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SELAMAT DATANG DI JEUNESSE 
Kami senang bahwa Anda telah memilih bermitra bersama kami saat Anda berkeinginan 

untuk membangun bisnis Jeunesse Anda sendiri.  Sama seperti Anda, ribuan Distributor 

independen telah bergabung dengan komunitas kami, membagikan produk kepada orang-

orang yang mereka kenal dan menikmati manfaat dari penghargaan finansial (financial 

reward).  Dengan salah satu rencana kompensasi (compensation plan) yang paling 

kompetitif di industri ini, Jeunesse mengubah kehidupan di seluruh dunia.     

 

TUJUAN ANDA, ANDA YANG KENDALIKAN   
The Financial Rewards Plan menawarkan tiga payung sebagai peluang penghasilan Anda: 

penjualan kepada konsumen, komisi dari pembangunan tim Anda, dan penghargaan atas 

kepemimpinan Anda.   
 

 

                                                                                                      
 

  

Anda dapat berpartisipasi dalam Jeunesse Financial Rewards Plan di tingkatan manapun 

yang Anda inginkan.  Anda yang memutuskan apakah Anda ingin menghasilkan pendapatan 

paruh waktu melalui penjualan eceran atau membangun bisnis penuh waktu dengan tim 

yang mempunyai dedikasi diseluruh dunia.    
 

KEUNIKAN MODEL PENGHASILAN KAMI 
Kami adalah perusahaan yang berinvestasi kepada sumber daya manusia seperti Anda.  

Jeunesse bukan hanya sebuah bisnis, Jeunesse adalah keluarga.  Dan karena kita 

menempatkan keluarga terlebih dahulu, kami ingin membantu Anda disetiap langkah Anda di 

Jeunesse.    

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Founder & CEO 

Wendy Lewis 

Founder & COO 

Scott A. Lewis 

Chief Visionary Officer 

 
 
Pembayaran maximum dalam Jeunesse Global Financial Rewards Plan dibatasi sampai dengan 60% dari CV global, untuk mengelola 
batas ini, Maksimum dibatasi dengan 750 cycle setiap minggunya. Semua Komisi, bonus dan pendapatan lainnya yang berkaitan 
dengan hal tersebut akan disesuaikan dari waktu ke waktu untuk mengelola batas Maksimum.    
 
*Silakan melihat Glossary of Terms hal 14.  Demi kenyamanan Anda, semua persyaratan yang ditetapkan disini atau dalam Jeunesse 
Policies and Procedures telah dikapitalisasi.  

PENJUALAN 
KONSUMEN   

Keuntungan Ritel 

Loyalitas Konsumen 

Bonus Penjualan Eceran 

 

MEMBANGUN 
TIM  

Komisi Tim  

Matching Bonus 

Distributor Retention 

Incentive  

KEPEMIMPINAN 

Emerald Experience  

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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JUAL PRODUK 
JEUNESSE KEPADA 
KONSUMEN ANDA   
Menjual produk Jeunesse secara aktif kepada konsumen, harus menjadi inti aktivitas Anda 

sebagai Distributor dan menjadi fondasi untuk membangun organisasi untuk membangun 

organisasi penjualan dan pendapatan masa depan Anda.   

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Catatan: Beberapa produk yang ditampilkan mungkin tidak tersedia di negara Anda.   

  
LANGKAH PERTAMA ANDA UNTUK MENJUAL KEPADA KONSUMEN:   
Menjadi Seorang Associate  

Sebagai seorang Associate, Anda dapat membeli produk Jeunesse dengan harga paket dan 

juga memperoleh komisi dari penjualan ke Konsumen Anda, *termasuk Keuntungan Penjualan 

Ritel, komisi dari penjualan ke Jeunesse Preferred Customers Anda, dan Bonus Penjualan Ritel.  

Anda juga dapat mendaftarkan Distributor lain, tapi Anda tidak bisa mendapatkan komisi dari 

penjualan mereka sampai Anda menjadi Executive. Untuk menjadi seorang Associate, Anda 

harus mendaftarkan diri dan membeli Starter Kit. 
 

 

*Silakan melihat Glossary of Terms – hlm 14.   

PENJUALAN 
KONSUMEN  

Keuntungan Ritel 

Loyalitas Konsumen 

Bonus Penjualan Eceran 
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 CARA MENDAPATKAN:    

 KEUNTUNGAN RITEL   
 
PENJUALAN RITEL:  MENJUAL PRODUK = HAPPY WALLET 

Cara tercepat untuk memperoleh penghasilan saat mendaftar adalah dengan membeli produk 

dengan bentuk paket dan menjualnya secara eceran.  Anda dapat menyimpan uang selisih 

harga tersebut.  Anda bisa berbagi cerita secara langsung kepada calon konsumen Anda saat 

menonton pertandingan bola, atau dengan mengarahkan teman dan keluarga ke situs Jeunesse 

pribadi Anda, Anda bisa mendapatkan antara 15–40% dari setiap penjualan! Penjualan Ritel 

adalah sumber pendapatan Anda saat Anda membangun loyalitas konsumen Anda.  

Keuntungan Ritel dari penjualan yang Anda lakukan secara online akan dibayarkan setiap 

minggu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM LOYALITAS KONSUMEN:  

KONSUMEN YANG KEMBALI KEPADA ANDA = HAPPIER WALLET 

Program Loyalitas Konsumen (Customer Loyalty 

Program) kami sangat bagus untuk teman dan 

anggota keluarga yang hanya ingin merasakan 

manfaat dari produk Jeunesse. Ketika Anda 

mendaftarkan mereka sebagai konsumen pilihan 

(Preferred Customer), mereka bisa mendapatkan 

potongan harga 10% dari harga ritel normal. Mereka 

juga bisa mendapatkan potongan harga sebesar 20% 

jika mereka mendaftar dalam program 

SmartDelivery. Keuntungan Anda adalah 

mendapatkan selisih antara harga paket dan harga 

yang dibayarkan oleh Preferred Customer. Anda 

hanya perlu memberikan kode promosi kepada Preferred Customer Anda untuk 

pendaftaran.    
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 CARA MENDAPATKAN: 

  BONUS PENJUALAN RITEL 
 

 

SEMUA ORANG SUKA BONUS.  

Anda dapat menawarkan paket produk diskon yang mencakup berbagai produk terlaris 

kami.  Dapatkan Bonus Penjualan Ritel (Retail Sales Bonus) pada paket produk pertama 

yang Anda jual kepada setiap Konsumen yang didaftarkan sebagai Retail atau Preferred 

Customer dan kepada setiap Distributor yang Anda daftarkan secara personal.   

 

Bonus Penjualan Ritel (Retail Sales Bonus - RSB) pada paket standard berkisar antara $25-

$250. Jumlah bonus Anda tergantung pada paket produk. *Bantu Konsumen baru Anda 

untuk memahami komponen produk dari masing-masing paket yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka.   
 

 

    Gambar 1. Beberapa produk yang ditampilkan mungkin tidak tersedia di negara Anda 

CREATE-A-PACKAGE 

Pilihan Create-A-Package adalah alternative yang bagus untuk paket produk standard untuk 

Konsumen Anda yang ingin menyesuaikan pesanan awal dengan kebutuhan mereka.  

Persentase Bonus Penjualan Ritel untuk opsi ini didasarkan pada harga total paket (sebelum 

pajak dan pengiriman):   
 

 100 – 199 CV = 10%  

 200 – 299 CV = 12% 

 300 CV+ = 15% 
 

Sebagai contoh, jika Anda menjual produk dengan 150 CV kepada Konsumen Anda, Anda 

akan mendapatkan $15. **  

Penjualan senilai $250 dengan 200 CV akan menghasilkan bonus sebesar $30. 
 

*Lihat daftar harga di Joffice Anda untuk paket yang tersedia, masing-masing CV dan Retail Sales Bonus  

**Perhitungan semua komisi dan bonus menggunakan U.S. Dollar. Konversi ke mata uang lokal terjadi pada saat 

Anda menarik penghasilan Anda dari paycard.    
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BANGUN TIM UNTUK 
MENOLONG ANDA 
MENJUAL PRODUK 
JEUNESSE   

Menjual produk dan mendapatkan komisi 

adalah fondasi dari bisnis Anda.  Anda bisa 

mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi 

saat membangun jaringan dari orang-orang 

yang mempunyai visi yang sama, yang juga 

dapat berbagi mengenai produk dan peluang. 

Saat Anda memberikan pelatihan, peluang 

Anda akan berkembang dan Anda bisa 

mendapatkan Komisi Tim (Team 

Commissions), Matching Bonus, dan 

Distributor Retention Incentives.  Selain itu, 

jika Anda meraih peringkat Emerald Director 

atau Diamond Director, Anda dapat ikut serta 

di Jeunesse’s Lifestyle Rewards; mencapai 

peringkat Diamond Director dan Anda 

mungkin berhak untuk berpartisipasi dalam 

Diamond Bonus Pool. 
 

 LANGKAH PERTAMA MEMBANGUN TIM   

Naik Peringkat dari Associate menjadi Distributor 

Naik peringkat dari Associate menjadi Distributor, Anda harus 

memperoleh 100 CV dalam satu bulan SmartDelivery Month* 

selama tahun pertama Anda.  Sebagai seorang Distributor, Anda 

akan memperoleh volume dari penjualan yang Anda lakukan 

kepada Konsumen dan Distributor Anda. 
 

Naik Peringkat dari Distributor menjadi Executive 

Untuk menikmati semua keuntungan dari Financial Rewards 

Plan, Anda harus maju keperingkat Executive.  Peringkat 

Executive dapat dicapai pada (i) Aktif* dan (ii) Berkualitas 

(memiliki setidaknya satu Distributor Aktif yang didaftarkan 

secara personal di tim kanan Anda dan satu di tim kiri Anda). 

Sebagai Executive, Anda mulai memenuhi syarat untuk 

menerima komisi tambahan.  * Silakan melihat Glossary of Terms – hlm 14.  

MEMBANGUN TIM   

Komisi Tim 
Komisi Matching Bonus 
Insentif Distributor  
   Retention 

Gambar 2. Beberapa produk yang ditampilkan mungkin tidak 
tersedia di negara Anda 
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 CARA MENDAPATKAN: 

 KOMISI TIM 

 

 
MENDAPATKAN KOMISI DARI HASIL PENJUALAN DALAM TIM   
 Saat Anda membangun jaringan Distributor, mereka akan ditempatkan di Team Tree 

distribusi Anda, di kanan atau di kiri.  Setiap kali anggota tim Anda menjual produk, 

penjualan tersebut menghasilkan Group Volume (GV) untuk Anda.  Harap diingat, GV 

mencakup PV, PGV, dan Spillover Volume (silakan melihat Glossary of Terms).  GV 

digunakan untuk menghitung Komisi Tim (Team Commissions). 

 

Seiring dengan pertumbuhan tim, Anda 

akan memperoleh GV untuk penjualan 

produk yang mereka hasilkan.   

 

Ketika salah satu tim Anda (kanan atau kiri) 

mencapai 600 GV dan sisi lainnya mencapai 

300 GV (tidak masalah dari sisi yang mana 

yang lebih banyak), Anda akan 

mendapatkan Komisi Tim sebesar $35, yang 

juga disebut “bonus cycle”.  Komisi tim 

dibayarkan setiap minggu dan berulang – 

Anda akan terus mendapatkan bonus cycle 

$35 setiap kali tim Anda mengumpulkan 

600/300 GV.* 

 

Anda harus Berkualitas (memenuhi 

kualifikasi) dan dibayarkan sesuai peringkat 

Executive untuk berhak mendapatkan 

Komisi Tim (Team Commissions).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anda tidak mungkin mendapatkan lebih dari 750 cycles setiap minggu  
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CARA MENDAPATKAN: 

 MATCHING BONUS 
 

PENGHARGAAN UNTUK 

MEMPERBESAR TIM ANDA   

Jeunesse percaya bahwa Anda 

harus diberi penghargaan atas 

pengembangan tim Anda. Ketika 

Anda melakukan pengembangan, 

secara pribadi Anda telah melatih 

dan mendaftarkan mereka untuk 

dapat menjual produk dan 

membangun sebuah organisasi.  

Anda juga membimbing mereka bagaimana cara menduplikasi seperti yang Anda lakukan.  

Semakin sukses Anda dalam melatih kelompok yang Anda daftarkan secara pribadi (Lines of 

Sponsorship) tentang bagaimana menjual produk Jeunesse, semakin sukses mereka, semakin 

banyak yang dapat Anda peroleh.    

 Seiiring dengan kemajuan Anda, Jeunesse memberikan penghargaan kepada Anda dengan 

Matching Bonus untuk melatih dan mengembangkan Lines of Sponsorship Anda.  Matching Bonus 

diberikan sesuai dengan persentase yang diperoleh dari level 1 – 7 sesuai dengan Lines of 

Sponsorship,* berdasarkan peringkat (Paid As 

Rank).  

Peringkat pertama – Anda bisa mendapatkan 

Matching Bonus adalah peringkat Jade Executive.  

Pada peringkat ini, Anda bisa mendapatkan 20% dari 

Komisi Tim penjualan di tingkat pertama Distributor 

Anda dalam Garis Sponsorship (Lines of Sponsorship 

– Enroller Tree).  Sebagai contoh, jika Anda 

mendaftarkan Natalie, Stacey dan Adam di tingkat 

pertama Anda, Anda berhak mendapatkan matching 

bonus sebesar 20% dari Tim Komisi mereka.  Pada 

peringkat berikutnya yaitu Pearl Executive, Anda bisa mendapatkan 20% dari tingkat pertama 

Distributor di dalam Lines of Sponsorship – Enroller Tree Anda dan 15% di tingkat kedua.  Sebagai 

tambahan, saat Anda naik ke peringkat berikutnya, Anda bisa mendapatkan Matching Bonuses 

hingga tingkat kedalaman ke-7 dari Lines of Sponsorhip – Enroller Tree Anda.    

Untuk mendapatkan Matching Bonus mingguan pada peringkat yang ada dalam tabel, Anda harus 

Aktif dan dibayar sesuai dengan peringkat (Paid At the respective rank). 

 

*Silakan melihat Glossary of Terms – hlm 14.  
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 CARA MENDAPATKAN:  

DISTRIBUTOR RETENTION 

INCENTIVE 
 

 

SEMAKIN BANYAK DISTRIBUTORS = SEMAKIN BANYAK PENGHARGAAN 

Saat Anda menjual produk ke lima Distributor* yang Anda sponsori secara langsung berada di 

SmartDelivery dalam satu bulan kalender, Matching Bonus tingkat pertama Anda meningkat 

dari 20% menjadi 25%.  

 

Saat Anda menjual produk ke sepuluh Distributor* yang Anda sponsori secara langsung 

berada di SmartDelivery dalam satu bulan kalender, Matching Bonus tingkat pertama Anda 

meningkat menjadi 30%.  

 

Distributor Retention Incentive dibayarkan dengan syarat Anda harus Aktif dan dibayar sesuai 

dengan peringkat Jade Executive atau tingkat yang lebih tinggi.    

 

*Seorang distributor yang baru terdaftar akan dipelakukan sebagai salah satu dari 5/10 di bulan pendaftaran, 

terlepas dari pendaftaran di SmartDelivery atau melengkapi pesanan SmartDelivery.  Namun, distributor tidak akan 

masuk dalam pertimbangan jika mereka juga mendaftarkan Distributor baru di bulan yang sama.   
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PENGHARGAAN 
UNTUK 
KEPEMIMPINAN 
ANDA  

Jeunesse dengan bangga memberikan penghargaan kepada para penjual ‘top’ 
yang telah memperlihatkan kepemimpinan mereka, yaitu perjalanan ke 

tempat eksotis dan komisi dari penjualan global. 
 

JEUNESSE TRAVEL 
Jeunesse Travel akan memberikan kemungkinan bagi Anda menikmati gaya hidup mewah yang layak 

Anda dapatkan atas usaha Anda.   
 

EMERALD EXPERIENCE   
Yang terbaik adalah mendapatkan yang lebih 
baik!  Anda akan diundang untuk bergabung 
bersama kami di Grand Wailea Resort yang 
mewah di Hawaii selama lima hari, bersenang-
senang di bawah sinar matahari.  Makan 
malam dan minum anggur bersama dengan 
para pemimpin lainnya dan Pendiri 
Perusahaan, dan belajar dari para ahli dan 
pemimpin lainnya di Leadership Development 
Event yang ekslusif diadakan untuk Anda. 
Untuk mengikuti Emerald Experience,* Anda 
harus dibayar sesuai dengan peringkat Anda 
(Paid As) yaitu Emerald Director untuk 
minimum tiga bulan sepanjang tahun** dan 
Aktif setiap bulan setelah mencapai peringkat 
Emerald Director  

DIAMOND DISCOVERY 
Ini dia — Diamond lifestyle adalah milik Anda! 
Anda telah mendapatkanya dan kami ingin 
memberikan penghargaan kepada Anda tidak 
hanya satu kali, tapi setiap tahun! Sebagai 
seorang Diamond Director, Anda dan 
pasangan Anda akan bergabung bersama 

kami setiap tahun di Diamond Discovery. Kita 
akan menuju ke beberapa resor bintang lima 
paling ekslusif di dunia dan merasakan 
beberapa petualangan yang luar biasa 
bersama-sama.  Inilah gaya hidup impian 
utama – hidup sebagai Diamond Director 
bersama Jeunesse.  

Untuk berpartisipasi dalam Diamond Discovery 
sebagai kualifikasi pertama kali, Anda harus (i) 
tetap Aktif setiap bulan dimulai dari bulan 
pertama Anda dibayar sesuai dengan 
peringkat Diamond Director, dan (ii) dibayar 
sesuai dengan peringkat Diamond Director 
(paid as) untuk minimum tiga bulan kalender 
sepanjang tahun. ** 

Pada tahun-tahun berikutnya, **Anda harus 
(i) tetap aktif setiap bulan dari bulan pertama 
Anda naik ke peringkat Diamond, dan (ii) 
dibayar sesuai dengan peringkat Diamond 
Director atau lebih tinggi untuk minimal enam 
bulan sepanjang tahun.* 
 
 

 

*Anda wajib berpartisipasi dalam Emerald Experience di tahun perjalanan diperoleh. 
**”Tahun” dimulai pada bulan pertama periode kualifikasi perjalanan.  Dengan kata lain, tahun kualifikasi 
dimulai pada 1 November untuk Emerald Experience dan 1 April untuk Diamond Discovery. Agar memenuhi 
syarat untuk melakukan perjalanan, Anda harus memenuhi kualifikasi minimal 60 hari sebelum tanggal 
keberangkatan.  Anda akan diberikan pemberitahuan tertulis apabila Anda memenuhi syarat.  Jika setelah 
konfirmasi yang Anda berikan namun Anda tidak hadir, akan Jeunesse akan meminta Anda untuk mengganti 
biaya yang telah dikeluarkan.  Semua perjalanan tidak dapat dikembalikan / diuangkan, tidak dapat 
dipindahtangankan dan Anda mungkin akan dikenakan pajak sebagai penghasilan pribadi jika diminta oleh 
undang-undang dan peraturan yang berlaku.  Tidak diperbolehkan ada penggantian uang tunai.Perjalanan ini 
dirancang untuk mempromosikan pengalaman belajar, pengembangan tim dan ikatan kepemimpinan

KEPEMIMPINAN 

Emerald Experience 

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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CARA MENDAPATKAN:     

 BONUS DIAMOND POOL 

PENGHARGAAN SEBAGAI PEMIMPIN GLOBAL   

Anda dapat memperoleh bagian dari pernjualan perusahaan secara global dengan memenuhi 

kualifikasi untuk Bonus Diamond Pool kami. Bonus Diamond Pool mencakup 3% dari 

Commissionable Volume global perusahaan dari penjualan produk yang dilakukan setiap 

kuartal.  Diamond Pool terbagi di antara para Diamond yang memenuhi syarat sesuai dengan 

akumulasi selama kuartal tersebut.   

 

Bonus Diamond Pool dihitung setiap tiga bulan dan dibayarkan sesuai dengan saham yang Anda 

hasilkan selama periode bonus.  Untuk mendapat Bonus Diamond Pool, Anda harus (i) menjual 

produk ke sepuluh (10) Distributor yang terdaftar secara pribadi di SmartDelivery pada setiap 

bulan pada kuartal tersebut, dan (ii) peringkat tertinggi Anda harus Diamond Director pada 

atau sebelum hari pertama dalam kuartal tersebut. Anda juga harus hadir pada 2 event besar 

di región Anda dan satu event di región lain pada tahun kalender sebelumnya. *Kehadiran 

harus mencakup partisipasi nyata (substansial) yang terlihat di acara-acara tersebut, termasuk 

kehadiran di sebagian besar kegiatan yang dijadwalkan dan kehadiran wajib di semua acara 

khusus peringkat (rank-specific). Acara dengan kualifikasi (qualifying event) adalah Jeunesse 

EXPO, LEAD Jeunesse, dan Jeunesse University.  

 

Anda dapat mengakumulasikan saham (share) sebagai berikut: 

 

• Satu saham (share) diberikan untuk posisi Paid As 

sebagai Diamond Director untuk pertama kalinya pada 

atau sebelum hari pertama dalam kuartal tersebut.    

• Satu saham (share) diberikan per bulan di kuartal saat 

Anda dibayar sesuai dengan peringkat Anda (Paid as) 

Diamond.    

• Satu saham (share) diberikan untuk setiap 1,000 Komisi 

Tim cycle yang Anda capai selama kuartal tersebut.    

• Sampai satu saham (share) diberikan per kuartal untuk 
masing-masing Distributor yang terdaftar secara 
pribadi yang Highest Achived Rank-nya adalah 
Diamond Director dalam satu bulan di kuartal tersebut. 

• Satu saham (share) diberikan per bulan saat Anda 

dibayar sesuai dengan peringkat (Paid As) sebagai 

Double Diamond Director atau lebih tinggi.   
 

*Kehadiran diperlukan pada 2019 untuk persyaratan bonus 2020.  
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KENAIKAN PERINGKAT SESUAI DENGAN PENINGKATAN PENJUALAN PRODUK 

PERINGKAT SYARAT KUALIFIKASI KEUNTUNGAN 

ASSOCIATE  Tanda tangan dan menyerahkan Surat Kerjasama Distributor  

 Membeli Starter Kit Associates – tidak menambah volume 

 Pembelian dengan harga grosir 

 Keuntungan Ritel   

 Discount Preferred Customer   

 Bonus Penjualan Ritel   

DISTRIBUTOR  Seorang Associate 

 Akumulasi 100 PV dalam satu SmartDelivery Month selama satu tahun 

setelah pembelian Starter Kit 

 Sama seperti Associate 

 Mulai perhitungan akumulasi 

volume 

  

EXECUTIVE 
PERINGKAT EXECUTIVE* 

 Seorang Distributor 

 Aktif 

 Memiliki Kualifikasi penuh (memiliki 1 Distributor yang didaftarkan secara 

pribadi di masing-masing Tim) 

 

 Sama seperti Distributor 

 Komisi Tim 

JADE 
EXECUTIVE 

 Dibayar sesuai dengan peringkat Executive  

 Mempunyai SALAH SATU: 

o 4 Executive yang didaftarkan secara pribadi dengan minimal satu 

orang di masing-masing Tim; ATAU   

o 8 Distributor yang didaftarkan secara pribadi dengan minimal 3 orang 

di masing-masing Tim.    

 Sama seperti Executive 

 Satu level Matching Bonus 

PEARL 
EXECUTIVE 

 Dibayar sesuai dengan peringkat Executive  

 Mempunyai SALAH SATU: 

o 8 Executive yang didaftarkan secara pribadi dengan minimal 2 orang 

di masing-masing Tim; ATAU   

o 12 Distributor yang didaftarkan secara pribadi dengan minimal 3 orang 

di masing-masing Tim.    

 Sama seperti Executive 

 Dua level Matching Bonus 

SAPPHIRE 
EXECUTIVE 

 Dibayar sesuai dengan peringkat Executive  

 Mempunya 12 Executive yang didaftarkan secara pribadi dengan 

minimal 3 orang di masing-masing Tim.   

 Sama seperti Executive 

 Tiga level Matching Bonus 

 Pintu gerbang ke peringkat 

Director  

SAPPHIRE 25   Dibayar sesuai dengan peringkat Sapphire Executive  

 Akumulasi Komisi Tim 25 cycle di bulan kalender sebelumnya 
 Sama seperti Sapphire 

 Penghargaan spesial 

 Acara Ekslusif 

SAPPHIRE 50  Dibayar sesuai dengan peringkat Sapphire Executive  

 Akumulasi Komisi Tim 50 cycle di bulan kalender sebelumnya 

SAPPHIRE ELITE  Dibayar sesuai dengan peringkat Sapphire Executive  

 Akumulasi Komisi Tim 100 cycle di bulan kalender sebelumnya 

 

RUBY 
DIRECTOR 

PERINGKAT DIRECTOR* 

 Dibayar sesuai dengan peringkat Sapphire Executive  

 Memiliki 2 Lines Sponsorship dengan dibayar sesuai dengan peringkat 

Sapphire** dimasing-masing line  

 Memiliki Komisi Tim 200 cycle di bulan kalender sebelumnya    

 

 Sama seperti Sapphire 

 Empat level Matching Bonus 

EMERALD 
DIRECTOR 

 Dibayar sesuai dengan peringkat Sapphire Executive  

 Memiliki 4 Lines Sponsorship dengan dibayar sesuai dengan peringkat 

Sapphire** dimasing-masing line 

 Memiliki Komisi Tim 500 cycle di bulan kalender sebelumnya  

 Sama seperti Sapphire 

 Lima level Matching Bonus 

 Emerald Experience 

DIAMOND 
DIRECTOR 

 Dibayar sesuai dengan peringkat Sapphire Executive  

 Memiliki 6 Lines Sponsorship dengan dibayar sesuai dengan peringkat 

Sapphire** dimasing-masing line*** 

 Memiliki Komisi Tim 1,000 cycle di bulan kalender sebelumnya 

 Memiliki Komisi Tim 1,000 cycle pada bulan berjalan**** 

 Sama seperti Sapphire 

 Enam level Matching Bonus 

 Bonus Diamond Pool 

 Diamond Discovery 

*Peringkat Executive dan Director diberikan pada hari saat semua kualifikasi dipenuhi.   

**Posisi Paid As yang Dibutuhkan di Lines of Sponsorship harus "nyata", yang berarti bahwa peringkat tersebut diperoleh dengan membangun sebuah 

organisasi dan memperoleh volume yang dibutuhkan dan tidak dicapai dengan membeli paket produk. 

***Jika semua persyaratan cycle terpenuhi, tapi Sapphire/Diamonds yang dibutuhkan tidak berada dalam Lines Sponsorship pada akhir bulan 

kualifikasi, Anda akan dibayar sesuai dengan peringkat baru ketika semua persyaratan terpenuhi sebelum hari terakhir di bulan berikutnya.   

****JIka hanya 500 - 999 cycle yang terpenuhi dalam bulan berjalan dan semua kualifikasi lainnya terpenuhi, maka Anda akan diakui telah mencapai 

peringkat Diamond Director (dan memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan 1 share pada Bonus Diamond Pool) tapi tidak dibayarkan sesuai dengan 

peringkat sebagai Diamond Director. Dalam kondisi ini, pada bulan berikutinya saat Anda memenuhi 1,000 cycle, Anda memenuhi syarat sebagai 

seorang Diamond dan akan dibayar sesuai dengan peringkat (Paid As) pada bulan berikutnya.   
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PERINGKAT SYARAT KUALIFIKASI KEUNTUNGAN 
 

DOUBLE 

DIAMOND 

DIRECTOR 

 Dibayar sesuai dengan peringkat Diamond Director 

 Memiliki 2 Lines Sponsorship, masing-masing dengan Diamond* dalam 7 

level* 

 Memiliki Komisi Tim 1,500 cycle di bulan kalender sebelumnya** 

 Sama seperti Diamond 

Director 

 Tujuh level Matching Bonus 

TRIPLE DIAMOND 

DIRECTOR 

 Dibayar sesuai dengan peringkat Diamond Director  

 Memiliki 4 Lines Sponsorship, masing-masing dengan Diamond* masing-

masing dengan Diamond dalam 7 level   

 Akumulasi 2,000,000 PGV dala 1 bulan kalender dengan tidak lebih dari 

500,000 PGV dari salah satu Line Sponsorship 

 Memiliki 10,000 Distributor Aktif di semua Lines Sponsorship dalam 

SmartDelivery Month 

 Dibayar sesuai dengan peringkat untuk 2 bulan berturut-turut   

 Sama seperti Double 

Diamond Director 

 Satu kali Bonus $100,000*** 

PRESIDENTIAL 

DIAMOND 

DIRECTOR 

 Dibayar sesuai dengan peringkat Diamond Director  

 Memiliki 6 Lines Sponsorship, masing-masing dengan Diamond* masing-

masing dengan Diamond dalam 7 level  

 Akumulasi 3,000,000 PGV dalam 1 bulan kalender dengan tidak lebih dari 

500,000 PGV dari salah satu Line Sponsorship 

 Memiliki 15,000 Aktif Distributor di semua Lines Sponsorship dalam 

SmartDelivery Month 

 Dibayar sesuai dengan peringkat untuk 3 bulan berturut-turut   

 Sama seperti Double 

Diamond Director 

 Satu kali Bonus $250,000**** 

IMPERIAL 

DIAMOND 

DIRECTOR 

 Dibayar sesuai dengan peringkat Diamond Director  

 Memiliki 8 Lines Sponsorship, masing-masing dengan Diamond* dalam 7 

level  

 Akumulasi 4,000,000 PGV dalam 1 bulan kalender dengan tidak lebih dari 

500,000 PGV dari salah satu Line Sponsorship 

 Memiliki 20,000 Distributor Aktif di semua Lines Sponsorship dalam 

SmartDelivery Month 

 Dibayar sesuai dengan peringkat untuk 3 bulan berturut-turut 

 Sama seperti Double 

Diamond Director* 

 Satu kali Bonus $500,000**** 

CROWNE 

DIAMOND 

DIRECTOR 

 Dibayar sesuai dengan peringkat Diamond Director  

 Memiliki 10 Lines Sponsorship, masing-masing dengan Diamond* dalam 7 

level   

 Akumulasi 5,000,000 PGV dalam 1 bulan kalender dengan tidak lebih dari 

500,000 PGV dari salah satu Line Sponsorship 

 Memiliki 25,000 Distributor Aktif di semua Lines Sponsorship dalam 

SmartDelivery Month 

 Dibayar sesuai dengan peringkat untuk 6 bulan berturut-turut 

 Sama seperti Double 

Diamond Director 

 Satu kali Bonus 

$1,000,000***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Posisi Paid As yang 

dibutuhkan di Lines 

of Sponsorship 

harus "nyata", yang 

berarti bahwa peringkat tersebut diperoleh dengan membangun sebuah organisasi dan memperoleh volume yang dibutuhkan dan tidak 

dicapai dengan membeli paket produk. 

**JIka salah satu Diamond telah memiliki peringkat Diamond tapi tidak pernah dibayar sesuai dengan peringkat Diamond, maka 

hanya jika Anda memenuhi kuailifkasi, Anda akan direkognisi tapi tidak dibayar sesuai dengan peringkat Double Diamond.  

***Satu kali bonus yang akan diberikan diatas panggung saat acara besar korporasi   

****Dibayarkan selama periode 12 bulan 

*****Dibayarkan selama periode 24 bulan
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Daftar Istilah
AKTIF: Setelah mencapai peringkat Distributor, Anda 

menjadi Aktif di Bulan SmartDelivery dengan 

mengakuisisi 60 PV melalui penjualan Pelanggan atau 

pembelian pribadi. * Jika Anda tidak tetap Aktif di 

Bulan SmartDelivery Anda, poin akumulasi akan 

disetel ulang ke nol saat komisi dihitung . Hal ini 

seperti itu tidak dapat dipulihkan. Anda dapat menjadi 

Aktif kembali setelah memenuhi persyaratan di atas. 

 

ANNUAL RENEWAL (BIAYA PERPANJANGAN 

TAHUNAN): Ada biaya kecil untuk biaya perpanjangan 

tahunan sebesar $19.95 untuk menutupi biaya Sistem 

Manajemen Bisnis virtual Anda.  Namun, jika Anda 

mempertahankan 360 CV dari pemesanan  

SmartDelivery pribadi sepanjang tahun dan tidak 

melakukan pembelian Starter Kit saat promosi, Biaya 

Perpanjangan Tahunan akan diabaikan.  Jika tidak, 

Anda harus membayar Biaya Perpanjangan Tahunan.  

 

AUTOSHIP: Lihat Smart Delivery.  

 

COMMISSIONABLE VOLUME (CV): Untuk 

memastikan produk kami memiliki nilai tinggi, setiap 

produk Jeunesse diberi nilai titik yang dikenal dengan 

Commissionable Volume (kadang-kadang disebut 

sebagai "points"). Komisi yang Anda peroleh melalui 

Financial Rewards Plan berdasarkan pada akumulasi 

poin-poin ini.   CV terus terakumulasi pada saat Anda 

mulai dari Associate dan naik menjadi Distributor. CV 

terus terakumulasi selama Anda tetap Aktif. Lihat 

Gambar 3.   

 

CUSTOMERS (KONSUMEN): Ini termasuk Ritel, 

Preferred, dan Konsumen Grosir. 

 

ENROLLER TREE: Distributor di masing-masing 

Lines of Sponsorship yang ada di Enroller Tree Anda.  

PGV dari penjualan mereka digunakan untuk 

menghitung promosi tertentu yang telah ditetapkan. 

Lihat Gambar 3. 

 

GROUP VOLUME (GV): Group Volume adalah 

volume yang dihasilkan melalui penjualan di dua tim 

Anda; ini termasuk PV, PGV dan Spillover volume.                                

Lihat Gambar 3. 

 

HIGHEST ACHIEVED RANK: Peringkat tertinggi 

yang pernah diraih. 

 

JOFFICE: Anda menerima sebuah sistem manajemen 

bisnis virtual yang merupakan bagian dari Starter Kit 

Anda yang menyediakan semua yang Anda butuhkan 

untuk menjalankan bisnis Jeunesse Anda secara 

online.  Melalui  sistem yang hebat ini, Anda dapat 

memonitor  bisnis global Anda, mengatur 

SmartDelivery, mendapatkan laporan manajemen, 

pembelian produk, mengakses informasi komisi dan 

masih banyak lagi. 

LINE OF SPONSORSHIP: Setiap Distributor yang 

terdaftar secara pribadi dengan Anda, memulai Line of 

Sponsorship di Enroller Tree Anda. Line of Sponsorship 

bertumbuh saat Distributor tersebut mendaftarkan 

Distributor lain dan Distributor baru mendaftarkan 

orang lainnya. Proses ini berlanjut melalui tingkat 

yang tidak terbatas; tidak ada batas berapa banyak 

Line of Sponsorship yang dapat Anda ciptakan.  Lihat 

Gambar 4. 

 

PAID AS atau PAID AT RANK (DIBAYAR SESUAI 

DENGAN PERINGKAT): Agar dibayar sesuai dengan 

peringkat (mis: dibayar sesuai dengan peringkat Ruby 

Director), Anda harus Aktif dan memenuhi 

persyaratan untuk peringkat tersebut.   

 

PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): Personal 

Group Volume adalah CV yang dihasilkan di seluruh 

Lines of Sponsorship Anda dan dari penjualan ke 

Konsumen Anda.  Ini tidak termasuk volume Spillover.  

PGV dari penjualan di Enrolment Tree digunakan 

untuk menghitung promosi tertentu yang telah 

ditetapkan. Lihat Gambar 3.  

 

PERSONAL VOLUME (PV): Personal volume 

(Volume Pribadi) dihasilkan dari CV penjualan produk 

ke Konsumen Anda melalui replica website Anda atau 

dari pembelian pribadi Anda. Peraturan Kelebihan 

PV. Ketika total PV dari pesanan SmartDelivery Anda 

melebihi 60 dalam Bulan SmartDelivery, dan proses 

pemesanan SmartDelivery Anda dalam 7 hari sejak 

tanggal mulai yang disediakan di Bulan SmartDelivery 

Anda, maka PV dari penjualan ke Pelanggan Ritel dan 

Preferensi dan PV dari pembelian pribadi Anda akan 

dialirkan ke Tim lemah. Tim yang lemah adalah Tim 

dengan GV paling sedikit pada akhir Bulan 

SmartDelivery. Aturan ini hanya berlaku jika kelebihan 

PV berasal dari perintah SmartDelivery tanpa syarat 

yang ada dalam antrean (otomatis dan tidak 

ditempatkan secara manual di backoffice Anda). 

Pengecualian : PV Acara. Selain itu, kelebihan PV 

dari produk yang dibeli pada saat event atau dari 

paket tidak mengalir ke Tim yang lemah.  Perhatikan 

juga bahwa PV dari penjualan sebuah basic package 

ke Distributor yang baru terdaftar juga terhitung 

dalam persyaratan Aktif Anda; namun, PV tidak 

menghitung kapan Distributor yang baru terdaftar itu 

menjual basic package kepada Distributor nya yang 

baru di bulan SmartDelivery yang sama. 

 

PREFERRED CUSTOMER: Konsumen terdaftar 

untuk SmartDelivery yang melakukan pembelian dari 

replika web dengan harga diskon. Setelah 9/30/2018, 

Preferred Customers baru tidak lagi ditempatkan di 

salah satu pohon. Preferred Customers harus 

berpartisipasi dalam SmartDelivery. 

 

QUALIFY atau QUALIFIED (KUALIFIKASI): 

Ketika Anda memiliki Aktif Distributor di sisi kanan Tim 

dan kiri Tim, Anda masuk dalam Kualifikasi.  Hal ini 

akan memberi jalan untuk Anda menjadi Executive 

apabila Anda seorang yang Aktif.   
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RETAIL CUSTOMER (KONSUMEN RITEL): 

Konsumen yang membeli dengan harga ritel dari 

replika web Anda atau langsung kepada Anda.  

 

SMARTDELIVERY (sebelumnya dikenal dengan 

nama Autoship atau Convenience Plan): Jika Anda 

memilih untuk menerima pesanan yang berulang, 

Anda dapat mendaftar ke SmartDelivery. Jeunesse 

akan menagih ke kartu kredit Anda setiap bulannya 

dan mengirimkan produk yang telah Anda tentukan.  

 

SMARTDELIVERY MONTH: Ini adalah period waktu 

dimana Anda bertangggung jawab untuk memenuhi 

pesyaratan PV dengan peringkat Anda. Periode 

dimulai pada hari dan bulan pertama saat Anda 

membeli paket awal atau naik ke peringkat Distributor, 

dan berakhir pada tengah malam pada hari sebelum 

bulan berikutnya.  Misalkan jika Anda menjadi 

Distributor pada tanggal 20 Mei, SmartDelivery Month 

Anda dimulai pada hari tersebut dan berakhir pada 

tanggal 19 Juni tengah malam.  Juga, harap 

diperhatikan apabila SmartDelivery Month Anda 

dimulai pada tanggal 28, 29, 30 atau 31, kami 

menyesuaikan tanggal awal beberapa hari lebih awal 

untuk mengakomodasi bulan-bulan pendek.Customer 

Service dapat menginformasikan kepada Anda tanggal 

pastinya. Jika Anda kemudian melakukan peningkatan 

dengan membeli paket yang lebih besar, tanggal  

 

tersebut akan memulai tanggal SmartDelivery Month 

yang baru. 

 

SPILLOVER: Distributor yang ditempatkan di Team 

Tree Anda oleh Upline, disebut Spillover. Penjualan 

mereka masuk dalam GV Anda. 

 

TEAM dan TEAM TREE: Team Tree Anda adalah 

struktur organisasi Anda mencakup Distributor yang 

baru terdaftar dan ditempatkan di Team Tree pada 

bagian bawah kanan atau kiri Tim.  Distributor Baru 

yang didaftarkan oleh Upline dan ditempatkan di 

bagian bawah salah satu Tim Anda, dikenal dengan 

Spillover.  CV dari penjualan produk di Team Tree 

diubah menjadi GV untuk menghitung Komisi Tim. 

Lihat Gambar 4. 

 

UPLINE: Distributor yang mendaftarkan Anda dan 

semua orang yang disponsori sebelum Anda dalam 

Line of Sponsorship. 

 

WHOLESALE CUSTOMER: Distributor yang hanya 

membeli produk untuk konsumsi pribadi disebut 

Konsumen Grosir. 

 
 
  

Gambar 3. Setiap produk diberi nilai CV yang 

digunakan untuk menghitung PV, PGV, dan GV. PV 

dibutuhkan untuk tetap Aktif.  PGV dihasilkan di 

Enroller Tree Anda. GV mencakup semua PV, PGV dan 

Spillover Volume dari Tim Anda dan digunakan untuk 

menghitung Komisi Tim.   
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.  

Gambar 4. Enroller Tree:  Anda mendaftarkan Distributor A – D secara pribadi, masing-masing akan memulai 

Line of Sponsorship di Enroller Tree Anda. Distributor B telah mendaftarkan Distributors Bx – Bz, yang berada di 

level kedua di Lines of Sponsorship Anda.  Distributors Bx – Bz juga memulai Lines of Sponsorship milik B.  D1 juga 

berada di level kedua.  By1 berada di level ketiga.    

 

Team Tree: Konsumen personal Anda yang terdaftar sebagai Preferred Customers dan Distributors 

ditempatkan secara otomatis di sisi kanan atau kiri Tim (atau dapat disesuaikan secara manual melalui “lock 

placement” di profil personal pada “back office”).  Sampai Anda mencapai Sapphire, Anda harus 

menempatkan Preferred Customers baru dan Distributor di sisi kanan atau kiri Tim Anda. 

 

Sebagai contoh, Retail dan Preferred Customers ditempatkan diluar pohon ini. Distributor A – D ditempatkan 

di Team Tree Anda. Juga, Distributor 1 – 4 telah ditempatkan didalam Team Tree Anda oleh upline dan juga 

Spillover.  Komisi Tim di kalkulasikan dari Team Tree Anda 
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