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VELKOMMEN TIL JEUNESSE  

 

Vi er glade for at du har valgt å bli en del av oss og bygge opp din egen Jeunesse-

virksomhet. Tusenvis av uavhengige distributører har, akkurat som deg, blitt med i 

fellesskapet vårt, deler våre fantastiske produkter med mennesker de kjenner og mottar 

økonomiske belønninger fra oss. Med en av de mest konkurransedyktige 

kompensasjonsplanene i bransjen, forandrer Jeunesse livene til mennesker over hele 

verden. 

 

DU BESTEMMER DIN EGEN SKJEBNE  

Kompensasjonsplanen gir deg tre inntektsmuligheter: salg til kunder, provisjon for teambygging 

og belønninger for lederskapet ditt.  

 

       

 

  

 

 

 

Du kan delta i Jeunesses kompensasjonsplan på det nivået du ønsker. Du bestemmer om 

du vil ha en deltidsinntekt gjennom salg eller bygge en heltidsjobb med egne team over 

hele verden. 

 

VÅR UNIKE INNTEKTSMODELL  

Vi er et selskap som investerer mennesker som deg hver eneste dag. Jeunesse er ikke bare et 

selskap, det er en familie. Og fordi vi setter familien først, vil vi hjelpe deg hvert eneste steg på 

veien.  

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Grunnlegger og CEO 

Wendy Lewis 

Grunnlegger og COO 

Scott A. Lewis 

CVO 

 

Den maksimale utbetalingen i Jeunesses globale kompensasjonsplan er satt til 60 % av global CV. Provisjon, bonuser og andre 

inntekter kan begrenses av dette taket og justeres fra tid til annen.  

 

*Se ordlisten vår på side 13. For å gjøre det enklere for deg, er alle definerte begreper som brukes her eller i Jeunesses retningslinjer 

og prosedyrer skrevet med stor forbokstav.   

SALG TIL KUNDER 

Salgsinntekt  

Jeunesse Preferred 

Retail Sales Bonus 

 

TEAMBYGGING 

Team Commissions 

Matching Bonus 

Distributor Retention 

  Incentive 

 

LEDERSKAP  

Emerald Experience  

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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SELG JEUNESSE-
KVALITETSPRODUKTER 
TIL KUNDENE DINE 

 

 

Aktivt salg av Jeunesse-produkter til Kunder bør være kjernen av din aktivitet som 

Distributør og grunnlaget for din fremtidige salgsorganisasjon og inntekt. 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obs: Enkelte produkter som vises kan være utilgjengelige i ditt land.. 

 

DITT FØRSTE TRINN FOR SALG TIL KUNDER: 
Bli Associate  

Som Associate kan du kjøpe Jeunesse-produkter til partikjøpspriser og motta provisjon for salg 

til Kundene dine*, inkludert salgsinntekt, provisjon for salg til Jeunesse Preferred Customers og 

Retail Sales Bonus. Du kan også registrere andre Distributører, men du får ikke provisjon på 

salgene deres før du blir Executive. For å bli Associate, må du registrere deg og kjøpe en Starter 

Kit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se ordlisten vår på side 13.   

SALG TIL KUNDER 

Salgsinntekt 

Jeunesse 

Preferred Retail 

Sales Bonus 
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1. 
  

 INNTEKTSMETODE:    

 SALGSINNTEKT 
  
 

SALG: SALG AV PRODUKTER = PENGER INN  

Den raskeste måten å tjene på når du har registrert deg, er å kjøpe produkter til partisalgspriser 

og selge dem videre. Du beholder mellomlegget. Enten du forteller om virksomheten din til 

sidemannen på en fotballkamp eller promoterer Jeunesse-nettstedet ditt til familie og venner, 

kan du tjene 15–40 % på hvert salg! Salg til kunder er den viktigste inntektskilden mens du 

bygger en lokal kundegruppe. Inntekt fra salg du gjør på nett utbetales ukentlig. 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE PREFERRED: TILBAKEVENDENDE KUNDER = MER PENGER INN 

Jeunesse Preferred er et flott program for Retail Customer som ønsker å få rabatt på 

produktene sine. De må også godta automatisk, månedlig levering gjennom Jeunesse 

SmartDelivery (tidligere kjent som «autolevering»). Få dem til å besøke nettstedet ditt, 

velge produkter og registrere seg for Jeunesse Preferred-priser. Som Jeunesse Preferred-

kunder vil de få opptil 25 % rabatt på alle produkter de bestiller.* 
 

Fordelen med å ha Jeunesse Preferred-kunder er 

at du bygger et team med kunder som kjøper av 

deg måned etter måned, mens du mottar en 

ukentlig salgsinntekt på alle kjøp. Provisjonen du 

mottar er forskjellen mellom Jeunesse Preferred-

prisen og partikjøpsprisen. I tillegg har alle 

produkter selger som Distributør fullt 

Commissionable Volume (CV), og all CV gjelder 

for beregning av Personal Group Volume (PGV) 

og Group Volume (GV).  

 

* Med unntak av parti- og pakkekjøp.  
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2. 
 

 

 

 

 INNTEKTSMETODE: 

  RETAIL SALES BONUS 
 

 

 

 

ALLE LIKER EN BONUS.  

Du kan tilby rabatterte produktpakker som inkluderer forskjellige antall av våre 

bestselgende produkter. Motta Retail Sales Bonus på den første produktpakken du selger 

til hver Kunde du registrerer som Retail Customer eller Preferred Customer. 

 

Retail Sales Bonus (RSB) på standardpakker varierer fra $ 25 til $ 250. Bonusbeløpet 

avhenger av produktpakken.* Hjelp de nye kundene dine med å forstå innholdet i hver 

pakke, slik at de kan velge den pakken som er riktig for dem. 

 

     Figur 1. Enkelte produkter som vises kan være utilgjengelige i ditt land. 

 

CREATE-A-PACKAGE  

Create-A-Package er et godt alternativ til de standard produktpakkene for Kunder som vil 

skreddersy den første bestillingen sin. Retail Sales Bonus-prosenten for dette alternativet 

baseres på pakkens totalpris (før frakt og avgifter): 

 

• 100 – 199 CV = 10%  

• 200 – 299 CV = 12% 

• 300 CV+ = 15% 

 

For eksempel: Hvis du selger produkter med 150 CV til Kunden, vil du motta $ 15.**   

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

 

*Se prislisten i Joffice for tilgjengelige pakker og tilhørende CV samt Retail Sales Bonus.  

**USA. Vi bruker dollar til å beregne all provisjon og alle bonuser. Konverteringen til lokal valuta gjøres i henhold til 

den gjeldende valutakursen på dagen du tar ut inntjent saldo fra betalingskortet ditt.  
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BYGG ET TEAM 
SOM HJELPER 
DEG Å SELGE 
JEUNESSE-
PRODUKTER 

Salg av produkter og utbetaling av provisjon 

er grunnlaget for virksomheten vår. Du kan 

tjene enda mer ved å bygge et nettverk av 

likesinnede som også deler produktene og 

muligheten i Jeunesse med andre. Gi 

opplæring til andre og få mulighet til å motta 

Team Commissions, Matching Bonus og 

Distributor Retention Incentive. Hvis du i 

tillegg når rangeringen Emerald Director eller 

Diamond Director, kan du delta på Jeunesses 

Lifestyle Rewards. Hvis du når Diamond 

Director kan du delta i Diamond Bonus Pool. 

 

 

DINE FØRSTE TRINN FOR Å BYGGE ET TEAM 

Gå fra Associate til Distributør  

For å gå fra Associate til Distributør, må du opparbeide 100 CV i 

én enkelt SmartDelivery-måned* i løpet av ditt første år. Som 

Distributør vil du opparbeide volum på salg til Kundene og 

Distributørene dine. 

 

Gå fra Distributør til Executive 

For å dra nytte av alle fordelene i kompensasjonsplanen, må du 

oppnå rangeringen Executive. Executive-rangering oppnås ved å 

(i) bli Aktiv* og (ii) være Kvalifisert (ha minst én Aktiv personlig 

registrert Distributør i høyre Team og én i ditt venstre Team). 

Som Executive vil du begynne å kvalifisere for ekstra provisjon. 

 

 

*Se ordlisten vår på side 13. 

 

TEAMBYGGING  

Team Commissions 
Matching Bonus 
Distributor Retention 
  Incentive 

Figur. 2 Enkelte produkter som vises kan være utilgjengelige i ditt land. 
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3. 
  

 INNTEKTSMETODE: 

 TEAM COMMISSIONS 

 

 
FÅ PROVISJON PÅ SALG I TEAMET DITT 

Når du bygger distributørnettverket ditt, blir 

Distributørene plassert i venstre eller høyre 

Team i organisasjonen din. Hver gang et 

medlem av Teamet ditt selger et produkt, vil 

dette salget generere Group Volume (GV) for 

deg. Husk at GV inkluderer ditt PV, PGV og 

Spillover Volume (se ordlisten). GV brukes til 

å beregne Team Commissions. 

 

Mens teamet vokser, mottar du GV for 

produktene de selger. 

 

Når en av teamene dine (venstre eller høyre) 

når 600 GV og det andre når 300 GV (det 

spiller ingen rolle hvilket), mottar du Team 

Commission på $ 35, også kalt en 

«syklusbonus». Team Commissions utbetales 

ukentlig og er gjentakende – du fortsetter å 

motta $ 35 i syklusbonus hver gang teamene 

dine opparbeider 600/300 GV.* 

 

Du må være Kvalifisert og Paid As Executive 

for å motta Team Commissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Du kan ikke ha mer enn 750 sykluser per uke.  
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4. 
 

INNTEKTSMETODE: 

 MATCHING BONUS 

 
 

DET LØNNER SEG Å 

BYGGE OPP TEAMET 

Jeunesse mener at du bør 

belønnes for å bygge opp 

salgsteamet ditt. Når du 

bygger, lærer du opp de du 

registrerer til å selge 

produkter og bygge en 

organisasjon. Du lærer dem 

også å kopiere det du gjør. Jo 

bedre du lykkes med å lære opp din personlig registrerte gruppe (Sponsorlinjer) i år selge 

Jeunesse-produkter, jo bedre vil de lykkes og jo mer vil du tjene.  

 

Når du stiger i gradene, belønner Jeunesse deg med en Matching Bonus for opplæring og 

utvikling av Sponsorlinjene dine. Matching Bonus utbetaler en prosentandel av Team 

Commissions som er inntjent på nivå 1–7 i Sponsorlinjene dine*, basert på Paid As-rangeringen 

din. 

Den første rangeringen som kvalifiserer for Matching Bonus er Jade Executive. Med denne 

rangeringen kan du motta 20 % på Team Commissions fra salget i ditt første nivå med 

Distributører i Sponsorlinjene dine (Registreringstreet). Hvis du for eksempel registrerer Natalie, 

Stine og Adam på første nivå, kan du motta en Matching Bonus på 20 % av deres Team 

Commissions. Med den neste rangeringen, 

Pearl Executive, kan du motta 20 % på første 

nivå av Distributører i Sponsorlinjene dine 

(Registreringstreet) og 15 % på andre nivå. I 

tillegg kan du, når du stiger i gradene, motta 

Matching Bonus opp til nivå 7 i Sponsorlinjene 

dine (Registreringstreet).   

For å motta Matching Bonus på nivåene som 

vist i tabellen, må du være Aktiv og Paid At den 

aktuelle rangeringen. 

* Se ordlisten vår på side 13.  
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5. 
 

 

 INNTEKTSMETODE:  

DISTRIBUTOR RETENTION 

INCENTIVE 
 

 

FLERE DISTRIBUTØRER = FLERE BELØNNINGER 

Når du selger produkter til fem personlig registrerte Distributører* som har SmartDelivery i en 

kalendermåned, øker Matching Bonus på første nivå fra 20 til 25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du selger produkter til ti personlig registrerte Distributører* som har SmartDelivery i en 

kalendermåned, øker Matching Bonus på første nivå til 30%. 

 

 

 

Distributor Retention Incentive utbetales når du er Aktiv og Paid At Jade Executive eller høyere. 

 

 

 

 

*En nyregistrert Distributør behandles som én av de 5/10 i registreringsmåneden, uavhengig av registrering i 

SmartDelivery eller fullførelse av en SmartDelivery-bestilling. Distributøren vil imidlertid ikke regnes med dersom 

vedkommende også registrerer en ny Distributør i samme måned.  
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BLI BELØNNET 
FOR 
LEDERSKAPET 
DITT 

 
 

Jeunesse er generøse med belønningene til sine beste selgere som utviser godt 
lederskap. De belønnes med turer til eksotiske reisemål og provisjon på det globale 

salget. 

LIFESTYLE REWARDS 
Jeunesse ønsker å belønne deg og anerkjenne suksessen din når virksomheten din 
vokser. Lifestyle Rewards-programmet gir deg muligheten til å nyte den luksuriøse 
livsstilen som innsatsen din fortjener. 

 
EMERALD EXPERIENCE   
Det beste har blitt enda bedre! Du og 
ektefellen sin er invitert til å bli med oss til 
luksuriøse Grand Wailea Resort på Hawaii 
for å nyte fire dager med moro i sola. Nyt 
måltidene med andre ledere og selskapets 
grunnleggere, og lær av eksperter og 
ledere på vår eksklusive Leadership 
Development Event. For å delta på 
Emerald Experience* må du være Paid As 
Emerald Director i minimum tre måneder i 
løpet av året** og Aktiv hver måned etter 
at du fikk rangeringen Emerald Director. 

 

DIAMOND DISCOVERY 
Diamond livsstilen er herved din livsstil! 
Du har fortjent det – og vi ønsker ikke bare 
å belønne deg en gang, men år etter år! 

Som Diamond Director tar vi med deg og 
ektefellen din på vår årlige Diamond 
Discovery. Vi vil reise til noen av verdens 
mest eksklusive femstjerners feriesteder 
og oppleve utrolige eventyr sammen. 
Dette er virkelig livet – som Diamond 
Director i Jeunesse.  

For å delta på Diamond Discovery som 
førstegangs kvalifisert, må du (i) forbli 
Aktiv hver måned fra den første måneden 
du er Paid As Diamond Director og (ii) 
være Paid As Diamond Director i minst tre 
kalendermåneder i løpet av året.** 

I etterfølgende år**, må du (i) forbli Aktiv 
hver måned fra den første måneden du får 
Diamond-rangering og (ii) være Paid As 
Diamond Director eller høyere i minst seks 
måneder i løpet av året.**

 

 

*Du må delta på Emerald Experience det året du oppnår turen. 

**Et «år» begynner den første måneden av turens kvalifiseringsperiode. Med andre ord, begynner kvalifikasjonsåret 1. 

november for Emerald Experience og 1. mai for Diamond Discovery. For å kvalifisere for en av disse turene, må du 

oppfylle kvalifikasjonskravene minst 60 dager før avreisedatoen. Du vil bli varslet skriftlig når du er kvalifisert. Dersom 

du velger å ikke delta etter å ha meldt deg på, vil Jeunesse kreve at du dekker kostnadene som allerede er påløpt. 

Alle turer er ikke-refunderbare og ikke-overførbare. Du vil muligens også måtte skatte av turen som personlig inntekt, 

avhengig av lokale lover og forskrifter. Kan ikke byttes inn i kontanter. Disse reisene er ment for å gi erfaring, 

teambuilding og øke samholdet mellom ledere.  

LEDERSKAP  

Emerald Experience 

Diamond Discovery 

Diamond Bonus Pool 
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6. 
 

 INNTEKTSMETODE:     

 DIAMOND BONUS POOL 
 

 

 

FORDELENE MED GLOBALT LEDERSKAP  

Du kan motta andeler av selskapets globale salg ved å kvalifisere deg for vårt Diamond Bonus 

Pool. Diamond Bonus Pool inkluderer 3 % av selskapets globale Commissionable Volume fra 

produktsalget i hvert kvartal. Potten deles mellom kvalifiserte Diamonds i henhold til andelene 

som er akkumulert i løpet av kvartalet. 

 

Bonuspotten beregnes for hvert kvartal, og bonusen utbetales i henhold til andelene du har 

opptjent i løpet av bonusperioden. For på delta i Diamond Bonus Pool, må du (i) selge produkter 

til ti (10) personlig registrerte Distributører som har SmartDelivery i hver måned i kvartalet og 

(ii) ha Diamond Director som Høyeste Oppnådde Rangering på eller før første dag i kvartalet. 

 

Du må samle andeler som følger: 

 

• Én andel tildeles for å være Paid As Diamond 

Director for første gang på eller før første dag i 

kvartalet. 

 

• Én andel tildeles per måned i kvartalet hvor du 

er Paid As Diamond. 

 

• Én andel tildeles for hver 1000. Team 

Commission-syklus du oppnår i løpet av 

kvartalet. 

 

• Det tildeles opptil én andel per kvartal for hver 

personlig registrert Distributør som er Paid As 

Diamond Director i en av månedene i kvartalet. 

 

• Én andel tildeles per måned du er Paid As 

Double Diamond Director eller høyere.  
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STIG I GRADENE NÅR PRODUKTSALGET VOKSER 

RANGERINGER KVALIFIKASJONSKRAV FORDELER 

ASSOCIATE • Signer og send inn Distributøravtalen 

• Kjøp en Starter Kit Associates opparbeider ikke volum 

• Kjøp til partikjøpspris 

• Salgsinntekt 

• Jeunesse Preferred-

inntekt 

• Retail Sales Bonus 

Distributør • Vær Associate 

• Opparbeid 100 PV i en SmartDelivery-måned i løpet av ett år fra du kjøpte 

Starter Kit 

• Samme som Associate 

• Begynn å opparbeide 

volum 

 

EXECUTIVE 

EXECUTIVE-RANGERINGER* 

• Vær Distributør 

• Vær Aktiv 

• Vær fullt Kvalifisert (ha én (1) personlig registrert Distributør i hvert Team) 

 

• Samme som Distributør 

• Team Commissions 

JADE EXECUTIVE • Vær Paid As Executive  

• ENTEN ha 

o 4 personlig registrerte Executives med minst én i hvert Team ELLER  

o 8 personlig registrerte Distributører med minst 3 i hvert Team  

• Samme som Executive 

• Ett nivå av Matching 

Bonus 

PEARL EXECUTIVE • Vær Paid As Executive  

• ENTEN ha 

o 8 personlig registrerte Executives med minst 2 i hvert Team ELLER 

o 12 personlig registrerte Distributører med minst 3 i hvert Team 

• Samme som Executive 

• To nivåer av Matching 

Bonus 

SAPPHIRE 

EXECUTIVE 

• Vær Paid As Executive  

• Ha 12 personlig registrerte Executives med minst 3 i hvert Team  

• Samme som Executive 

• Tre nivåer av Matching 

Bonus 

• Overgang til Director-

rangeringer 

     SAPPHIRE 25 • Vær Paid As Sapphire Executive  

• Opparbeid 25 Team Commission-sykluser i forutgående kalendermåned 
• Samme som Sapphire 

• Spesiell anerkjennelse 

• Eksklusive eventer 

     SAPPHIRE 50 • Vær Paid As Sapphire Executive  

• Opparbeid 50 Team Commission-sykluser i forutgående kalendermåned 

SAPPHIRE ELITE • Vær Paid As Sapphire Executive  

• Opparbeid 100 Team Commission-sykluser i forutgående kalendermåned 

 

RUBY DIRECTOR 

DIRECTOR-RANGERINGER* 

• Vær Paid As Sapphire Executive  

• Ha 2 Sponsorlinjer med en Paid As Sapphire** i hver linje 

• Ha 200 Team Commission-sykluser i forutgående kalendermåned 

 

• Samme som Sapphire 

• Fire nivåer av 

Matching Bonus 

EMERALD DIRECTOR • Vær Paid As Sapphire Executive  

• Ha 4 Sponsorlinjer med en Paid As Sapphire** i hver linje 

• Ha 500 Team Commission-sykluser i forutgående kalendermåned 

• Samme som Sapphire 

• Fem nivåer av 

Matching Bonus 

• Emerald Experience 

DIAMOND 

DIRECTOR 

• Vær Paid As Sapphire Executive  

• Ha 6 Sponsorlinjer med en Paid As Sapphire** i hver linje*** 

• Ha 1000 Team Commission-sykluser i en forutgående kalendermåned 

• Ha 1000 Team Commission-sykluser i inneværende kalendermåned**** 

• Samme som Sapphire 

• Seks nivåer av 

Matching Bonus 

• Diamond Bonus Pool 

• Diamond Discovery 

 

*Executive- og Director-rangeringene tildeles på dagen når alle kvalifikasjoner er oppfylt.  

**** De påkrevde Paid As-rangeringene i Sponsorlinjene må være «ekte» rangeringer, noe som betyr at disse rangeringene ble oppnådd 

ved å bygge en organisasjon og opparbeide det påkrevde volumet, og ikke ved å kjøpe en produktpakke. 

***Dersom alle sykluskrav er oppfylt, men obligatoriske Sapphire/Diamonds ikke finnes i Sponsorlinjene ved utgangen av 

kvalifiseringsmåneden, vil du bli Paid At den nye rangeringen hvis dette kravet oppfylles før siste dag av påfølgende måned. 

****Hvis kun 500–999 sykluser er fullført i inneværende måned og alle andre krav er oppfylt, vil du bli anerkjent som å ha oppnådd 

rangeringen Diamond Director (og kvalifisere for 1 andel i Diamond Bonus Pool) men ikke være Paid As Diamond Director. Under slike 

omstendigheter, vil du i neste kalendermåned hvor du oppnår 1000 sykluser kvalifisere som Diamond og være Paid At denne rangeringen 

i neste måned.
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RANGERINGER  KVALIFIKASJONSKRAV  FORDELER 
 

DOUBLE DIAMOND 

DIRECTOR 

 

• Vær Paid As Diamond Director 

• Ha 2 Sponsorlinjer, hver med en Diamond* innenfor 7 nivåer** 

• Ha 1500 Team Commission-sykluser i forutgående kalendermåned 

 

• Samme som Diamond 

Director 

• Sju nivåer av Matching 

Bonus 

TRIPLE DIAMOND 

DIRECTOR 
Vær Paid As Diamond Director  

Ha 4 Sponsorlinjer, hver med en Diamond* innenfor 7 nivåer Opparbeid 

2 000 000 PGV i 1 kalendermåned der maks. 500 000 PGV kommer fra én 

enkelt Sponsorlinje 

Ha 10 000 Aktive Distributører i alle Sponsorlinjer i SmartDelivery-

måneden 

Vær Paid At denne rangeringen i kalendermåneder på rad 

• Samme som Double 

Diamond Director 

• $ 100 000 One-Time Bonus*** 

PRESIDENTIAL 

DIAMOND DIRECTOR 
Vær Paid As Diamond Director  

Ha 6 Sponsorlinjer, hver med en Diamond* innenfor 7 nivåer Opparbeid 

3 000 000 PGV i 1 kalendermåned der maks. 500 000 PGV kommer fra én 

enkelt Sponsorlinje 

Ha 15 000 Aktive Distributører i alle Sponsorlinjer i SmartDelivery-

måneden 

Vær Paid At denne rangeringen i 3 kalendermåneder på rad 

• Samme som Double 

Diamond Director 

• $ 250 000 One-Time 

Bonus**** 

IMPERIAL DIAMOND 

DIRECTOR 
Vær Paid As Diamond Director  

Ha 8 Sponsorlinjer, hver med en Diamond* innenfor 7 nivåer Opparbeid 

4 000 000 PGV i 1 kalendermåned der maks. 500 000 PGV kommer fra én 

enkelt Sponsorlinje 

Ha 20 000 Aktive Distributører i alle Sponsorlinjer i SmartDelivery-

måneden 

Vær Paid At denne rangeringen i 3 kalendermåneder på rad 

• Samme som Double 

Diamond Director 

• $ 500 000 One-Time 

Bonus***** 

CROWNE DIAMOND 

DIRECTOR 
Vær Paid As Diamond Director  

Ha 10 Sponsorlinjer, hver med en Diamond* innenfor 7 nivåer Opparbeid 

5 000 000 PGV i 1 kalendermåned der maks. 500 000 PGV kommer fra én 

enkelt Sponsorlinje 

Ha 25 000 Aktive Distributører i alle Sponsorlinjer i SmartDelivery-

måneden 

Vær Paid At denne rangeringen i 6 kalendermåneder på rad 

• Samme som Double 

Diamond Director 

• $ 1 000 000 One-Time 

Bonus***** 

*De påkrevde Paid As-rangeringene i Sponsorlinjene må være «ekte» rangeringer, noe som betyr at disse 

rangeringene ble oppnådd ved å bygge en organisasjon og opparbeide det påkrevde volumet, og ikke ved å kjøpe 

en produktpakke. 

**Hvis en av de Diamond-rangerte er anerkjent som, men aldri Paid As Diamond, vil du hvis du ellers oppfyller alle 

kravene bli anerkjent som, men ikke Paid As Double Diamond. 

***Engangsbonus som utbetales på den neste store selskapseventen og presenteres på scenen. 

****Utbetales over en periode på 12 måneder. 

*****Utbetales over en periode på 24 måneder.  
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Ordliste
 

AKTIV: Etter at du har oppnådd rangeringen 

Distributør, blir du Aktiv i en SmartDelivery-måned ved 

å opparbeide 60 PV gjennom kundesalg eller personlige 

kjøp.* Hvis du ikke forblir Aktiv i SmartDelivery-

måneden, vil eventuelle opparbeidede poeng 

tilbakestilles til null når provisjonen beregnes. Slike 

poeng kan ikke gjenopprettes. Du blir Aktiv igjen etter 

at du har oppfylt kravene ovenfor. 

ÅRLIG FORNYELSE: Det påløper en liten avgift for 

Årlig Fornyelse på $ 19,95 for å dekke kostnaden for ditt 

virtuelle Business Management System. Hvis du 

opprettholder 360 CV fra personlige SmartDelivery-

bestillinger i løpet av året og ikke kjøpte en Starter Kit i 

en kampanje, slipper du å betale avgiften for Årlig 

Fornyelse. Ellers må du betale avgiften for Årlig 

Fornyelse. 

AUTOLEVERING: Se SmartDelivery.  

COMMISSIONABLE VOLUME (CV): For å sikre at 

produktene våre har konkurransedyktige priser, får hvert 

Jeunesse-produkt en poengverdi som er kjent som 

Commissionable Volume (noen ganger kalt «poeng»). 

Provisjon som opptjenes gjennom kompensasjonsplanen 

er basert på opparbeidelse av disse poengene. Du 

begynner å opparbeide CV når du går fra Associate til 

Distributør. Du vil fortsette å samle CV så lenge du er 

Aktiv. Se figur 3. 

GROUP VOLUME (GV): Group Volume er volumet som 

genereres gjennom salg i de to teamene dine; det 

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

HØYESTE OPPNÅDDE RANGERING: Den høyeste 

rangeringen du har oppnådd noen gang. 

JOFFICE: Du får et virtuelt administrasjonssystem som 

en del av Starter Kit. Dette systemet gir deg alt du 

trenger for å administrere Jeunesse-virksomheten din på 

nett. Med dette effektive systemet kan du følge med på 

hele virksomheten din, administrere SmartDelivery, 

generere rapporter, kjøpe produkter, få tilgang til 

provisjon og mye mer. 

KUNDER: Denne kategorien inkluderer Retail 

beregninger for enkelte kampanjer. Se figur 

3Customers, Preferred Customers og Wholesale 

Customers.

 

KVALIFISERE eller KVALIFISERT: Du er Kvalifisert 

når du har en Aktiv Distributør i høyre og venstre Team. 

Dette setter deg i stand til å blir Executive hvis du er 

Aktiv. 

PAID AS- eller PAID AT-RANGERING: For å kunne 

betales iht. en rangering (f.eks. betalt som Ruby 

Director), må du være Aktiv og oppfylle kravene for 

denne rangeringen. 

PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): Personal Group 

Volume er CV som genereres gjennom Sponsorlinjene 

dine og fra salg til Kundene dine. Det inkluderer ikke 

Spillover Volume. PGV fra salget i Registreringstreet ditt 

brukes til beregninger for enkelte kampanjer. Se figur 3. 

REGISTRERINGSTRE: Distributørene i Sponsorlinjene 

dine er plassert i Registreringstreet ditt. PGV fra salgene 

deres brukes til.

Figur 3. Hvert produkt tilordnes en CV-verdi 

som brukes til å beregne PV, PGV og GV. PV 

er obligatorisk for å være Aktiv. PGV 

genereres i Registreringstreet ditt. GV 

inkluderer all PV, PGV og Spillover Volume fra 

Teamene dine og brukes til å beregne Team 

Commissions 
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PERSONAL VOLUME (PV): Personal Volume 

genereres fra CV på salg av produkter til Kundene dine 

gjennom nettstedet ditt eller fra dine personlige kjøp. 

Regel for overskytende PV. Når total PV fra 

SmartDelivery-bestillingene dine overskrider 60 i en 

SmartDelivery-måned, og forutsatt at SmartDelivery-

bestillingen din behandles i løpet av 7 dager fra 

startdatoen for SmartDelivery-måneden din, vil PV fra 

salg til Retail- og Preferred Customers og PV fra dine 

personlige kjøp flyttes til det svake Teamet. Det svake 

Teamet er Teamet med minst GV ved utgangen av 

SmartDelivery-måneden. Denne regelen gjelder kun 

dersom overskytende PV er fra en ubetinget 

SmartDelivery-bestilling som ligger i køen (automatisk 

og ikke manuelt plassert i Backoffice). Unntak: Event-

PV. I tillegg vil overskytende PV fra produkter som er 

kjøpt på eventer eller i pakker, ikke flyttes til det svake 

Teamet.  Vær også oppmerksom på at PV fra salg av en 

grunnpakke til nyregistrerte Distributører også kan telle 

mot Aktiv-kravet ditt. PV teller imidlertid ikke dersom 

den nyregistrerte Distributøren selger en grunnpakke til 

hans/hennes nyregistrerte Distributør i samme 

SmartDelivery-måned. 

PREFERRED CUSTOMER: En kunde som er registrert 

for SmartDelivery og kjøper fra nettstedet ditt til 

rabatterte priser. Etter 30.09.2018, vil nye Preferred 

Customers ikke lenger bli plasser i et tre. Preferred 

Customers må ha SmartDelivery. 

 

RETAIL CUSTOMER:  

En Kunde som kjøper til partikjøpspriser fra nettstedet 

ditt eller direkte fra deg. 

 

SMARTDELIVERY (tidligere kjent som Autolevering 
eller Convenience Plan): Hvis du foretrekker å motta en 
månedlig bestilling, kan du registrere en SmartDelivery. 
Jeunesse vil belaste kredittkortet ditt hver måned og 
sende produktene du velger. 
 

 
 
 
 

SMARTDELIVERY-MÅNED:  
Dette er perioden på året da du er ansvarlig for å 
oppfylle PV- og rangeringskravene. Perioden begynner 
på den dagen i måneden da du enten kjøper din første 
pakke eller avanserer til rangeringen Distributør, og 
slutter ved midnatt EST dagen før i den etterfølgende 
måneden. For eksempel: Hvis du avanserer til Distributør 
20.   mai, vil SmartDelivery-måneden din begynne denne 
dagen og slutte 19. juni ved midnatt EST. Vær også 
oppmerksom på at hvis SmartDelivery-måneden din 
begynner på den 28., 29., 30. eller 31. i en måned, vil vi 
flytte startdatoen tilbake noen dager for å unngå 
problemer med korte måneder. Kundeservice kan 
informere deg om den nøyaktige datoen. Hvis du senere 
oppgraderer ved å kjøpe en større pakke, vil datoen for  
dette kjøpet starte en ny SmartDelivery-måned. 
 
SPILLOVER:  
Distributører som plasseres i Teamtreet ditt av din Upline 
er kjent som Spillover. Salgene deres er inkludert i din 
GV. 

 
SPONSORLINJE:  
Alle Distributører som registreres av deg personlig, 
starter en ny Sponsorlinje i Registreringstreet ditt. 
Sponsorlinjen vokser når denne Distributøren registrerer 
andre Distributører, og disse Distributørene igjen 
registrerer andre. Denne prosessen fortsetter gjennom 
et ubegrenset antall nivåer; det er ingen grense for hvor 
mange Sponsorlinjer du kan opprette. Se figur 4. 

 
TEAM OG TEAMTRE: Teamtreet ditt er 
organisasjonsstrukturen som inkluderer dine 
nyregistrerte Distributører som er plassert nederst i 
venstre eller høyre tre i Teamtreet. Nye Distributører 
som registreres av din Upline plasseres nederst i ett av 
Teamene dine. Dette er kjent som Spillover. CV fra 
produktsalg i Teamtreet konverteres til GV for beregning 
av Team Commissions. Se figur 4. 

 
UPLINE:  
Inkluderer Distributøren som opprinnelig registrerte deg 
og alle som er sponset før deg i denne Sponsorlinjen. 
 
WHOLESALE CUSTOMER:  
En Distributør som kjøper produkter til personlig bruk er 
kun en Wholesale Customer. 
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Figur 4 Registreringstre: Du har personlig registrert Distributør A–D, og hver av dem begynner en Sponsorlinje 

i Registreringstreet ditt. Distributør B har registrert Distributør Bx–Bz, som befinner seg på andre nivå i dine 

Sponsorlinjer. Distributør Bx–Bz begynner også Bs Sponsorlinjer. D1 er også på ditt 2. nivå. By1 er på ditt 3. 

nivå. 

 
Teamtre: Dine personlig registrerte Distributører plasseres automatisk i høyre eller venstre Team (eller kan 

manuelt plasseres via låst plassering i dine personlige profilinnstillinger i Back Office). Til du når Sapphire, må 

du plassere nye Distributører i ytre høyre eller venstre Team. 

I dette eksempelet er Retail- og Preferred Customers plassert utenfor trærne. Distributør A–D er plassert i 

Teamtreet ditt. Distributør 1–4 er også plassert i Teamtreet ditt av Uplinen din, og regnes som Spillover. Team 

Commissions beregnes på grunnlag av Teamtreet ditt. 
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