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WITAMY W JEUNESSE 

 

Bardzo się cieszymy, że nawiązujesz z nami współpracę, aby zbudować własny biznes pod 

szyldem Jeunesse. Dołączasz do społeczności tysięcy niezależnych Dystrybutorów, dzięki 

którym klienci mogą cieszyć się korzyściami, jakie przynoszą nasze wspaniałe produkty, a 

Wy możecie czerpać z tego korzyści finansowe. Dzięki jednemu z najlepszych w branży 

systemów wynagradzania Jeunesse przyczynia się do poprawy jakości życia ludzi na całym 

świecie. 

 

JESTEŚ KOWALEM WŁASNEGO LOSU 

Plan Finansowy Jeunesse obejmuje trzy kategorie możliwości zarabiania: prowizje od sprzedaży 

detalicznej, prowizje od budowania zespołu i nagrody za zarządzanie. 

 

       

 

  

 

 

 

W Planie Finansowym Jeunesse możesz uczestniczyć na wybranym przez siebie poziomie. 

To Ty decydujesz, czy ma to być dla Ciebie źródło dodatkowego przychodu ze sprzedaży 

detalicznej, czy chcesz zbudować własny biznes, na sukces którego będą pracowały zespoły 

na całym świecie. 

 

JEDYNY TAKI MODEL BIZNESOWY 

Jesteśmy firmą, która codziennie inwestuje w ludzi takich jak Ty. Jeunesse to nie tylko miejsce 

pracy – to rodzina. A ponieważ rodzina jest dla nas najważniejsza, zawsze możesz liczyć na 

nasze wsparcie.  

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Założyciel i Dyrektor Generalny 

Wendy Lewis 

Założyciel i Dyrektor ds. Operacyjnych       

Scott A. Lewis 

Główny Wizjoner 

Maksymalna wypłata w Globalnym Planie Nagród Finansowych Jeunesse jest ograniczona do 45% globalnych przychodów. 

Wszystkie prowizje, premie i płatności mogą być od czasu do czasu dostosowywane w celu zarządzania limitem.  

*Zapoznaj się z glosariuszem na stronie 14. Dla Twojej wygody wszystkie wyjaśnione w nim hasła, które pojawiają się również w tym 

dokumencie lub dokumencie Polityka i procedury Jeunesse, zostały napisane wielką literą.   
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Uwaga: niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych krajach. 

 

 

OFERUJ SWOIM 
KLIENTOM 
WYSOKIEJ 
JAKOŚCI 
PRODUKTY 
JEUNESSE  
Podstawą Twojej działalności dystrybutorskiej powinna być aktywna sprzedaż produktów 

Jeunesse. Jest ona punktem wyjścia do stworzenia biznesu przyszłości i czerpania z niego 

zysków. 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAK ZACZĄĆ SPRZEDAWAĆ  

Zostań Współpracownikiem 

Jako Współpracownik możesz kupować produkty Jeunesse w cenach hurtowych oraz 

otrzymywać prowizje od Sprzedaży*, która obejmuje Zyski ze Sprzedaży Detalicznej, sprzedaż 

w ramach programu Klientów Preferowanych Jeunesse oraz Premie od Sprzedaży Detalicznej. 

Możesz również rejestrować nowych Dystrybutorów, ale prowizję od ich sprzedaży będziesz 

otrzymywać po uzyskaniu statusu Kierownika. Aby zostać Współpracownikiem, zarejestruj się i 

kup Zestaw Startowy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zapoznaj się z glosariuszem na stronie 14.  

SPRZEDAŻ DETALICZNA  

Zyski ze Sprzedaży 

Detalicznej  

Program Klientów 

Preferowanych Jeunesse  

Premia od Sprzedaży 

Detalicznej 
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1. 
  

SPOSÓB ZARABIANIA:    

ZYSKI ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 
  
SPRZEDAŻ DETALICZNA: SPRZEDAŻ PRODUKTU = GRUBSZY PORTFEL  

Najszybszym sposobem na zarobek po rejestracji jest dokonanie hurtowych zakupów i ich 

sprzedaż detaliczna. Różnica zostaje w Twojej kieszeni. Bez względu na to, czy zdobywasz 

nowego klienta drogą sprzedaży bezpośredniej czy też kierujesz znajomych i rodzinę na swoją 

stronę Jeunesse, z każdej sprzedaży możesz zarobić od 15% do 40%. Sprzedaż detaliczna to 

znakomite źródło przychodu, gdy zdobywasz lojalność klientów. Zyski ze Sprzedaży Detalicznej 

dokonanej online są wypłacane cotygodniowo. 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAM KLIENTÓW PREFEROWANYCH: POWRACAJĄCY KLIENCI = 

GRUBSZY PORTFEL 

Program Klientów Preferowanych Jeunesse to doskonałe rozwiązanie dla Klientów 

Detalicznych, którzy chcą otrzymywać zniżki na zakup ulubionych produktów. W ramach 

programu muszą wyrazić zgodę na automatyczną comiesięczną dostawę Jeunesse 

SmartDelivery (wcześniej: Automatyczna dostawa / Auto-dostawa). Aby skorzystać z cen 

przewidzianych dla Klientów Preferowanych Jeunesse, dane osoby muszą wejść na Twoją 

replikowaną stronę internetową, wybrać produkty i dokonać rejestracji. Jako Klienci 

Preferowani otrzymają zniżkę w wysokości 25% 

ceny detalicznej na każdy zamówiony produkt*. 
 

Największą korzyścią płynącą z budowania bazy 

Klientów Preferowanych jest fakt, że robią oni u 

Ciebie zakupy każdego miesiąca, a Ty co tydzień 

otrzymujesz marżę od każdego zakupionego 

produktu. Prowizja, którą otrzymujesz, to różnica 

pomiędzy ceną, jaką płaci Klient Preferowany, a 

ceną hurtową. Co więcej, każdy produkt, który 

sprzedasz jako Dystrybutor, ma pełną Wartość 

Prowizyjną (Commissionable Volume, CV). Suma CV 

jest uwzględniana podczas obliczania Obrotów 

Grupy Własnej (Personal Group Volume, PGV) i 

Obrotów Grupy (Group Volume, GV).                       *Poza zakupami hurtowymi i pakietami.  
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2. 

Ilustracja 1.. Niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych krajach. 

 

 

SPOSÓB ZARABIANIA: 

PREMIA OD SPRZEDAŻY 

DETALICZNEJ 
 

 

KAŻDY LUBI DOSTAWAĆ PREMIĘ.  

Możesz obniżać ceny pakietów, które obejmują różne ilości naszych najpopularniejszych 

produktów. Premię od Sprzedaży Detalicznej otrzymujesz za pierwszy pakiet produktów 

sprzedany każdemu Klientowi, który został zarejestrowany przez Ciebie jako Klient 

Detaliczny lub Klient Preferowany, i każdemu zarejestrowanemu przez Ciebie 

Dystrybutorowi. 

 

Premia od Sprzedaży Detalicznej w przypadku standardowych pakietów wynosi od 25 USD 

do 300 USD. Wysokość premii zależy od pakietu produktów*. Wyjaśnij nowym Klientom, 

jakie produkty znajdują się w pakietach, żeby pomóc im wybrać najodpowiedniejszy 

pakiet. 

 

 

 

 

 

 

STWÓRZ SWÓJ PAKIET 

Usługa Stwórz Swój Pakiet to doskonała alternatywa dla standardowych pakietów, z której 

mogą skorzystać Klienci chcący spersonalizować swoje początkowe zamówienie. Premia od 

Sprzedaży Detalicznej za ten zakup jest wyliczana w oparciu o cenę całkowitą pakietu (przed 

doliczeniem podatku i kosztów przesyłki): 

 

• 100 – 199 CV = 10%  

• 200 – 299 CV = 12% 

• 300 CV i więcej = 15% 

 

Na przykład: jeśli produkt, który Klient kupił od Ciebie, jest wart 150 CV, zarabiasz na tym 

$15 USD.**   

Za sprzedaż o wartości 250 USD i 200 CV otrzymasz premię w wysokości $30 USD. 

*Cennik dostępnych pakietów wraz z wartościami CV oraz wysokościami Premii od Sprzedaży Detalicznej znajduje 

się w Twoim Joffice.  

** Wszystkie prowizje i premie są wyliczane w dolarach amerykańskich (USD). Przewalutowanie na lokalną walutę 

następuje zgodnie z kursem wymiany walut z dnia, w którym wypłacasz swoje zarobki z karty.  
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ZBUDUJ ZESPÓŁ, 
Z KTÓRYM 
BĘDZIESZ 
SPRZEDAWAĆ 
PRODUKTY JEUNESSE 

Sprzedaż produktów i otrzymywanie prowizji to 

podstawa Twojego biznesu. Dodatkowo możesz 

stworzyć sieć ludzi o podobnym nastawieniu do 

życia, którzy będą korzystać z produktów i 

zwiększać Twoje możliwości. Jeśli zapewnisz im 

szkolenia, poszerzysz swoje możliwości i 

będziesz otrzymywać Prowizje od Obrotów 

Zespołu, Premie Strukturalne oraz Premię za 

Utrzymanie Dystrybutora. Dodatkowo po 

uzyskaniu statusu Dyrektora Szafirowego lub 

Diamentowego będziesz mieć możliwość 

uczestnictwa w programie Nagrody Życia 

Jeunesse. Awans na Dyrektora i możesz być 

uprawniony do udziału w Puli Bonusowe. 

 

PIERWSZY KROK W BUDOWANIU ZESPOŁU 

Od Współpracownika do Dystrybutora 

Żeby awansować ze statusu Współpracownika na Dystrybutra, musisz 

zebrać 100 CV w ciągu jednego Miesiąca SmartDelivery* w ciągu 

pierwszego roku działalności. Jako Dystrybutor gromadzisz punkty za 

obroty ze Sprzedaży Detalicznej i sprzedaży Dystrybutorom. 

 

Od Dystrybutora do Kierownika 

Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje Plan Finansowy 

Jeunesse, musisz uzyskać status Kierownika. Status Kierownika możesz 

uzyskać po uzyskaniu: (i) statusu Aktywnego* i (ii) statusu 

Kwalifikowany (co oznacza, że musisz mieć przynajmniej jednego 

zarejestrowanego przez siebie Aktywnego Dystrybutora w Zespole po 

prawej i jednego w Zespole po lewej). Po uzyskaniu statusu Kierownika 

będziesz otrzymywać dodatkowe prowizje. 

 

*Zapoznaj się z glosariuszem na stronie 14.  

BUDOWANIE ZESPOŁU 

Prowizje od Obrotów 
Zespołu 

Premia Strukturalna 

Premia Za Utrzymanie 
Dystrybutora 

Ilustracja21. Niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych 
krajach. 



6 
 

3. 
 

 SPOSÓB ZARABIANIA: 

 PROWIZJE OD OBROTÓW ZESPOŁU 

 
 
 
OTRZYMUJ PROWIZJE OD SPRZEDAŻY 
ZESPOŁU 

Twoi nowi Dystrybutorzy są umieszczani w 

Drzewie Zespołu sieci dystrybutorskiej w 

Zespole po prawej lub po lewej stronie. Za 

każdym razem gdy członek Twojego Zespołu 

dokona sprzedaży, jest ona uwzględniana w 

Obrotach Grupy (Group Volume, GV), od 

których otrzymujesz prowizję. Pamiętaj, że 

GV obejmuje PV, PGV oraz obroty od Spillover  

(patrz Glosariusz). Prowizja od Obrotów 

Zespołu jest liczona na podstawie wartości 

GV. 

 

Maksymalna wypłata w Globalnym Planie 

Nagród Finansowych Jeunesse jest 

ograniczona do 45% globalnych przychodów. 

Wszystkie prowizje, premie i płatności mogą 

być od czasu do czasu dostosowywane w celu 

zarządzania limitem. 

 

Wraz z rozwojem Twoich zespołów zarabiasz GV za sprzedaż produktów, które osiągają 

Twoje zespoły. Kiedy jedna z Twoich drużyn (lewa lub prawa) osiągnie 600 GV, a druga 

300 GV (nie ma znaczenia, która z nich) i w tym zgromadziłeś 300 PGV w bieżącym okresie 

prowizyjnym, otrzymasz 35 $ Prowizji Zespołowej, również zwanej „premią za cykl”. 

 

Prowizje zespołowe są naliczane i wypłacane co tydzień. Nadal zarabiasz 35 $ premii 

cyklicznej za każdym razem, gdy Twoje zespoły gromadzą 600/300 GV i w tym 300 PGV. 

Cykle będą przyznawane w czasie rzeczywistym w miarę zdobywania PGV. PGV jest 

resetowany co tydzień, ale wszelkie niewykorzystane PGV (do 299) zostaną przeniesione 

na następny tydzień. Płatne cykle są ograniczone do 750 tygodniowo. 

 

Aby otrzymywać prowizje zespołowe, musisz mieć kwalifikacje i wynagrodzenie jako 

kierownik.  
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4. 
 

SPOSÓB ZARABIANIA: 

PREMIA STRUKTURALNA 

 
OPŁACA SIĘ ROZWIJAĆ ZESPÓŁ 

Jeunesse wierzy, że należy nagradzać osobę, która buduje zespół sprzedaży. Gdy budujesz 

zespół, szkolisz zarejestrowane przez siebie osoby w zakresie sprzedaży produktów i rozwoju 

biznesu. Uczysz je również, jak powielać Twoje działania. Im lepiej wyszkolisz zarejestrowaną 

przez siebie grupę (Linie Sponsorowane) ze sprzedaży produktów Jeunesse, tym większe obroty 

będzie osiągała, a to z kolei przełoży się na większe zarobki dla Ciebie.  

Za osiąganie kolejnych statusów Jeunesse nagradza 

Cię Premią Strukturalną za szkolenie i rozwój Linii 

Sponsorowania. Premia Strukturalna stanowi 

procent Prowizji od Obrotów Zespołu uzyskanych na 

poziomach 1–7 Twoich Linii Sponsorowania* i 

zależy od tego, za jaki poziom otrzymujesz 

wynagrodzenie. 

Pierwszym statusem, na którym możesz uzyskać 

Premię Strukturalną, jest Kierownik Nefrytowy. Ten 

status umożliwia Ci uzyskanie 20% Prowizji od 

Obrotów Zespołu ze sprzedaży na pierwszym 

poziomie Twoich Dystrybutorów w ramach Twoich 

Linii Sponsorowania (Twojego Drzewa Rejestracji). 

Na przykład: jeśli zarejestrujesz Natalię, Annę i 

Adama na pierwszym poziomie, otrzymujesz Premię 

Strukturalną, która stanowi 20% Prowizji od 

Obrotów Zespołu. Po osiągnięciu kolejnego statusu 

– Kierownika Perłowego – będziesz otrzymywać 

20% na pierwszym poziomie Twoich Dystrybutorów 

w ramach Twoich Linii Sponsorowania (Twojego 

Drzewa Rejestracji) oraz 15% na drugim poziomie. 

Co więcej osiąganie kolejnych statusów umożliwia 

Ci uzyskanie Premii Strukturalnej do siódmego 

poziomu Linii Sponsorowania (Twojego Drzewa 

Rejestracji).   

Aby otrzymywać cotygodniową Premię Strukturalną na przedstawionych poziomach, musisz 

mieć status Aktywny i otrzymywać wynagrodzenie na odpowiednim poziomie. 

*Zapoznaj się z glosariuszem na stronie 14.  
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5. 
 

 

 SPOSÓB ZARABIANIA:  

PREMIA ZA UTRZYMANIE 

DYSTRYBUTORA 

 

 

WIĘCEJ DYSTRYBUTORÓW = WIĘCEJ NAGRÓD 

Jeśli w ciągu miesiąca kalendarzowego sprzedasz produkty pięciu zarejestrowanym przez siebie 

Dystrybutorom*, którzy korzystają ze SmartDelivery, Twoja Premia Strukturalna na pierwszym 

poziomie wzrasta z 20% do 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli w ciągu miesiąca kalendarzowego sprzedasz produkty dziesięćiu zarejestrowanym przez 

siebie Dystrybutorom*, którzy korzystają ze SmartDelivery, Twoja Premia Strukturalna na 

pierwszym poziomie wzrasta do 30%. 

 

 

Premia za Utrzymanie Dystrybutora jest wypłacana, gdy masz status Aktywny i otrzymujesz 

wynagrodzenie na poziomie Kierownika Nefrytowego lub wyższym. 

 

 

 

*Nowozarejestrowany Dystrybutor jest uznawany w miesiącu rejestracji za jednego z 5/10 wymaganych niezależnie 

od zarejestrowania się lub złożenia zamówienia w systemie SmartDelivery.Jednak ten Dystrybutor nie zostanie uznany, 

jeśli w tym samym miesiącu również zarejestruje nowego Dystrybutora. 
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NAGRODY ZA 
ZARZĄDZANIE 

 
 

Jeunesse hojnie wynagradza tych, którzy osiągają najlepsze wyniki sprzedaży i są 
znakomitymi liderami. Takie osoby są nagradzane wycieczkami w egzotyczne miejsca oraz 

prowizjami od globalnej sprzedaży. 

PODRÓŻE JEUNESSE 
Ty rozwijasz swój biznes, a Jeunesse nagradza Cię i wyraża swoje uznanie. Dzięki Jeunesse 
Travel możesz cieszyć się luksusowym – i zasłużonym – trybem życia. 

 
SZMARAGDOWA PRZYGODA  

Doskonałość w czystej formie! Zapraszamy 
Cię wraz z małżonkiem na pięć dni 
słonecznego relaksu i spotkań z niezwykłymi 
ludźmi do luksusowego hotelu Grand Wailea 
Resort na Hawajach. Jest to jedyna w swoim 
rodzaju możliwość spotkania innych 
kierowników i założycieli firmy nie tylko 
podczas wspólnych posiłków, lecz także 
podczas naszego wyjątkowego seminarium 
Kształcenia Zdolności Przywódczych. Aby 
wziąć udział w Szmaragdowym Przeżyciu*, 
musisz otrzymywać wynagrodzenie na 
poziomie Dyrektora Szmaragdowego przez co 
najmniej trzy miesiące w roku** i utrzymać 
status Aktywny w każdym miesiącu po 
uzyskaniu statusu Dyrektora 
Szmaragdowego. 

DIAMENTOWA EKSTRAWAGANCJA 
Tak właśnie wygląda diamentowe życie! Twój 
wysiłek się opłacił i chcemy Cię wynagrodzić 
– nie raz, ale każdego roku! Jesteś 
Dyrektorem Diamentowym, dlatego chcemy 
zaprosić Cię wraz z małżonkiem na coroczną 
Diamentową Ekstrawagancję. Będziemy 
jeździć do najbardziej ekskluzywnych, 5-

gwiazdowych kurortów, żeby wspólnie 
przeżywać wspaniałe przygody. Życie 
Dyrektora Diamentowego w Jeunesse to 
spełnienie marzeń.  

Aby wziąć udział w Diamentowej 
Ekstrawagancji po raz pierwszy, musisz (i) 
utrzymać status Aktywny w każdym miesiącu 
od pierwszego miesiąca, w którym zaczęto Ci 
wypłacać wynagrodzenie na poziomie 
Dyrektora Diamentowego, i (ii) otrzymywać 
wynagrodzenie na poziomie Dyrektora 
Diamentowego przez co najmniej 3 miesiące 
kalendarzowe w roku.** 

W kolejnych latach** musisz (i) pozostać 

Aktywnym każdego miesiąca, począwszy od 

pierwszego miesiąca, w którym otrzymasz 

rangę Diamentową, oraz (ii) otrzymywać 

wynagrodzenie na poziomie Dyrektora 

Diamentowego lub wyższym przez co 

najmniej trzy miesiące w ciągu roku,** i 

zbuduj co najmniej jednego nowego 

dyrektora lub dwóch Sapphire Elite w ramach 

swoich pierwszych trzech linii sponsorowania.

 

*W roku, w którymzdobędziesz wycieczkę, musisz uczestniczyć w Szmaragdowym przeżyciu. 

**Rok” rozpoczyna się w pierwszym miesiącu liczony do okresu kwalifikującego do uczestnictwa w wyjeździe. Innymi słowy: 

rok kwalifikujący rozpoczyna się 1 listopada w przypadku Szmaragdowego Przeżycia i 1 kwietnia w przypadku 

Diamentowej Ekstrawagancji. Aby zakwalifikować się na którykolwiek z wyjazdów, musisz spełnić wymogi co najmniej 60 

dni przed datą wyjazdu. O spełnieniu wymagań poinformujemy Cię pisemnie. Wycieczki mają na celu podnoszenie 

poziomu wiedzy, budowanie zespołu oraz wzmacnianie kontaktów między liderami.  

ZARZĄDZANIE 

Szmaragdowa Przygoda 

Diamentowa 

Ekstrawagancja 

Pule Bonusowe  
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6. 
 

SPOSÓB ZARABIANIA:     

 PULE BONUSOWE  

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZYWÓDZTWA NA SKALĘ GLOBALNĄ 

Możesz otrzymać dodatkową premię, zdobywając udziały w 

globalnej sprzedaży firmy, kwalifikując się do jednej z naszych pul 

premiowych. Pule rubinowe, szmaragdowe i diamentowe 

obejmują 3% globalnego wolumenu prowizyjnego firmy ze sprzedaży produktów dokonywanych w 

każdym kwartale. CV jest przyznawane hojnie: Rubin – jedna trzecia 1%; Szmaragd – dwie trzecie z 

1%; Diament – 2%. Każda pula jest dzielona pomiędzy kwalifikujących się uczestników zgodnie z 

udziałami zgromadzonymi w ciągu kwartału. Każda pula premiowa jest obliczana kwartalnie, a premia 

jest wypłacana zgodnie z udziałami zarobionymi w okresie premiowym. 

W przypadku Puli Dyrektorów Rubinowych i Szmaragdowych kwalifikujesz się do puli i zdobywasz 

udział poprzez (i) sprzedaż produktów w każdym miesiącu kwartału 5 osobiście zarejestrowanym 

Klientom (tylko dla mieszkańców Kanady lub USA) lub 5 osobiście zarejestrowanym Dystrybutorom 

(jeśli mieszkasz w innych rynkach), którzy korzystają ze SmartDelivery; oraz (ii) otrzymywanie wypłat 

na odpowiednich rangach Ruby lub Emerald w każdym miesiącu kwartału.* Zarabiasz udział w 

każdym miesiącu, w którym kwalifikujesz się na poziomie do puli, w której jesteś. W kwartale, możesz 

zarobić dodatkowy udział za każde 200 cykli (Rubin) lub 500 cykli (Szmaragd). 

 

Aby wziąć udział w PULI DIAMENTOWYCH BONUSÓW, musisz (i) sprzedawać produkty w każdym 

miesiącu kwartału 10 osobiście zarejestrowanym Klientom (tylko Kanada i Stany Zjednoczone) lub 

Dystrybutorom (reszta świata), którzy korzystają ze SmartDelivery; oraz (ii) musisz otrzymać 

wynagrodzenie na poziomie Diamond Director w co najmniej jednym z tych miesięcy.** 

Diamenty mogą gromadzić udziały w następujący sposób: 

• Jedna akcja jest przyznawana miesięcznie w kwartale, w którym otrzymujesz wynagrodzenie w 

formie diamentu. 

• Jedna akcja jest przyznawana za każde 1000 cykli prowizji zespołowych, które osiągniesz w ciągu 

kwartału. 

• Każdemu osobiście zarejestrowanemu dystrybutorowi, który otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 

Diamond Director w dowolnym miesiącu kwartału, przyznawana jest maksymalnie jedna akcja na 

kwartał. 

• W każdym miesiącu, w którym otrzymujesz wynagrodzenie na poziomie Double Diamond Director 

lub wyższym, przyznawana jest jedna akcja. 

* Pamiętaj, że będziesz uczestniczyć w puli najwyższej osiągniętej rangi w ciągu kwartału. 
** Ponadto Diamenty muszą uczestniczyć w dwóch głównych wydarzeniach w swoim regionie i jednym wydarzeniu w innym 

regionie w poprzednim roku kalendarzowym. Obecność musi obejmować widoczne, znaczące uczestnictwo w 

wydarzeniach, w tym obecność na większości zaplanowanych zajęć oraz obowiązkową obecność na wszystkich 

wydarzeniach związanych ze stopniem. Kwalifikujące się wydarzenia to Jeunesse EXPO, LEAD Jeunesse i Jeunesse University.  
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WIĘKSZA SPRZEDAŻ TO AWANS W HIERARCHII 

STATUS WYMOGI KWALIFIKACYJNE KORZYŚCI 

WSPÓŁPRACOWNIK • Podpisanie i przesłanie Umowy Dystrybutorskiej 

• Zakup Pakietu Startowego Współpracownicy nie gromadzą 

obrotów 

• Zakupy w cenach hurtowych 

• Zyski ze Sprzedaży Detalicznej 

• Zyski z programu Klientów 

Preferowanych Jeunesse 

• Premie od Sprzedaży Detalicznej 

DYSTRYBUTOR • Status Współpracownika 

• 100 PV w Miesiącu SmartDelivery w ciągu roku od zakupienia 

Pakietu Startowego 

• Takie jak Współpracownika 

• Zaczynasz gromadzić obroty 

 

KIEROWNIK 

STATUSY KIEROWNICZE1 

• Status Dystrybutora 

• Utrzymanie statusu Aktywnego 

• Status Kwalifikowany (w każdym Zespole musisz mieć 1 

zarejestrowanego przez siebie Dystrybutora) 

 

• Takie jak Dystrybutora 

• Prowizje od Obrotów Zespołu 

KIEROWNIK 

NEFRYTOWY 
• Wynagrodzenie na poziomie Kierownika  

• LUB 

o 4 zarejestrowanych przez siebie Kierowników, w tym co 

najmniej po jednym w każdym zespole LUB  

o 8 zarejestrowanych przez siebie Dystrybutorów, w tym co 

najmniej po 3 w każdym zespole 

• Takie jak Kierownika 

• Jeden poziom Premii 

Strukturalnych 

KIEROWNIK 

PERŁOWY 

• Wynagrodzenie na poziomie Kierownika  

• LUB 

o 8 zarejestrowanych przez siebie Kierowników, w tym co 

najmniej po 2 w każdym zespole LUB  

o 12 zarejestrowanych przez siebie Dystrybutorów, w tym co 

najmniej po 3 w każdym Zespole   

• Takie jak Kierownika 

• Dwa poziomy Premii 

Strukturalnych 

KIEROWNIK 

SZAFIROWY 

• Wynagrodzenie na poziomie Kierownika  

• 12 zarejestrowanych przez siebie Kierowników, w tym co 

najmniej po 3 w każdym zespole 

• Takie jak Kierownika 

• Trzy poziomy Premii 

Strukturalnych 

• Wejście na poziom Dyrektorski 

    SZAFIROWY  

    25 

• Wynagrodzenie na poziomie Kierownika Szafirowego  

• 25 cyklów Prowizji od Obrotu Zespołu w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym 

• Tak samo jak Szafir 

• Nagroda specjalna 

• Wyjątkowe spotkania 

     SZAFIROWY  

     50 

• Wynagrodzenie na poziomie Kierownika Szafirowego  

• 50 cyklów Prowizji od Obrotu Zespołu w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym 

SZAFIROWY ELITE • Wynagrodzenie na poziomie Kierownika Szafirowego  

• 100 cyklów Prowizji od Obrotu Zespołu w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym 

 

DYREKTOR 

RUBINOWY 

POZIOMY DYREKTORSKIE1 

• Wynagrodzenie na poziomie Kierownika Szafirowego  

• 2 Linie Sponsorowania z jedną osobą otrzymującą 

wynagrodzenie na poziomie szafirowym2 na każdej z nich 

• 200 cyklów Prowizji od Obrotu Zespołu w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym 

 

• Tak samo jak Szafir 

• Cztery poziomy Premii 

Strukturalnych 

• Rubinowa pula bonusowa 

DYREKTOR 

SZMARAGDOWY 

• Wynagrodzenie na poziomie Kierownika Szafirowego  

• 4 Linie Sponsorowania z jedną osobą otrzymującą 

wynagrodzenie na poziomie szafirowym2 na każdej z nich 

• 500 cyklów Prowizji od Obrotu Zespołu w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym 

• Tak samo jak Szafir 

• Pięć poziomów Premii 

Strukturalnych 

• Szmaragdowa Przygoda Emerald 

Experience 

• Szmaragdowa pula bonusowa 

 
1 Kierownik i Dyrektor otrzymują nagrody w dniu, w którym uzyskują kwalifikacje.  

2 Wymagane statusy dotyczące poziomów wynagrodzenia w Liniach Sponsorowania muszą być prawdziwymi statusami. To oznacza, że 

należy je osiągnąć poprzez rozwój organizacji i zgromadzenie wymaganej wartości, a nie poprzez zakup pakietu produktów. 
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STATUSY  WYMOGI KWALIFIKACYJNE  KORZYŚCI 
DYREKTOR 

DIAMENTOWY 

• Wynagrodzenie na poziomie Kierownika Szafirowego  

• 6 Linii Sponsorowania z jedną osobą otrzymującą wynagrodzenie na 

poziomie szafirowym na każdej z nich1 

• 1000 cyklów Prowizji od Obrotu Zespołu w dowolnym poprzednim miesiącu 

kalendarzowym 

• 1000 cyklów Prowizji od Obrotu Zespołu w bieżącym miesiącu 

kalendarzowym2 

• Tak samo jak Szafir 

• Sześć poziomów Premii 

Strukturalnych 

• Premia z Puli Diamentowej 

• Diamentowa 

Ekstrawagancja 

 

DYREKTOR 

PODWÓJNIE 

DIAMENTOWY 

 

• Wynagrodzenie na poziomie Dyrektora Diamentowego 

• Ma 2 linie sponsorowania, każda z jednym Diamentem3 na przestrzeni 7 

poziomów 

• 1500 cyklów Prowizji od Obrotu Zespołu w minionym miesiącu 

kalendarzowym 

 

• Takie same jak Dyrektora 

Diamentowego 

• Siedem poziomów Premii 

Strukturalnych 

DYREKTOR 

POTRÓJNIE 

DIAMENTOWY 

• Wynagrodzenie na poziomie Dyrektora Diamentowego  

• Ma 4 linie sponsorowania, każda z jednym Diamentem3 na przestrzeni 7 

poziomów 

• 2 000 000 PGV w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego, z czego nie więcej niż 

500 000 PGV pochodzi z jednej Linii Sponsorowania 

• 10 000 Aktywnych Dystrybutorów we wszystkich Liniach Sponsorowania w 

Miesiącu SmartDelivery 

• Wynagrodzenia na tym poziomie przez kolejne 2 miesiące kalendarzowe 

• Takie same jak Podwójnego 

Dyrektora Diamentowego 

• Jednorazowa premia w 

wysokości 100 000 USD4 

Prezydencki 

Dyrektor 

Diamentowy 

• Wynagrodzenie na poziomie Dyrektora Diamentowego  

• Ma 6 linie sponsorowania, każda z jednym Diamentem3 na przestrzeni 7 

poziomów 

• 3 000 000 PGV w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego, z czego nie więcej niż 

500 000 PGV pochodzi z jednej Linii Sponsorowania 

• 15 000 Aktywnych Dystrybutorów we wszystkich Liniach Sponsorowania w 

Miesiącu SmartDelivery 

• Wynagrodzenie na tym poziomie przez kolejne 3 miesiące kalendarzowe 

• Takie same jak Podwójnego 

Dyrektora Diamentowego 

• Jednorazowa premia w 

wysokości 250 000 USD5 

Imperialny 

Dyrektor 

Diamentowy 

• Wynagrodzenie na poziomie Dyrektora Diamentowego  

• Ma 8 linie sponsorowania, każda z jednym Diamentem3 na przestrzeni 7 

poziomów 

• 4 000 000 PGV w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego, z czego nie więcej niż 

500 000 PGV pochodzi z jednej Linii Sponsorowania 

• 20 000 Aktywnych Dystrybutorów we wszystkich Liniach Sponsorowania w 

Miesiącu SmartDelivery 

• Wynagrodzenie na tym poziomie przez kolejne 3 miesiące kalendarzowe 

• Takie same jak Podwójnego 

Dyrektora Diamentowego 

• Jednorazowa premia w 

wysokości 500 000 USD6 

Królewski 

Dyrektor 

Diamentowy 

• Wynagrodzenie na poziomie Dyrektora Diamentowego  

• 10 Linii Sponsorowania ze sponsorowanym przez Ciebie Diamentem3 na 

każdej z nich* 

• 5 000 000 PGV w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego, z czego nie więcej niż 

500 000 PGV pochodzi z jednej Linii Sponsorowania 

• 25 000 Aktywnych Dystrybutorów we wszystkich Liniach Sponsorowania w 

Miesiącu SmartDelivery 

• Wynagrodzenie na tym poziomie przez kolejnych 6 miesięcy 

kalendarzowych 

• Takie same jak Podwójnego 

Dyrektora Diamentowego 

• Jednorazowa premia w 

wysokości 1 000 000 USD6 

 

1 Jeśli spełniasz wszystkie wymogi dotyczące liczby cyklów, ale nie masz w Liniach Sponsorowania osób na poziomie 

Szafirowym/Diamentowym na koniec kwalifikującego miesiąca, otrzymasz wynagrodzenie na poziomie nowego statusu, jeśli spełnisz ten 

wymóg przed ostatnim dniem kolejnego miesiąca. 

2 Jeśli w bieżącym miesiącu masz 500–999 cykli i spełniasz wszystkie pozostałe wymagania, potraktujemy Cię jak Dyrektora Diamentowego (i 

zakwalifikujesz się do otrzymania 1 udziału Premii z Puli Diamentowej), ale nie otrzymasz wynagrodzenia na poziomie Dyrektora 

Diamentowego. W takiej sytuacji, jeśli w następnym miesiącu kalendarzowym zgromadzisz 1000 cykli, zakwalifikujesz się do statusu 

Diamentowego i otrzymasz wynagrodzenie na tym poziomie w następnym miesiącu. 

3 Jeśli jeden z Diamentów zakwalifikował się do tego statusu, ale nigdy nie otrzymał wynagrodzenia na tym poziomie, a Ty spełniasz wszystkie 

pozostałe wymogi, wówczas uzyskasz status Podwójnego Diamentu, ale nie otrzymasz wynagrodzenia na tym poziomie. 
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4 Jednorazowa premia wypłacana podczas następnego większego wydarzenia firmowego i wręczona na scenie 

5 Wypłacana przez 12 miesięcy 

6 Wypłacana przez 24 miesiące 
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Glosariusz
 

 

AKTYWNY: Jako Dystrybutor uzyskujesz status 

Aktywny, jeśli wygenerujesz 60 PV w Miesiącu 

SmartDelivery ze sprzedaży Klientom lub zakupów 

osobistych*. Jeśli w Miesiącu SmartDelivery nie 

utrzymasz statusu Aktywnego, wszystkie zgromadzone 

punkty zostaną wyzerowane podczas wyliczania prowizji. 

Wyzerowanych punktów nie można odzyskać. Jeśli 

spełnisz powyższe warunki, możesz z powrotem uzyskać 

status Aktywny. 

AUTOMATYCZNA DOSTAWA / AUTO-DOSTAWA: 

Patrz Smart Delivery. 

COROCZNE ODNOWIENIE: Coroczne Odnowienie 

wiąże się z niewielką opłatą w wysokości 19,95 USD, 

która pokrywa koszty wirtualnego Systemu Zarządzania 

Biznesem. Jeśli jednak w ciągu roku utrzymasz 360 CV z 

zamówień osobistych w ramach SmartDelivery™ i nie 

dokonasz zakupu promocyjnego Zestawu Startowego, 

opłata za Coroczne Odnowienie zostanie zniesiona.W 

przeciwnym wypadku musisz uiścić opłatę za Coroczne 

Odnowienie.  

DRZEWO REJESTRACJI: Dystrybutorzy w Twoich 

Liniach Sponsorowania znajdują się również w Twoim 

Drzewie Rejestracji. Niektóre awanse są udzielane na 

podstawie PGV z ich sprzedaży.Patrz ilustracja 3. 

JOFFICE: Wirtualny System Zarządzania Biznesem, 

który jest częścią Zestawu Startowego i zapewnia Ci 

dostęp do wszystkich zasobów niezbędnych do 

prowadzenia biznesu Jeunesse online.Dzięki niemu 

możesz m.in. śledzić swoją globalną strukturę, 

konfigurować dostawę SmartDelivery, generować 

raporty dotyczące zarządzania, dokonywać zakupów czy 

przeglądać prowizje. 

KLIENCI: Klienci Detaliczni, Hurtowi i Preferowani. 

KLIENT DETALICZN: Klient dokonujący zakupów po 

cenach detalicznych na Twojej replikowanej stronie 

internetowej lub bezpośrednio od Ciebie. 

KLIENT HURTOWY: Dystrybutor, który dokonuje 

zakupów wyłącznie na potrzeby własne. 

KLIENT PREFEROWANY: Klient zarejestrowany w 

programie SmartDelivery, który dokonuje zakupów na 

 

 

Twojej replikowanej stronie internetowej po cenach 

zniżkowych. Po 30.09.2018 r. nowi Klienci Preferowani 

nie będą częścią Twojego drzewa. Klienci Preferowani 

muszą realizować zamówienia za pośrednictwem 

SmartDelivery. 

KWALIFIKACJA lub KWALIFIKOWANY: Jeśli masz 

Aktywnego Dystrybutora zarówno w Zespole po prawej, 

jak i po lewej stronie, uzyskujesz status 

Kwalifikowany.Jeśli dodatkowo masz status Aktywny, 

możesz uzyskać status Kierownika. 

LINIA SPONSOROWANIA: Każdy zarejestrowany 

przez Ciebie Dystrybutor otwiera nową Linię 

Sponsorowania w ramach Twojego Drzewa Rejestracji. 

Linia Sponsorowania rozszerza się, gdy Dystrybutor 

rejestruje nowych Dystrybutorów, a nowi Dystrybutorzy 

– kolejnych. Nie ma ograniczenia liczby poziomów dla 

tego procesu i nie ma ograniczenia liczby Linii 

Sponsorowania, które możesz utworzyć. Patrz ilustracja 

4. 

MIESIĄC SMARTDELIVERY: Okres, w którym musisz 

spełnić wymogi dotyczące PV oraz statusu. Miesiąc ten 

rozpoczyna się w dniu, w którym został zakupiony przez 

Ciebie pakiet startowy lub w którym awansujesz do 

statusu Dystrybutora, a kończy się o północy czasu 

wschodniego (EST) w dniu poprzedzającym kolejny 

miesiąc. Na przykład: jeśli uzyskasz status Dystrybutora 

20 maja, tego dnia rozpoczyna się Twój Miesiąc 

SmartDelivery, a kończy się 19 czerwca o północy czasu 

wschodniego. Uwaga: jeśli Twój Miesiąc SmartDelivery 

rozpoczyna się 28, 29, 30 lub 31 dnia miesiąca, 

korygujemy daty rozpoczęcia o kilka dni wstecz, żeby 

uwzględnić krótsze miesiące. Jeśli nie znasz dokładnej 

daty, poinformuje Cię o niej Obsługa Klienta. Jeśli 

później zdecydujesz się na zakup rozszerzonego pakietu, 

data jego zakupu jest jednocześnie datą rozpoczęcia 

nowego Miesiąca SmartDelivery. 

NAJWYŻSZY STATUS: Najwyższy osiągnięty przez 

Ciebie status. 

OBROTY GRUPY (GROUP VOLUME, GV):  
Obroty ze sprzedaży Twoich dwóch zespołów, obejmują 
PV, GPV oraz Spillover.Patrz ilustracja 3. 
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OBROTY GRUPY WŁASNEJ (PERSONAL GROUP 

VOLUME, PGV):  Wysokość CV wygenerowana przez 

Twoje Linie Sponsorowania oraz Sprzedaż Detaliczną. 

Nie obejmuje wartości obrotów Spillover. Niektóre 

awanse są udzielane na podstawie PGV ze sprzedaży w 

ramach Drzewa Rejestracji.Patrz ilustracja 3. 

OBROTY OSOBISTE (PERSONAL VOLUME, PV): 
Obroty osobiste (PV) są uzyskiwane z punktów CV ze 
sprzedaży detalicznej za pośrednictwem replikowanej 
strony internetowej lub zakupów osobistych.  Zasada 
nadwyżkowego PV. Jeśli całkowite PV, pochodzące z 
Twoich zamówień SmartDelivery, przekroczy wartość 60 
punktów w miesiącu zamówienia SmartDelivery i pod 
warunkiem, że Twoje zamówienie SmartDelivery 
zostanie przetworzone w terminie 7 dni od rozpoczęcia 
miesiąca SmartDelivery, to PV pochodzące ze sprzedaży 
Twoim Klientom Detalicznym i Preferowanym orazPV 
pochodzące z Twoich osobistych zakupów przejdzie na 
słabszy Zespół. Słabszy Zespół to ten, który na koniec 
miesiąca SmartDelivery zgromadził najmniejszy obrót 
GV. Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy 
nadwyżka PV pochodzi z bezwarunkowych zamówień 
SmartDelivery, które zostały skolejkowane (zamówienia 
automatyczne, a nie składane ręcznie z poziomu 
Twojego backoffice). Wyjątek stanowi PV z 
produktów eventowych. Nadwyżka PV uzyskana z 

produktów zakupionych na wydarzeniach lub w ramach 
pakietów nie zostaje przeniesiona na rzecz słabego 
Zespołu. Należy pamiętać, że PV ze sprzedaży pakietu 
podstawowego nowozarejestrowanemu przez Ciebie 
Dystrybutorowi może również liczyć się na poczet 
warunków uzyskania przez Ciebie statusu Aktywnego. 
Jednak wartość PV nie zostaje uwzględniona w sytuacji, 
gdy ten nowozarejestrowany Dystrybutor sprzedaje 
pakiet podstawowy swojemu nowozarejestrowanemu 
Dystrybutorowi w tym samym Miesiącu SmartDelivery. 
 
SMARTDELIVERY (wcześniej: Automatyczna 
dostawa/Auto-dostawa lub Dostawa w ramach pakietu 
Convenience Plan): Aby otrzymywać zamówienia 
cykliczne, zarejestruj się w usłudze SmartDelivery. 
Jeunesse co miesiąc pobierze płatność z Twojej karty 
kredytowej i wyśle Ci wybrane przez Ciebie produkty. 
 
SPILLOVER:  
Dystrybutorzy umieszczeni w Twoim Drzewie Zespołu, 
którzy zostali zarejestrowani przez osobę wyżej w 
strukturze od Ciebie (Upline).Ich sprzedaż jest 
uwzględniona w Twoich GV. 

 
WARTOŚĆ PROWIZYJNA (COMMISSIONABLE 
VOLUME, CV): Aby ceny wszystkich produktów 
Jeunesse były konkurencyjne, każdy z nich ma 
przypisaną wartość punktową znaną jako Wartość 
Prowizyjna (Commissionable Volume, CV; czasem 
określana też „punktami”). Prowizje, które otrzymujesz 
w ramach Planu Finansowego Jeunesse, są wyliczane w 
oparciu o liczbę tych punktów. CV zaczynasz gromadzić 
w momencie, gdy ze Współpracownika stajesz się 
Dystrybutorem. CV nalicza się przez cały czas, gdy Twój 
status jest Aktywny.Patrz ilustracja 3. 

 
WYNAGRODZENIE NA DANYM POZIOMIE:  
Aby otrzymać wynagrodzenie na danym poziomie (np. 
na poziomie Dyrektora Rubinowego), musisz mieć status 
Aktywny i spełniać wszystkie wymagania przewidziane 
dla tego statusu. 
 
UPLINE: Struktura obejmująca Dystrybutora, który 
zarejestrował Ciebie, oraz wszystkie osoby, które były 
przez niego sponsorowane, zanim dołączono Cię do tej 
Linii Sponsorowania. 
 
ZESPÓŁ I DRZEWO ZESPOŁU: Drzewo Twojego 
Zespołu to struktura organizacyjna uwzględniająca 
nowozarejestrowanych Dystrybutorów, którzy zostają 
umieszczeni na dole Drzewa w Zespole po prawej lub po 
lewej stronie. Nowi Dystrybutorzy zarejestrowani przez 
osobę znajdującą się wyżej w strukturze od Ciebie 
(Upline) są umieszczani na najniższym poziomie jednego 
z Twoich zespołów – określa się ich terminem Spillover. 
CV ze sprzedaży produktów w ramach Drzewa Zespołu 
zostają zamienione na GV podczas obliczania Prowizji od 
Obrotów Zespołu. Patrz ilustracja 4. 

 

  

Ilustracja 3. Każdy produkt ma przypisaną wartość 

CV, na podstawie której obliczane są wartości PV, 

PGV i GV. Punkty PV są wymagane do uzyskania 

statusu Aktywnego. Punkty PGV są generowane w 

ramach Drzewa Rejestracji. Prowizje od Obrotów 

Zespołu są obliczane na podstawie GV, które 

obejmują PV, PGV i obroty Spillover Twoich Zespołów 
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Ilustracja 4. Drzewo Rejestracji:  Dystrybutorzy A–D zostali zarejestrowani przez Ciebie. Każdy z nich otwiera 

nową Linię Sponsorowania w Twoim Drzewie Rejestracji. Dystrybutor B zarejestrował Dystrybutorów Bx–Bz, 

którzy znajdują się na drugim poziomie Twoich Linii Sponsorowania. Dystrybutorzy Bx–Bz również otwierają 

Linie Sponsorowania Dystrybutora B. D1 również znajduje się na drugim poziomie Twojej struktury.By1 znajduje 

się na trzecim poziomie Twojej struktury. 

Drzewo Zespołu: Zarejestrowani przez Ciebie Dystrybutorzy są automatycznie umieszczani w Twoich 

Zespołach naprzemiennie po prawej i po lewej stronie (możesz to skorygować ręcznie w ustawieniach profilu 

z poziomu backoffice). Do momentu, w którym uzyskasz status Szafirowy, musisz umieszczać nowych 

Dystrybutorów w Zespołach po zewnętrznej prawej lub lewej stronie 

W pokazanym przykładzie Klienci Detaliczni i Preferowani zostali umieszczeni poza drzewami. Dystrybutorzy 

A–D zostali uwzględnieni w Twoim Drzewie Zespołu. Natomiast Dystrybutorzy 1–4 zostali uwzględnieni w Twoim 

Drzewie Zespołu przez osobę wyżej w strukturze i są Spillover. Drzewo Zespołu jest podstawą do obliczania 

Prowizji od Obrotów Zespołu. 
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