Αμειβόμενος Ως Στέλεχος με τον εν λόγω βαθμό από τον
επόμενο μήνα.

.
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ΒΑΘΜΟΙ
DOUBLE
DIAMOND
DIRECTOR

TRIPLE
DIAMOND
DIRECTOR

PRESIDENTIAL
DIAMOND
DIRECTOR

IMPERIAL
DIAMOND
DIRECTOR

CROWNE
DIAMOND
DIRECTOR

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΟΦΕΛΗ

• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Διευθυντικού Στελέχους Diamond
• Ύπαρξη 2 Γραμμών Αναδοχής, με ένα Στέλεχος Diamond* εντός 7 επιπέδων**
• Ύπαρξη 1.500 κύκλων Προμηθειών για Ομάδες τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα

• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Διευθυντικού Στελέχους Diamond
• Ύπαρξη 4 Γραμμών Αναδοχής, με ένα Στέλεχος Diamond* εντός 7 επιπέδων
• Συγκέντρωση 2.000.000 πόντων PGV σε 1 ημερολογιακό μήνα, από τους οποίους δεν
μπορούν να προέρχονται από μία Γραμμή Αναδοχής περισσότεροι από 500.000 PGV
• Ύπαρξη 10.000 Ενεργών Διανομέων οι οποίοι πρέπει να έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία
SmartDelivery για ένα μήνα σε όλες τις ατομικές σας Γραμμές Αναδοχής
• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως στελέχους με τον εν λόγω βαθμό επί 2 συνεχόμενους
ημερολογιακούς μήνε
• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Διευθυντικού Στελέχους Diamond
• Ύπαρξη 6 Γραμμών Αναδοχής, με ένα Στέλεχος Diamond* εντός 7 επιπέδων
• Συγκέντρωση 3.000.000 πόντων PGV σε 1 ημερολογιακό μήνα, από τους οποίους δεν
μπορούν να προέρχονται από μία Γραμμή Αναδοχής περισσότεροι από 500.000 PGV
• Ύπαρξη 15.000 Ενεργών Διανομέων οι οποίοι πρέπει να έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία
SmartDelivery για ένα μήνα σε όλες τις ατομικές σας Γραμμές Αναδοχής
• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως στελέχους με τον εν λόγω βαθμό επί 3 συνεχόμενους
ημερολογιακούς μήνε
• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Διευθυντικού Στελέχους Diamond
• Ύπαρξη 8 Γραμμών Αναδοχής, με ένα Στέλεχος Diamond* εντός 7 επιπέδων
• Συγκέντρωση 4.000.000 πόντων PGV σε 1 ημερολογιακό μήνα, από τους οποίους δεν
μπορούν να προέρχονται από μία Γραμμή Αναδοχής περισσότεροι από 500.000 PGV
• Ύπαρξη 20.000 Ενεργών Διανομέων οι οποίοι πρέπει να έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία
SmartDelivery για ένα μήνα σε όλες τις ατομικές σας Γραμμές Αναδοχής
• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως στελέχους με τον εν λόγω βαθμό επί 3 συνεχόμενους
ημερολογιακούς μήνες
• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως Διευθυντικού Στελέχους Diamond
• Ύπαρξη 10 Γραμμών Αναδοχής, με ένα Στέλεχος Diamond* εντός 7 επιπέδων
• Συγκέντρωση 5.000.000 πόντων PGV σε 1 ημερολογιακό μήνα, από τους οποίους δεν
μπορούν να προέρχονται από μία Γραμμή Αναδοχής περισσότεροι από 500.000 PGV
• Ύπαρξη 25.000 Ενεργών Διανομέων οι οποίοι πρέπει να έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία
SmartDelivery για ένα μήνα σε όλες τις ατομικές σας Γραμμές Αναδοχής
• Ιδιότητα Αμειβόμενου Ως στελέχους με τον εν λόγω βαθμό επί 6 συνεχόμενους
ημερολογιακούς μήνες

• Όπως
του
Διευθυντικού
Στελέχους
Diamond
• Επτά
επίπεδα
Αντίστοιχων
Μπόνους
• Όπως
του
Διευθυντικού
Στελέχους Double
Diamond
• Εφάπαξ Μπόνους
100.000 $***

• Όπως
του
Διευθυντικού
Στελέχους Double
Diamond
• Εφάπαξ Μπόνους
250.000 $****

• Όπως
του
Διευθυντικού
Στελέχους Double
Diamond
• Εφάπαξ Μπόνους
500.000 $*****

• Όπως
του
Διευθυντικού
Στελέχους Double
Diamond
• Εφάπαξ Μπόνους
1.000.000 $*****

* Για τους Αμειβόμενους Ως έχοντες κάποιους βαθμούς στις Γραμμές Αναδοχής οι βαθμοί πρέπει να είναι «πραγματικοί», πράγμα
που σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος κατάφερε να τους πάρει χτίζοντας μια επιχείριση και ότι συγκέντρωσε τους απαιτούμενους
πόντους βάσει του όγκου των πωλήσεών του και όχι αγοράζοντας κάποια συσκευασία προϊόντων.
**Αν ένα από τα Διευθυντικά Στελέχη Diamond έχει αναγνωριστεί αλλά δεν κατέστη ποτέ Αμειβόμενος Ως Διευθυντικό Στέλεχος
Diamond, τότε, εφόσον ικανοποιήσετε όλες τις προϋποθέσεις με οιονδήποτε άλλο τρόπο, θα αναγνωριστείτε αλλά δεν θα είστε
Αμειβόμενος Ως Διευθυντικό Στέλεχος Diamond.
***Το εφάπαξ μπόνους καταβάλλεται κατά την επόμενη σημαντική εταιρική εκδήλωση και παρουσιάζεται επί σκηνής.
****Καταβάλλεται για περίοδο 12 μηνών.
*****Καταβάλλεται για περίοδο 24 μηνών.
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Γλωσσάριο όρων
ΕΝΕΡΓΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Αφού καταφέρετε να πάρετε τον βαθμό του
Διανομέα, γίνεστε Ενεργό Στέλεχος στη διάρκεια ενός μήνα εγγραφής
στην υπηρεσία SmartDelivery συγκεντρώνοντας 60 πόντους PV μέσω
πωλήσεων σε Πελάτες ή μέσω ατομικών αγορών. Αν δεν παραμείνετε
Ενεργό Στέλεχος στη διάρκεια του μήνα εγγραφής σας στην υπηρεσία
SmartDelivery, όσοι πόντοι έχετε συγκεντρώσει θα μηδενιστούν όταν
θα υπολογιστούν οι προμήθειες. Δεν μπορείτε να ανακτήσετε τους
πόντους αυτούς. Μπορείτε να γίνετε και πάλι Ενεργό Στέλεχος αφού
ικανοποιήσετε τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Για την Ετήσια Ανανέωση ισχύει ένα μικρό τέλος,
δηλαδή ένα ποσό 19,95 $ που καλύπτει το κόστος για το δικό σας
εικονικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχείρησης. Ωστόσο, αν διατηρήσετε
360 πόντους CV από ατομικές παραγγελίες μέσω της υπηρεσίας
SmartDelivery στη διάρκεια του έτους και δεν αγοράσατε Starter Kit
στο πλαίσιο κάποιας προωθητικής ενέργειας, δεν θα χρειαστεί να
πληρώσετε το τέλος Ετήσιας Ανανέωσης. Αλλιώς, πρέπει να
καταβάλετε το τέλος Ετήσιας Ανανέωσης.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ανατρέξτε στον όρο «SmartDelivery».
ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ: Πελάτης που πραγματοποιεί αγορές με τιμές
λιανικής από τον εκ μεταφοράς ιστότοπό σας ή απευθείας από εσάς.
ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ: Ένας Διανομέας που αγοράζει προϊόντα μόνο
για προσωπική κατανάλωση είναι Πελάτης Χονδρικής.
ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ: Πελάτης που έχει εγγραφεί για την
υπηρεσία SmartDelivery και αγοράζει από τον εκ μεταφοράς ιστότοπό
σας με εκπτωτικές τιμές. Μετά τις 30/9/2018 οι νέοι Προτιμώμενοι
Πελάτες δεν θα τοποθετούνται πλέον σε κανένα δέντρο. Οι
Προτιμώμενοι Πελάτες μπορούν να συμμετάσχουν στη χρήση της
υπηρεσίας SmartDelivery.
ΠΕΛΑΤΕΣ: Ο όρος περιλαμβάνει τους Πελάτες Λιανικής, τους
Προτιμώμενους Πελάτες και τους Πελάτες Χονδρικής
COMMISSIONABLE VOLUME (CV): Για να διασφαλίσουμε ότι τα
προϊόντα μας θα διατίθενται με ανταγωνιστικές τιμές, σε κάθε προϊόν
της Jeunesse εκχωρείται τιμή με αριθμό πόντων που είναι γνωστή ως
Commissionable Volume (και μερικές φορές αναφέρεται ως «πόντοι»).
Οι προμήθειες που κερδίζετε μέσω του Προγράμματος Οικονομικών
Ανταμοιβών υπολογίζονται με βάση τους εν λόγω πόντους που έχετε
συγκεντρώσει. Αρχίζετε να συγκεντρώνετε πόντους CV μόλις
προαχθείτε από τον βαθμό του Συνεργάτη στον βαθμό του Διανομέα.
Συνεχίζετε να συγκεντρώνετε πόντους CV όσον καιρό παραμένετε
Ενεργό Στέλεχος. Ανατρέξτε στην Εικόνα 1.
ΔΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΟΣ: Οι διανομείς σε καθεμιά από τις ατομικές
σας Σειρές Αναδοχής απαρτίζουν το προσωπικό σας Δέντρο
Εγγράφοντος. Οι πόντοι PGV από τις πωλήσεις τους χρησιμοποιούνται
για τον υπολογισμό ορισμένων προωθητικών ενεργειών. Ανατρέξτε
στην Εικόνα 2.
GROUP VOLUME (GV): Ο συντελεστής Group Volume αφορά τον όγκο
που δημιουργείται μέσω των πωλήσεων στις δύο ομάδες σας. τον PV
σας, τον PGV σας και τον ατομικό σας Όγκο Δευτερογενών Μελών
(Spillover Volume). Ανατρέξτε στην Εικόνα 1.

JOFFICE: Στο πλαίσιο του Starter Kit σας παίρνετε ένα εικονικό
σύστημα διαχείρισης επιχείρησης το οποίο σας παρέχει όλα όσα
χρειάζεστε για τη διαδικτυακή λειτουργία της ατομικής σας
επιχείρησης Jeunesse. Μέσω του ισχυρού αυτού συστήματος μπορείτε
να ιχνηλατείτε όλες τις επιχειρηματικές σας συναλλαγές, να
καθορίζετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας SmartDelivery, να

δημιουργείτε εκθέσεις διαχείρισης, να αποκτάτε πρόσβαση
στις προμήθειες και να εκτελείτε πολλές άλλες ενέργειες.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο όρος περιλαμβάνει τον Διανομέα που αρχικά σας είχε
εγγράψει και κάθε άτομο που έχει εγγράψει άλλους πριν από εσάς
στην ίδια Γραμμή Αναδοχής.
Υπηρεσία SMARTDELIVERY (παλαιότερα γνωστή ως Αυτόματη
Αποστολή ή Πρόγραμμα Διευκόλυνσης): Αν προτιμάτε να λαμβάνετε
επαναλαμβανόμενη παραγγελία, μπορείτε να εγγραφείτε για χρήση
της υπηρεσίας SmartDelivery. Η Jeunesse θα χρεώνει την πιστωτική
κάρτα σας κάθε μήνα και θα σας στέλνει τα προϊόντα που καθορίζετε.
ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SMARTDELIVERY: Πρόκειται για τη
χρονική περίοδο κατά την οποία οφείλετε να ικανοποιήσετε τις
απαιτήσεις για τους πόντους PV και τον βαθμό σας. Η περίοδος αυτή
αρχίζει την ημέρα του μήνα κατά την οποία είτε θα αγοράσετε το
αρχικό σας πακέτο είτε θα προαχθείτε στον βαθμό του Διανομέα και
τελειώνει τα μεσάνυχτα (ώρα ανατολικών ΗΠΑ) της τελευταίας ημέρας
προτού αρχίσει ο επόμενος μήνας. Για παράδειγμα, αν προαχθείτε
στον βαθμό του Διανομέα στις 20 Μαΐου, ο Μήνας χρήσης της
υπηρεσίας SmartDelivery ξεκινά την ίδια ημέ5ρα και τελειώνει τα

Εικόνα 1 Σε κάθε προϊόν εκχωρείται τιμή με αριθμό πόντων CV που
χρησιμοποιείται για τον υπολογιστή του PV, του PGV και του GV. Για να
καταστείτε Ενεργό Στέλεχος, απαιτούνται πόντοι PV. Οι πόντοι PGV
δημιουργούνται στο ατομικό σας Δέντρο Εγγράφοντος. Οι πόντοι GV
περιλαμβάνουν το σύνολο των πόντων PV, PGV και Όγκου Δευτερογενών
Μελών (Spillover Volume) των Ομάδων σας και χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό των Προμηθειών για Ομάδες.
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μεσάνυχτα (ώρα ανατολικών ΗΠΑ) της 19ης Ιουνίου. Επίσης,
σημειώστε ότι αν ο Μήνας χρήσης της υπηρεσίας SmartDelivery
αρχίζει στις 28, 29, 30 ή 31 του μήνα, προσαρμόζουμε την ημερομηνία
έναρξης πηγαίνοντας μερικές ημέρες πίσω για να μην προκύψει
πρόβλημα τους μικρότερους μήνες. Μπορείτε να ενημερωθείτε για
την επακριβή ημερομηνία από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Αν
αργότερα κάνετε αναβάθμιση αγοράζοντας μεγαλύτερο πακέτο, η
ημερομηνία της αγοράς αυτής αποτελεί την ημερομηνία έναρξης νέου
Μήνα χρήσης της υπηρεσίας SmartDelivery.

οι περίσσιοι πόντοι PV προέρχονται από μια άνευ ειδικών όρων
παραγγελία μέσω της υπηρεσίας SmartDelivery η οποία έχει μπει στην
ουρά αναμονής (αυτόματα και όχι με μη αυτόματη υποβολή μέσω του
γραφείου υποστήριξης της επιχείρησής σας). Εξαίρεση: Πόντοι PV από
εκδηλώσεις. Επιπλέον, οι περίσσιοι πόντοι PV από προϊόντα που
αγοράστηκαν στη διάρκεια εκδηλώσεων ή από συσκευασίες δεν
περνούν στην αδύναμη Ομάδα. Επίσης, σημειώστε ότι και οι πόντοι PV
από την πώληση κάποιου βασικού πακέτου στον Διανομέα που
εγγράψατε ενδέχεται να συνυπολογιστούν για την
Για
να
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ή ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΒΑΘΜΟΥ: πρόσφατα
αμειφθείτε με βάση τον βαθμό σας (π.χ. ως Διευθυντικό Στέλεχος Ruby), ικανοποίηση των απαιτήσεων προκειμένου να καταστείτε Ενεργό
Ωστόσο, οι πόντοι PV δεν μετρούν όταν ο εν λόγω πρόσφατα
πρέπει να είστε Ενεργό Στέλεχος και να πληροίτε τις προϋποθέσεις για τονΣτέλεχος.
εν
λόγω βαθμό.
εγγεγραμμένος Διανομέα πουλήσει βασικό πακέτο σε δικό του
πρόσφατα εγγεγραμμένο Διανομέα κατά τον ίδιο μήνα χρήσης της
PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): Ο δείκτης Personal Group
υπηρεσίας
SmartDelivery.ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ή
Volume είναι ο αριθμός των πόντων CV που προκύπτουν μέσω των
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Όταν έχετε έναν Ενεργό Διανομέα στη δεξιά
ατομικών σας Γραμμών Αναδοχής και από πωλήσεις στους Πελάτες
Ομάδα σας και έναν στην αριστερή Ομάδα σας, είστε Εγκεκριμένο
σας. Δεν περιλαμβάνει τον Όγκο Δευτερογενών Μελών (Spillover
Στέλεχος. Αυτό σας επιτρέπει να προαχθείτε σε Εκτελεστικό Στέλεχος
Volume). Οι πόντοι PGV από τις πωλήσεις στο ατομικό σας Δέντρο
αν είστε Ενεργό Στέλεχος.
Εγγραφών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ορισμένων
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ: Ο ανώτατος βαθμός που έχετε
προωθητικών ενεργειών. Ανατρέξτε στην Εικόνα 3. PERSONAL
επιτύχει ως τώρα.
VOLUME (PV): Ο δείκτης Personal Volume είναι ο αριθμός των πόντων
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Για την Ετήσια Ανανέωση ισχύει ένα μικρό τέλος,
που προκύπτουν από τους πόντους CV των πωλήσεων προϊόντων
δηλαδή ένα ποσό 19,95 $ που καλύπτει το κόστος για το δικό σας
στους Πελάτες σας μέσω του εκ μεταφοράς ιστοτόπου σας ή από τις
εικονικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχείρησης. Ωστόσο, αν διατηρήσετε
ατομικές σας αγορές. Κανόνας για τους περίσσιους πόντους PV. Όταν
360 πόντους CV από ατομικές παραγγελίες μέσω της υπηρεσίας
οι συνολικοί πόντοι PV από τις παραγγελίες σας μέσω της υπηρεσίας
SmartDelivery στη διάρκεια του έτους και δεν αγοράσατε Starter Kit
SmartDelivery ξεπερνούν τους 60 στη διάρκεια ενός μήνα της
στο πλαίσιο κάποιας προωθητικής ενέργειας, δεν θα χρειαστεί να
υπηρεσίας SmartDelivery και εφόσον η παραγγελία σας μέσω της
πληρώσετε το τέλος Ετήσιας Ανανέωσης. Αλλιώς, πρέπει να
υπηρεσίας SmartDelivery διεκπεραιωθεί εντός 7 ημερών από την
καταβάλετε το τέλος Ετήσιας Ανανέωσης.
ημερομηνία έναρξης του μήνα σας στην υπηρεσία SmartDelivery, τότε
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΜΕΛΗ (Spillover): Οι Διανομείς που έχουν τοποθετηθεί
οι πόντοι PV από πωλήσεις στους Πελάτες Λιανικής και στους
στο Δέντρο Ομάδων σας από τον Ανάδοχό σας είναι γνωστοί ως
Προτιμώμενους Πελάτες σας και οι πόντοι PV από τις προσωπικές
Δευτερογενή Μέλη. Οι πωλήσεις τους συμπεριλαμβάνονται στους
αγορές σας θα περνούν στην αδύναμη Ομάδα. Η αδύναμη Ομάδα
δικούς σας πόντους GV
είναι η Ομάδα με τους λιγότερους πόντους GV στο τέλος του μήνα
χρήσης της υπηρεσίας SmartDelivery. Ο κανόνας αυτός ισχύει μόνο αν
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Εικόνα 2 Δέντρο Εγγράφοντος: Έχετε εγγράψει εσείς οι ίδιοι τους Διανομείς A-D, με καθένα από τους οποίους ξεκινά μια Γραμμή
Αναδοχής στο ατομικό σας Δέντρο Εγγράφοντος. Ο Διανομέας B έχει εγγράψει τους Διανομείς Bx-Bz, οι οποίοι βρίσκονται στο δεύτερο
επίπεδό σας στις ατομικές σας Γραμμές Αναδοχής. Οι Διανομείς Bx- Bz επίσης ξεκινούν τις Γραμμές Αναδοχής του επιπέδου B. Ο D1
επίσης βρίσκεται στο 2ο επίπεδό σας. Ο By1 βρίσκεται στο 3ο επίπεδό σας.
Δέντρο Ομάδων: Οι Διανομείς που έχετε εγγράψει εσείς οι ίδιοι τοποθετούνται εναλλάξ στη δεξιά και στην αριστερή Ομάδα σας (ή
μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα τη σειρά τους μέσω της δυνατότητας μη αυτόματου κλειδώματος θέσεων στις ρυθμίσεις του
προσωπικού σας προφίλ στο τμήμα υποστήριξης της επιχείρησής σας). Ωσότου καταφέρετε να γίνετε Εκτελεστικό Στέλεχος Sapphire,
πρέπει να τοποθετήσετε νέους Διανομείς στην εξωτερική δεξιά ή αριστερή Ομάδα σας.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι Πελάτες Λιανικής και οι Προτιμώμενοι Πελάτες είναι τοποθετημένοι έξω από τα δέντρα. Οι Διανομείς
A-D είναι τοποθετημένοι στο Δέντρο Ομάδων σας. Επίσης, οι Διανομείς 1-4 έχουν τοποθετηθεί στο Δέντρο Ομάδων σας από τον ανάδοχό
σας και ανήκουν στα Δευτερογενή Μέλη. Οι προμήθειες για τη συγκρότηση ομάδων υπολογίζονται με βάση το Δέντρο Ομάδων σας.
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