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DOBRODOŠLI V JEUNESSE 
 
 

Navdušeni smo, da ste se odločili pridružiti Jeunesse in si sami pričeli graditi svoj Jeunesse 
posel. Tako kot vi, se je na tisoče neodvisnih Distributerjev  pridružilo naši skupnosti, delilo 
naše izjemne izdelke z ljudmi ter uživalo v prednostih naših finančnih nagrad. Z enim najbolj 
konkurenčnih kompenzacijskih načrtov v industriji, Jeunesse spreminja življenja po svetu. 

VI NADZIRATE VAŠO USODO 
Finančni plan nagrajevanja vam ponuja tri kategorije priložnosti za zaslužek: prodaja izdelkov, 
provizije od gradnje tima in nagrade za način vodenja vašega posla.  
 

       

 
   

 
 
 
Lahko sodelujete v Jeunessovem Finančnem planu nagrajevanja na kateri koli stopnji želite. 
Sami se boste odločili ali boste želeli ustvariti dohodek za krajši delovni čas skozi prodajo 
izdelkov ali boste zgradili posel za polni delovni čas s predanimi timi povsod po svetu. 
 
NAŠ ENKRATEN MODEL ZASLUŽKA  
Mi smo podjetje, ki vlaga v ljudi, tako kot vi vsak dan. Jeunesse ni zgolj posel, Jeunesse je 
družina. Ker pa postavljamo družino na prvo mesto pa vam želimo pomagati z vsakim korakom 
na vaši poti. 

 
   
 
 
 
 
 

Randy Ray 
Ustanovitelj in CEO 

Wendy Lewis 
Ustanovitelj in COO 

Scott A. Lewis 
Ustanovitelj in CVO 

 
Maksimalno izplačilo v Jeunesse Globalnem Finančnem planu nagrajevanja je omejen na 60% globalnih CV točk. 
Provizije, bonusi in ostali prihodki so lahko vezani na to omejitev in so od časa do časa lahko tudi prilagojeni. 
 
*Prosimo oglejte si naš slovarček izrazov na strani 13.  Za lažje razumevanje, so vsi opredeljeni izrazi, uporabljeni v tem dokumentu 
in v Jeunesse Politiki in Postopkih napisani z veliko začetnico..  

PRODAJA IZDELKOV 
Dobiček od prodaje  
   izdelkov  
Jeunesse Preferred  
Bonus od prodaje izdelkov 

TEAM BUILDING 
Bonus od prodaje izdelkov  
Matching Bonus  
Nagrada za Obdržanje  
   Distributerjev 

 

LEADERSHIP 
Emerald Experience  
Diamond Discovery 
Diamond Bonus Pool 
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PRODAJAJTE 
JEUNESSE 
KVALITETNE 
IZDELKE VAŠIM 
STRANKAM  
 
Aktivna prodaja Jeunesse izdelkov strankam bi moralo biti jedro vaših aktivnosti v vlogi 
Distributerja in bi moralo predstavljati osnovo za izgradnjo vaše prodajne organizacije v 
prihodnosti in vašega dohodka. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opozorilo: Nekateri izdelki, prikazani v tem dokumentu, lahko niso na voljo na vašem trgu. 
 
VAŠ PRVI KORAK K PRODAJI STRANKAM: 
Postanite Associate  
Kot Associate lahko kupujete Jeunesse izdelke po veleprodajni ceni, kot tudi zaslužite s 
provizijami od prodaje vašim strankam,* vključno z Dobičkom od prodaje, provizijami od 
prodaje vašim Jeunesse Preferred stranka in Bonusi od prodaje. Vsekakor lahko vpisujete druge 
Distributerje, a ne morete prejemati provizij od njihovih prodaj dokler ne postanete Executive. 
Da lahko postanete Associate, se morate vpisati in kupiti začetni paket (Starter Kit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Prosimo preberite si naš slovar izrazov na strain 13.   

Prodaja izdelkov 
Dobiček od prodaje  
Jeunesse Preferred 
Bonusi od prodaje 
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 NAČIN ZASLUŽKA:  
 DOBIČEK OD PRODAJE 
   
PRODAJA IZDELKOV: PRODAJANJE IZDELKOV = VESELA DENARNICA  
Najhitrejši način zalužka po vpisu je nakup izdelkov po veleprodajni ceni in jih prodati naprej 
po maloprodajni ceni. Vi obdržite razliko. Ne glede na to ali delite svojo zgodbo iz oči v oči na 
nogometni tekmi, ali pa s kontaktiranjem prijateljev in družinskih članov na vaši osebni Jeunesse 
spletni strani, lahko zaslužite med 15-40% na vsako prodajo! Dobiček od prodaje je vaš osnovni 
vir dohodka s čimer si gradite tudi zvestobo svojih kupcev. Dobiček od prodaje ustvarjen preko 
spleta se izplačuje tedensko. 
 
 
 
 
 
 
JEUNESSE PREFERRED:  VRAČAJOČI SE KUPCI = ŠE SREČNEJŠA DENARNICA 
 Za vaše kupce izdelkov je Jeunesse Preferred odličen program, še posebej za tiste, ki si 
želijo pridobiti popust na njihove izdelke. Ravno tako se morajo strinjati z avtomatsko 
mesečno dostavo izdelkov preko Jeunesse SmartDelivery (predhodno poznan kot Autoship). 
Naj si ogledajo vašo spletno stran, izberite njihove proizvode in se nato registrirajte za 
Jeunesse Preferred cene. Kot Jeunesse Preferred kupec bodo uživali do 25% popusta na 
prodajno ceno za vsak izdelek, ki ga naročijo.* 
 

Prednost imetja Jeunesse Preferred kupca je, 
da si vi lahko izgradite tim kupcev, ki bodo 
kupovali od vas mesec za mesecem med tem, 
ko se bo vam tedensko izplačeval Dobiček od 
prodaje na vsak njihov nakup. Provizija, ki jo s 
tem zaslužite je razlika med Jeunesse Preferred 
ceno in veleprodajno ceno. Ravno tako, vsak 
izdelek, ki ga prodate kot Distributer ima polno 
provizijo (Commissionable Volume – CV točke) 
in seštevek vseh CV točk se prišteva k Personal 
Group Volume (PGV) in Group Volume (GV) 
izračunom. 

*Iz tega so izključena naročila v večjih količinah in naročila paketov   
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NAČIN ZASLUŽKA: 
BONUS OD PRODAJE 
 
 
 
VSAK IMA RAD A BONUS.  
Lahko ponujate popuste na paquete izdelkov, ki vključujejo različne količine naših top 
prodajanih izdelkov. Zalužite si bonus od prodaje na prvi paket izdelkov, ki ga prodate 
vsakemu kupcu, ki se registrira kot Retail ali Preferred kupec in vsakemu Distributerju, 
katerega osebno vpišete. 
 
Bonus od prodaje (RSB) na standardne paquete variira od 25$-300$. Znesek vaših bonusev 
je odvisna od paketov izdelkov.* Pomagajte vašim novim kupcem razumeti komponente 
izdelkov vsakega paketa, da si lahko izberejo pravega zase. 
 

     Slika 1. Nekateri izdelki, prikazani v tem dokumentu, lahko niso na voljo na vašem trgu. 
 

USTVARITE PAKET  
Možnost Ustvarite paket je odlična alternativa standardnih paketov izdelkov za vaše kupce, 
kateri bi želeli personalizirati njihovo prvotno naročilo. Odstotki Bonusa od prodaje za to 
opcijo bazirajo na celotni ceni paketa (pred davki in dostavo): 
 
• 100 – 199 CV = 10%  
• 200 – 299 CV = 12% 
• 300 CV+ = 15% 
 
Na primer: če prodate izdelek s 150CV vašemu kupci, boste zaslužili 15$.**  
Prodaja v vrednosti 250$ z 200CV točkami bo za vas pomenila bonus v višini 24$. 
 
 
*Glej seznam cen v svojem Joffice za možne paquete in njihove CV ter Bonuse od prodaje  
**Ameriški dolar (ZDA) je uporabljen za računanje vseh provizij in bonusev. Preverba v lokalno valuto se izvede po 
trenutnem menjalnem tečaju na dan, ko boste dvignili vaš zaslužek iz vaše plačilne kartice.  
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 IZGRADITE TIM, 
DA VAM 
POMAGA 
PRODATI 
JEUNESSE 
IZDELKE 

Prodaja izdelkov in služenje provizij sta 
osnova vašega posla. Lahko pa profitirate še 
bolj in sicer z izgradnjo mreže enako mislečih 
ljudi, ki ravno tako delijo izdelke in poslovno 
priložnost. Vsakič, ko boste nudli trening, se 
bodo vaše priložnosti povečevale in lahko si 
prislužite timske provizije, Matching Bonuse in 
nagrade za ohranitev Distributerjev. Dodatno, 
če napredujete na rang Emerald Director ali 
Diamond Director, lahko sodelujete v 
Jeunessovih nagadah življenjskega sloga 
(Jeunesse Lifestyle Rewards); napredujte na 
rang Diamond Director in lahko boste 
sodelovali v Diamond Bons Pool. 
 
VAŠI PRVI KORAK H GRADNJI TIMA 

Napredujte od Distributerja na rang Executive  
Za napredovanje po rangu iz Associate v Distributer, morate 
pridobiti 100 CV točk znotaj posamenega meseca SmartDelivery 
Month* v vašem prvem letu. Kot Distributer boste zagotavljali 
velikost prodaje vašim Kupcem in Distributerjem. 
 
Advance from Distributor to Executive 
Da lahko uživate vse benefite Finančnega plana nagrajevanja 
morate napredovati na rang Executive. Rang Executive je 
dosežen ko 1. postanete aktivni* in 2. ste kvalificirani (imate vsaj 
enega aktivnega osebno vpisanega Distributerja na vašem 
desnem timu in enega na vašem levem timu). Kot Executive 
pričnete s kvalifikacijo za dodatne provizije. 
 
*Oglejte si naš slovar izrazov na strani 13.  

TEAM BUILDING 

Timske Provizije  
Matching Bonus 
Nagrada Za Obdržanje  
   Distributerjev 

Opozorilo 2. Nekateri prikazani proizvodi niso nujno na voljo na 
vašem trgu 
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 NAČIN ZASLUŽKA: 
 TIMSKE PROVIZIJE 

 

 
ZASLUŽITE PROVIZIJE OD PRODAJE 
VAŠEGA TIMA 

Med tem, ko si gradite mrežo Distributerjev, 
so oni postavljeni v vaše timsko drevo 
distributerjev na desnem ali levem timu. 
Vsakič, ko član vašega tima proda izdelek, ta 
prodaja generira skupinsko prodajo Group 
Volume (GV) za vas. Zapomnite si, da GV 
vključuje vaš PV, PGV in Spillover Volume 
(oglejte si slovar izrazov). GV se uporablja za 
izračun timskih provizij. 
 
Ko vaši timi rastejo, vi zaslužite VB za prodajo 
izdelkov, ki jo oni naredijo. 
 
Ko eden od vaših timov (levi ali desni) doseže 
600 GV in drugi 300 GV (ni pomembno 
kateri), vi zaslužite 35$ timske provizije, 
imenovane tudi cikel. Timska provizija se 
izplačuje tedensko in je ponavljajoča – vi 
nadaljujete s prejemanjem 35$ cikla vsakič, 
kot vaš tim doseže 600/300 GV.* 
 
Morate biti kvalificirani in plačani kot 
Executive za služenje timskih provizij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ne morete imeti več kot 750 ciklov tedensko.  
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NAČIN ZASLUŽKA: 
 MATCHING BONUS 
 
SPLAČA SE VAM POVEČEVATI VAŠ TIM 

Jeunesse verjame, da morate biti nagrajeni za gradnjo vašega prodajnega tima. Ko gradite, 
trenirate tiste, katere osebno vpišete, kako prodati izdelke in graditi organizacijo. Ravno tako 
jih učite kako duplicirati kar delate sami. Uspešneje kot učite vaše osebno vpisane člane time 
(Lines of Sponsorship) kako prodati Jeunesse izdelke, bolj uspešno bodo sami in več boste lahko 
zaslužili. 

 Ko napredujete po rangih, vas Jeunesse 
nagradi z matching bonusem za učenje in 
razvijanje (rast) vašega tima (Lines of 
Sponsorship). Matching bonus izplačuje 
odstotek timske provizije prislužene na ravneh 
1 – 7 od vašega tima (Lines of Sponsorship),* 
bazirano glede na vaš plačilni rang (Paid As 
Rank). 

Prvi rang na katerem lahko prislužite Matching 
bonus je Jade Executive. Na tem rangu lahko 
prislužite 20% na timske provizije od prodaje 
na vaši prvi ravni Distributerjev, znotraj vaših 
Lines of Sponsorship (vašega vpisnega 
drevesa). Na primer, če vpišete Natalie, Stacey 
in Adama na vaši prvi ravni, lahko zaslužite 
matching bonus v vrednosti 20% njihovih 
timskih provizij. Na naslednjem rangu, Pearl 
Executive, lahko zaslužite 20% od prve ravni 
Distributerjev znotraj vaših Lines of Sposorship 
(vašega vpisnega drevesa). Dodatno: ko 
napredujete v rangih, lahko zaslužite Matching 
bonuse vse do sedme ravni vaših Lines of 
Sponsorship (vašega vpisnega drevesa). 

Za zaslužek tedenskih Matching bonusev na prikazanih ravneh v tabeli, morate biti aktivni in 
plačani v skladu s svojim rangom (Paid At). 

*Oglejte si naš slovar izrazov na strani 13.  
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 NAČIN ZASLUŽKA:  
NAGRADA ZA OBDRŽANJE 
DISTRIBUTERJEV 

 
 
VEČ DISTRIBUTERJEV = VEČ NAGRAD 
Ko prodajate izdelke petih osebno vpisanim Distributerjem*, ki so naročeni na SmartDelivery 
na koledarski mesec, se vaš Matching Bonus prve ravni poveča iz 20% na 25%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko prodajate izdelke desetim osebno vpisanim Distributerjem*, ki so naročeni na 
SmartDelivery v koledarskem mesecu se vaš Matching Bonus prve ravni poveča na 30%. 
 

 

 
Nagrajevanje za ohranjanje Distributerjev se izplača, ko ste aktivni in plačani v skladu z rangom 
(Paid At the Rank) Jade Executive ali višje. 
 
 
 
*Novo vpisani Distributer bo tretiran kot eden od 5/10 v mesecu vpisa, ne glede na registracijo za SmartDelivery oz. 
ne glede na izvedbo SmartDelivery naročila. Omenjeni novo vpisani Distributer, ki v istem mesecu vpiše novega 
Distributerja pa ne bo tretiran kot eden od 5/10 v mesecu vpisovanja. 
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BODITE 
NAGRAJENI ZA 
VAŠE VODJE  
 
 

Jeunesse radodarno nagrajuje svoje najboljše prodajalce, ki izkazujejo vodstvenost. 
Nagrajeni so s potovanji v eksotične kraje in provizijami od globalne prodaje. 

 
 

JEUNESSE POTOVANJA 
Jeunesse vas želi nagraditi in priznati vaš uspeh med tem, ko si gradite vaš posel. Jeunesse 
Potovanja vam bo omogočil uživati razkošen življenjski slog, katerega si vaši dosežki 
zaslužijo. 

EMERALD EXPERIENCE   
Najboljše je postalo še boljše! Vi in vaš 
življenjski partner ste vabljeni, da se nam 
pridružite v razkošnem Grand Wailea 
Resortu na Havajih za pet dni zabave na 
soncu. Pijte in jejte z ostalimi vodji in 
ustanoviteljema podjetja ter se naučite od 
strokovnjakov in vodij na našem 
ekskluzivnem Leadership Development 
Eventu. Za sodelovanje v Emerald 
Experience,* morate biti Paid As Emerald 
Director za minimalno tri mesece znotraj 
leta** in biti aktivni vsak mesec po dosegu 
ranga Emerald Director. 
 
DIAMOND DISCOVERY 
To je to – diamantni življenjski slog je vaš! 
Prislužili ste si ga in mi vas želimo nagraditi 
ne le enkrat, ampak leto za letom! Kot 
Diamond Director se nam bosta vi in vaš 
življenjski partner pridružila na našem 

letnem potovanju Diamond Discovery. 
Odpravili se bomo na nekatere najbolj 
ekskluzivne resorte s petimi zvezdicami na 
svetu in skupaj izkusili veliko izjemnih 
avantur. To je ultimativni, sanjski 
življenjski slog kot Diamond Director pri 
Jeunesse. 
Za sodelovanje v Diamond Discovery kot 
oseba, ki se je kvalificirala prvikrat, morate 
1. ostati aktivni vsak mesec od prvega 
meseca, ko ste Paid As Diamond Director 
in 2. biti plačani kot (Paid As) Diamond 
Director za minimalno tri koledarske 
mesece med letom.** 
V naslednjih letih,** morate 1. ostati 
aktivni vsak mesec od prvega meseca, ko 
ste nagrajeni z Diamond rangom in 2. biti 
Paid As Diamond Director ali višje 
minimalno šest mesecev skozi leto.** 
 

 
*V Emerald Experience morate sodelovati v letu, v katerem je potovanje zasluženo. 
**”Leto” se prične s prvim mesecem obdobja kvalifikacij za potovanje. Z drugimi besedami, kvalifikacijsko leto se 
prične 1. novembra za Emerald Experience in 1. april za Diamond Discovery. Da ste upravičeni katero koli izmed obeh 
potovanj morate dosegati kvalifikacije vsak 60 dni pred datumom odhoda. O tem ali ste kvalificirani (upravičeni do 
potovanja) boste pisno obveščeni. Če se potovanj ne boste udeležili kljub vaši potrditvi, boste morali podjetju povrniti 
stroške, ki bodo do takrat že nastali. Vsa potovanja so nepovračljiva, neprenosljiva in se lahko obdavčijo kot osebni 
dohodek če to zahtevajo veljavni zakoni in predpisi. Gotovinski nadomestki niso dovoljeni. Ta potovanja so 
namenjena spodbujanju učnih izkušenj, team buildingu in izgradnji vodstvenih vezi 

VODENJE  

Emerald Experience 
Diamond Discovery 
Diamond Bonus Pool 
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NAČIN ZASLUŽKA:     

 DIAMOND BONUS POOL 
 
 
 
BENEFITI GLOBALNEGA VODSTVA  
Lahko si prislužite deleže od globalne prodaje s strani podjetja s kvalifikacijo v naš Damond 
Bonus Pool. Diamond Pool vključuje 3% globalne provizijske prodaje (Commissionable Volume) 
od prodaje izdelkov, ustvarjene vsako četrtletje. Ta pool (bazen) je razdeljen med kvalificirane 
Diamond-e v skladu z deleži, akumuliranimi znotraj četrtletja. 
 
Bonus pool je izračunan glede na četrtletje, bonus pa je izplačan glede na deleže, ki ste si jih 
prislužili znotraj bonusnega obdobja. Za sodelovanje v Diamond Bonus Pool morate 1. prodajati 
izdelke desetim (10) osebno vpisanim Distributerjem, ki so naročeni na SmartDelivery v vsakem 
mesecu četrtletja in 2. vaš najvišji doseženi rang mora biti Diamond Director na ali pred prvim 
dnem četrtletja. Dodatno pa se morate udeležiti dveh večjih eventov v vaši regiji in enega 
eventa v drugi regiji v času preteklega koledarskega leta.* Udeležba mora vključevati 
transparentno in pogosto udeležbo na eventih, vključno udeležbo pri večini napovedanih 
aktivnosti in eventih z obvezno udeležbo za vse range. Kvalifikacijski eventi so Jeunesse EXPO, 
LEAD Jeunesse in Jeunesse University. 
 
Deleže lahko akumulirate na sledeč način: 
 

• En delež je podeljen, če ste prvikrat Paid As 
Diamond Director na ali pred prvim dnem 
četrtletja. 

• En delež je podeljen za mesec v četrtletju, ko 
ste Paid As Diamond.  

• En delež je podeljen za vsakih 1000 ciklov 
timskih provizi, ki jih dosežete med četrtletjem. 

• Do ena delnica na četrtletje je podeljena 
vsakemu osebno vpisanemu Distributerju, ki je 
plačan kot Diamond Director v katerem koli 
mesecu četrtletja. 

• En delež je podeljen vsak mesec, ko ste Paid As 
Double Diamond Director ali višje. 

 
                                                                            

*Za upravičenost do zaslužka bonusov v l. 2020, je udeležba obvezna na eventih v l. 2019 
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NAPREDUJTE V RANGIH, KO VAŠA PRODAJA IZDELKOV RASTE 
RANGI ZAHTEVE ZA KVALIFIKACIJO BENEFITI 
ASSOCIATE • podpišite in potrdite pogodbo za Distributerje 

• kupite Starter Kit Associate ne zbirajo točk od prodaje 
• Nakupi po 

veleprodajni ceni 
• Dobički od prodaje 
• Jeunesse Preferred 

dobički 
• Dobički od bonusev 

prodaje 

DISTRIBUTER • Bodite Associate 
• Akumulirajte 100 PV znotraj SmartDelivery meseca znotraj enega leta od nakupa 

vašega Starter Kit 

• Enako kot Associate 
• Pričnite z zbiranjem 

točk od prodaje 

 
EXECUTIVE 

EXECUTIVE RANGI* 
• Bodite Distributer 
• bodite aktivni 
• bodite popolno kvalificirani (imeti morate enega osebno vpisanega Distributerja v 

vsakem izmed timov) 

 

• Enako kot  
Distributer 

• Timske provizije 

JADE EXECUTIVE • Bodite Paid As Executive 
• Imate 2 možnosti: 
o 4 osebno vpisane Executive z vsaj enim v vsakem timu ALI 
o 8 osebno vpisanih Distributerjev z vsaj 3 v vsakem timu 

• Enako kot Executive 
• Ena raven Matching 

Bonusov 

PEARL 
EXECUTIVE 

• Bodite Paid As Executibe 
• Imate 2 možnosti: 
o Imate 8 osebno vpisanih Executivov z vsaj 2 iz vsakega tima ALI 
o 12 osebno vpisanih Distributerjev z vsaj 3 iz vsakega tima 

• Enako kot Executive 
• Dve ravni Matching 

bonusev 

SAPPHIRE 
EXECUTIVE 

• Bodite Paid As Executive 
• Iimejte 12 osebno vpisanih Executivov z vsak 3 v vsakem timu 

• Enako kot Executive 
• Tri ravni Matching 

Bonusev 
• Vhodna vrata za 

range Director 

     SAPPHIRE 25 • Bodite Paid As Sapphire Executive 
• Akumulirajte 25 ciklov timskih provizij v predhodnem koledarskem mesecu 

• Enako kot Sapphire 
• Posebno priznanje 
• Ekskluzivni eventi 

     SAPPHIRE 50 • Bodite Paid As Sapphire Executive 
• Akumulirajte 50 ciklov timskih provizij v predhodnem koledarskem mesecu 

SAPPHIRE ELITE • Bodite Paid As Sapphire Executive 
• Akumulirajte 100 ciklov timskih provizij v predhodnem koledarskem mesecu 

 
RUBY DIRECTOR 

DIRECTOR RANGI* 
• Bodite Paid As Sapphire Executive 
• Imeti morate 2 liniji sponzoriranja (Lines of Sponsorship) z Paid As Sapphire** v vsaki 

liniji 
• Imeti morate 200 ciklov timskih komisij v preteklem koledarskem mesecu 

 
• Enako kot Sapphire 
• Štiri ravni od 

Matching bonusev 

EMERALD 
DIRECTOR 

• Bodite Paid As Sapphire Executive 
• Imeti morate 4 linije sponzoriranja (Lines of Sponsorship) z Paid As Sapphire** v vsaki 

liniji 
• Imeti morate 500 ciklov timskih provizij v preteklem koledarskem mesecu 

• Enako kot Sapphire 
• Pet ravni Matching 

Bonusev 
• Emerald Experience 

DIAMOND 
DIRECTOR 

• Bodite Paid As a Sapphire Executive 
• Imeti morate 6 linij sponzoriranja z Paid As Sapphire** v vsaki liniji*** 
• Imeti morate 1000 ciklov timskih provizij v preteklem koledarskem mesecu 
• Imeti morate 1000 ciklov timskih provizij v tekočem koledarskem mesecu**** 

• Enako kot Sapphire 
• Šest ravni Matching 

Bonusev 
• Diamond Bonus Pool 
• Diamond Discovery 

*Executive in Direktor rangi so nagrajeni na dan, ko izpolnjujejo vse kvalifikacije. 
**Zahtevani Paid As rangi v Lines of Sponsorship morajo biti "realni" rangi. To pomeni, da morajo biti ti rangi doseženi z izgradnjo organizacije in 
pridobitvijo zahtevane prodaje in ne doseženi z nakupom paketa izdelkov. 
***Če so izpolnjene vse zahteve ciklov, a zahtevane Sapphire/Diamonds niso znotraj Lines of Sponsorship ob zaključku kvalifikacijskega meseca, 
boste bili Paid As v skladu z novim rangom, če bodo zahteve izpolnjene pred zadnjim dnem naslednjega meseca. 
****Če bo opravljenih zgolj 500 – 999 ciklov v tekočem mesecu in bodo izponjene vse ostale zahteve, potem boste prepoznani kot, da ste 
dosegli rang Diamond Director (in s tem kvalificirali za prejem 1 deleža v Diamond Bonus Pool) a ne boste Paid As Diamond Director. V teh 
okoliščinah boste kvalificirani kot Diamond naslednji koledarski mesec v katerem boste naredili 1000 ciklov in boste tudi plačani v skladu s tem 
rangom v naslednjem mesecu.  



12 

RANGI ZAHTEVE ZA KVALIFIKACIJO BENEFITI 
 
DOUBLE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

 
• Bodite Paid As a Diamond Director 
• Ima 2 ravni Lines of Sponsorship, vsaka z Diamondom* znotraj 7 levelov.** 
• Imeti morate 1500 ciklov timskih provizij v preteklem koledarskem mesecu** 

 
• Enako kot Diamond Director 
• Sedem ravni Matching 

Bonusev 
TRIPLE DIAMOND 
DIRECTOR 

• Bodite Paid As a Diamond Director 
• Ima 4 ravni Lines of Sponsorship, vsaka z Diamondom* znotraj 7 

levelov.Akumulirajte 2.000.000 PGV v 1 koledarskem mesecu z ne več kot 
500.000 PGV od katere koli linije sponzoriranja (Line of Sponsorship) 

• Imejte 10.000 aktivnih Distributerjev v vseh vaših linijah sponzoriranja v 
SmartDelivery mesecu 

• Bodite plačani v skladu s tem rangom za dva zaporedna koledarska 
meseca 

• Enako kot Double Diamond 
Director 

• 100.000$ enkratni bonus*** 

PRESIDENTIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• Bodite Paid As a Diamond Director 
• Ima 6 ravni Lines of Sponsorship, vsaka z Diamondom* znotraj 7 levelov. 
• Akumulirajte 3.000.000 PGV v 1 koledarskem mesecu z ne več kot 500.000 

PGV od katere koli linije sponzoriranja (Line of Sponsorship) 
• Imejte 15.000 aktivnih Distributerjev v vseh vaših linijah sponzoriranja v 

SmartDelivery mesecu 
• Bodite plačani v skladu s tem rangom za tri zaporedne koledarske mesece 

• Enako kot Double Diamond 
Director 

• 250.000$ enkratni bonus**** 

IMPERIAL 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• Bodite Paid As a Diamond Director 
• Ima 8 ravni Lines of Sponsorship, vsaka z Diamondom* znotraj 7 

levelov.Akumulirajte 4.000.000 PGV v 1 koledarskem mesecu z ne več kot 
500.000 PGV od katere koli linije sponzoriranja (Line of Sponsorship) 

• Imejte 20.000 aktivnih Distributerjev v vseh vaših linijah sponzoriranja v 
SmartDelivery mesecu 

• Bodite plačani v skladu s tem rangom za tri zaporedne koledarske mesece 

• Enako kot Double Diamond 
Director 

• 500.000$ enkratni bonus***** 

CROWNE 
DIAMOND 
DIRECTOR 

• Bodite Paid As a Diamond Director 
• Ima 10 ravni Lines of Sponsorship, vsaka z Diamondom* znotraj 7 levelov. 
• Akumulirajte 5.000.000 PGV v 1 koledarskem mesecu z ne več kot 500.000 

PGV od katere koli linije sponzoriranja (Line of Sponsorship) 
• Imejte 25.000 aktivnih Distributerjev v vseh vaših linijah sponzoriranja v 

SmartDelivery mesecu 
• Bodite plačani v skladu s tem rangom za šest zaporednih koledarskih 

mesecev 

• Enako kot Double Diamond 
Director 

• 1.000.000$ enkratni 
bonus***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Zahtevani Paid As rangi v Lines of Sponsorship morajo biti "realni" rangi. To pomeni, da morajo biti ti rangi 
doseženi z izgradnjo organizacije in pridobitvijo zahtevane prodaje in ne doseženi z nakupom paketa izdelkov. 
Zahtevani Paid As rangi v Lines of Sponsorship morajo biti "realni" rangi. To pomeni, da morajo biti ti rangi 
doseženi z izgradnjo organizacije in pridobitvijo zahtevane prodaje in ne doseženi z nakupom paketa izdelkov. 
**Če je bil eden od Diamantov priznan a nikoli plačan kot Diamant, potem če drugače izpolnjujete vse 
zahteve, boste prepoznani a ne plačani kot Double Diamond. 
***Enkratni bonus, izplačan na naslednjem velikem korporativnem eventu in predstavljen na odru 
****Plačan skozi 12-mesečno obdobje 
*****Plačan skozi 24-mesečno obdobje
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Glossary of Terms 
ACTIVE: Po dosegi ranga Distributer, postanete aktiven v 
sklopu SmartDelivery meseca z naročilom 60PV preko 
Customer Sales ali osebnih nakupov*. Če ne ostanete 
aktivni v vašem SmartDelivery mesecu, se vam bodo 
katere koli akumulirane točke resetirale na ničlo, ko bodo 
računane provizije. Take točke se ne morejo obnoviti. 
Lahko postanete ponovno aktivni po tem, ko izpolnite 
zgornje zahteve. 

AUTOSHIP: Glej pod SmartDelivery. 

COMMISSIONABLE VOLUME (CV) Kot zagotovilo, da 
so naši izdelki konkurenčno ovrednoteni s ceno, je 
vsakemu Jeunesse izdelku dodeljena vrednostna točka, 
poznana kot Commissionalbe Volume (občasno imenovana 
kot “točka”). Provizije, katere vi prislužite skozi Finančni 
plan nagrajevanja bazirajo na zbiranju teh točk. CV se 
pričnó zbirati v času, ko napredujete iz Associate v 
Distributor rang. CV se nadalje zbirajo toliko časa, kolikor 
vi ostanete aktivni. Glej sliko 3. 

GROUP VOLUME (GV): Group Volume je dobiček, ki je 
generiran skozi prodajo v vaših dveh timih; vključuje PV, 
PGV in Spillover dobiček. Glej sliko 3. 

JOFFICE: V virtualnem poslovnem sistemu dobite kot del 
vašega zagonskega kompleta, ki vam zagotavlja vse, kar 
potrebujete za vodenje svojega podjetja Jeunesse na 
spletu. S tem zmogljivim sistemom lahko sledite 
globalnemu poslovanju, nastavite SmartDelivery, ustvarite 
poročila o upravljanju, kupite izdelke, dostopate do provizij 
in še veliko več. 

KUPCI: To vključuje kupce od prodaje, preferenčne 
(Preferred) in kupce po veleprodajnih cenah.  

KVALIFICIRATI ali KVALIFICIRAN: Ko imate aktivne 
distributerje na vašem desnem in levem timu ste 
kvalificirani. To vam dovoljuje, da napredujete na 
virtualnega Business Management sistema. Če pa ohranite 
360CV od osebnih SmartDelivery naročil med letom in niste 
kupili paketa Starter Kit po promocijski ceni, je letna 
bnovitvena članarina ni potrebna. V nasprotnem primeru 
boste morali plačati letno obnovitveno članarino.Executive, 
če ste aktivni. 

LETNA OBNOVA: Obstaja majhna letna obnovitvena 
članarina v znesku 19,95$ za kritje stroškov vašega 

LINIJA SPONZORIRANJA (LINE OF SPONSORSHIP: 
Vsak Distributer, katerega ste osebno vpisali, prične novo 
linijo sponzoriranja v vašem vpisnem drevesu. Linija 
sponzoriranja raste, ko ta Distributer vpisuje druge 
Distributerje in ti Distributerji vpisujejo spet druge. Ta 
proces se nadaljuje skozi neomejeno število ravni; ni 
omejitve koliko ravni sponzoriranja lahko ustvarite. Glej 
sliko 4. 

NAJVIŠJE DOSEŽEN RANG: Najvišji rang kadar koli 
dosežen. 

PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): Personal Group 
Volume je CV, ki je generiran skozi vašo linijo sponzoriranja 
in s strani prodaje vašim kupcem. Ne vključuje Spillover 
dobička. PGV od prodaje v vašem vpisnem drevesu so 
uporabljene za izračun določenih promocij. Glej sliko 3. 

PERSONAL VOLUME (PV): Osebna prodaja je 
generirana skozi CV tocke pri prodaji izdelkov vašim 
Kupcem preko vase spletne prodajne strani ali od vaših 
osebnih nakupov. Pravilo presežni PV. Ko skupni PV iz 
vaših naročil SmartDelivery presega 60 mesecev v 
SmartDelivery mesecu in je vaše procese naročila  

  

Slika 3. Vsakemu proizvodu je dodeljena CV 
vrednost, ki je Uporabljena za izračun PV, PGV in 
GV. PV je zahtevana pri aktivnosti. PGV se ustvari v 
vašem vpisnem drevesu. GV vsebuje vse PV, PGV 
in Spillover Volume od vaših timov in je uporabljen 
za izračun timskih provizij. 
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SmartDelivery naročil v roku 7 dni od datuma začetka 
meseca SmartDelivery, bo PV iz prodaje na vaše 
maloprodajne in preferenčne kupce ter PV iz osebnih 
nakupov prešel na šibka ekipa. Šibka ekipa je skupina 
z najmanj GV na koncu meseca SmartDelivery. To 
pravilo velja le, če je presežek PV iz brezpogojnega 
naročila SmartDelivery, ki je v čakalni vrsti (samodejno 
in ročno postavljen v vašo backoffice). Izjema: 
dogodek PV. Dodatno, presežni PV, ustvarjen s strani 
vaših nakupov paketov na eventih ne bo prenešen v 
šibkejši tim. Bodite tudi pozorni, da se PV od prodaje 
osnovnega paketa vašemu novovpisanemu 
Distributerju lahko tudi šteje k vašim Aktivnim 
pogojem za dosego. Kljub temu pa se PV ne prišteva, 
ko omenjeni novi Distributer proda osnovni paket 
njegovemu / njenemu novovpisanemu Distributerju v 
istem SmartDelivery mesecu. 

PLAČAN KOT ali PLAČAN ZA RANG (PAID 
AS/PAID AT): Z namenom, da ste plačani za rang 
(npr. ste plačani za Ruby Director rang), morate biti 
aktivni in dosegati zahteve za ta rang. 

PREFERRED CUSTOMER (PREFERENČNI KUPEC): 
Kupec registriran za SmartDelivery, ki kupi iz vaše 
replicirane spletne strani po znižanih cenah. Po 9. in 30. 
juniju novi Preferenčni kupec ne bodo več postavljene v 
nobeno drevo. Preferenčni kupec mora sodelovati v 
SmartDelivery. 
 
RETAIL CUSTOMER:  
Kupec, ki kupuje po prodajnih cenah iz vaše replicirane 
spletne strani ali direktno od vas. 
 
SMARTDELIVERY    
(predhodno poznan kot Autoship ali Convenience Plan): 
Če bi želeli prejemati ponavljajoče naročilo se lahko 
registrirate na SmartDelivery. Jeunesse vam bo bremenil 
vašo kreditno kartico vsak mesec in vam poslal izdelke, 
katere boste naročili. 
 
 
 

SMARTDELIVERY MESEC:  
To je časovno obdobje med katerim ste odgovorni za 
dosego vaših PV zahtev in zahtev vašega ranga. Obdobje 
se prične na dan v mesecu, ko ste ali kupili vaš začetni 
paket ali napredovali na rang Distributer in se konča ob 
polnoči EST na dan pred naslednjim mesecem. Na 
primer, če napredujete na rang Distributer 20. maja, se 
vaš SmartDelivery mesec prične na ta dan in konča 19. 
junija ob polnoči EST. Pozorni bodite tudi, če se vaš 
SmartDelivery mesec prične na 28., 29., 30. ali 31. dne 
v mesecu, vam prilagodimo datum začetka nazaj za 
nekaj dni, da imate prostor pri  
 
 
krajših mesecih. Oddelek za pomoč uporabnikom vas 
lahko obvesti o točnem datumu. Če kasneje nadgradite 
svoj posel z nakupom večjega paketa, bo datum tega 
nakupa pričel nov SmartDelivery mesec. 
 
SPILLOVER:  
Distributerji, ki bodo uvrščeni v drevo vašega tima s 
strani vašega upline-a, bodo prepoznani kot Spillover. 
Njihova prodaja bo vključena v vaš GV.  
 
TIM IN TIMSKO DREVO:  
Vaše timsko drevo je vaša organizacijska struktura, ki 
vključuje novo vpisane DIstributerje, ki so dodeljeni v 
timsko drevo na dno vašega desnega ali levega tima. 
Novi Distributerji, vpisani s strani vašega upline-a so 
ravno tako uvrščeni na dno enega izmed vaših timov, kar 
se razume kot Spillover. CV točke od prodaje izdelkov v 
timskem drevesu so spremenjene v GV za izračunavanje 
timskih provizij. Glej sliko 4. 
 
UPLINE:  
Vključuje Distrubiterja, ki vas je vpisal in vse 
sponzorirane pred vami, znotraj tiste linije sponzoriranja 
 
VELEPRODAJNI KUPEC:  
Distributer, ki kupuje izdelke zgolj za osebno uporabo je 
veleprodajni kupec. 
 
VPISNO DREVO:  
Distributerji v vsakem od vaših linij sponzoriranja so v 
vašem vpisnem drevesu. PGV od njihove prodaje je 
uporabljena za izračun določen promocij. Glej sliko 3. 
 

 

 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 
 

  

Slika 4. Vpisno drevo: Vi imate osebno vpisane Distributerje A – D, vsak od njih prične Linijo sponzoriranja v vašem 
vpisnem drevesu. Distributer B je vpisal Distributerja Bx – Bz,, ki so na vaši drugi ravni v vaši liniji sponzoriranja. 
Distributerji Bx – Bz tudi pričnejo B-jevo linijo sponzoriranja. D1 je tudi na vaši drugiravni. By2 je na vaši tretji ravni. 

Timsko drevo: Vaš osebno vpisani Distributerji so izmenično samodejno dodeljeni na vaš levi in desni tim (lahko 
pa jih tudi ročno premikate tudi prek postavitve za zaklepanje v nastavitvah osebnega profila v vaši spletni 
pisarni). Dokler ne dosežete ranga Sapphire morate nove Distributerje uvrščati na vaš zunanji desni ali levi tim.  
 
V tem primeru, Distributerji A – D  so uvrščeni v vaše timsko revo. Ravno tako so bili v vaše timsko drevo uvrščeni 
tudi Distributerji 1 – 4 s strani vašega upline-a in predstavljajo Spillover. Timske provizije so izračunane iz vašega 
timskega drevesa. 
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