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VITAJTE V SPOLOČNOSTI JEUNESSE 
 

Sme, radi, že sa rozhodli s nami spojiť a budovať vlastné podnikanie Jeunesse. Presne ako 

vy sa členmi našej komunity stali tisícky nezávislých distribútorov, ponúkajú naše vynikajúce 

výrobky ľuďom, ktorých poznajú, a využívajú výhody finančných odmien. Vďaka jednému 

z najkonkurenčnejších plánov odmien v odvetví mení spoločnosť Jeunesse životy po celom 

svete. 

 

RIADITE SI SVOJ OSUD  

Plán finančných odmien vám ponúka tri dáždniky možností zárobku: predaje zákazníkom, 

provízie za budovanie tímu a odmeny za vaše vodcovstvo.  

 

       

 

  

 

 

 

Plánu finančných odmien Jeunesse sa môžete zúčastňovať na akejkoľvek želanej úrovni. 

Môžete sa rozhodnúť pre čiastočný príjem v rámci maloobchodného predaja alebo budovať 

podnikanie na plný úväzok spolu s vyhradenými tímami po celom svete. 

 

NÁŠ JEDINEČNÝ MODEL ZARÁBANIA  

Naša spoločnosť každodenne investuje do vám podobných ľudí. Jeunesse nie je len spoločnosť, 

je to rodina. A keďže je pre nás rodina prvoradá, chceme vám pomôcť s každým krokom vašej 

cesty.  

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Zakladateľ a Výkonný Riaditeľ 

Wendy Lewis 

Zakladateľ a Prevádzkový Riaditeľ       

Scott A. Lewis 

Riaditeľ pre Vízie 

 

Maximálna výplata v rámci Plánu finančných odmien Jeunesse dosahuje maximálne 60 % globálneho objemu na provízie. Toto 

maximum sa môže vzťahovať na provízie, bonusy a ďalší príjem a občas ho môžeme upraviť.  

*Prosím, pozrite si slovník výrazov na strane 14. Z praktických dôvodov sú všetky zadefinované výrazy používané v 

tomto dokumente alebo v politikách a postupoch spoločnosti Jeunesse uvádzané s veľkým začiatočným 

písmenom.   

PREDAJE ZÁKAZNÍKOM  

Zisky z Maloobchodu 

Jeunesse Preferred 

Bonus za Maloobchodný 

Predaj 

BUDOVANIE TÍMU 

Provízie z Tímu 

Príslušný Bonus 

Stimul za udržanie 

distribútora 

VODCOVSTVO 

Smaragdový Zážitok 

Diamantové Poznávanie  

Diamond Bonus Pool 
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PREDÁVAJTE 
KVALITNÉ 
VÝROBKY 
JEUNESSE 
SVOJIM 
ZÁKAZNÍKOM  
 
Aktívne predávanie výrobkov Jeunesse Zákazníkom by malo byť základom vašej činnosti v 

pozícii Distribútora a základom na budovanie vašej budúcej predajnej organizácie a príjmu. 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                  Poznámka: Niektoré tu uvádzané výrobky nemusia byť na vašom trhu dostupné. 

VÁŠ PRVÝ KROK K PREDAJU ZÁKAZNÍKOM: 
Staňte sa Spoločníkom  

Ako Spoločník môžete kupovať výrobky Jeunesse za veľkoobchodné ceny a získavať provízie 

za predaj svojim Zákazníkom,* a to vrátane Ziskov z maloobchodu, provízií z predaja svojim 

Jeunesse Preferred Zákazníkom a Bonusov za maloobchodný predaj. Taktiež môžete registrovať 

ďalších Distribútorov, no nemôžete získavať provízie z ich predaja, až kým nedosiahnete úroveň 

Executive. Aby ste sa mohli stať Spoločníkom, musíte si zakúpiť Štartovací balík.  

  

 

 

 

 

 

 

 

*Prosím, pozrite si slovník výrazov na strane 14.   

PREDAJE ZÁKAZNÍKOM  

Zisky z Maloobchodu 

Jeunesse Preferred 

Bonus za Maloobchodný 

Predaj 
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1. 
  

 SPÔSOB ZÁROBKU:    

 ZISKY Z MALOOBCHODU 
  
 

MALOOBCHODNÝ PREDAJ: PREDAJ VÝROBKU = ŠŤASTNÁ PEŇAŽENKA  

Najrýchlejší spôsob zarábania po zaregistrovaní je nakupovanie výrobkov za veľkoobchodné 

ceny a ich predaj za maloobchodné ceny. Vy si ponecháte rozdiel. Či už svoj príbeh niekomu 

rozpoviete na futbalovom zápase alebo svoje osobné webové stránky Jeunesse odporučíte 

svojim priateľom či rodine, za každý predaj môžete získať 15 až 40 %! Maloobchodný predaj 

predstavuje váš zdroj príjmov počas budovania lojálnosti zákazníkov. Zisky z maloobchodu za 

on-line zrealizované predaje sa vyplácajú každý týždeň. 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE PREFERRED: VRACAJÚCI SA ZÁKAZNÍCI =  

ŠŤASTNEJŠIA PEŇAŽENKA 

V prípade vašich maloobchodných zákazníkov je program Jeunesse Preferred vynikajúcim 

programom pre tých, ktorí chcú na svoje výrobky dostať zľavu. Musia súhlasiť s 

automatickou každomesačnou dodávkou prostredníctvom služby Jeunesse SmartDelivery 

(predtým známa ako „Autoship“). Nechajte ich navštíviť svoje replikované webové stránky, 

vybrať výrobky a zaregistrovať sa, aby využívali ceny pre Jeunesse Preferred. Ako Jeunesse 

Preferred zákazníci budú využívať 25-percentú zľavu z 

maloobchodných cien, a to v prípade každej objednanej 

položky.* 
 

Výhodou Jeunesse Preferred zákazníkov je, že budujete 

tím zákazníkov, ktorí každomesačne nakupujú, a vám 

je každý týždeň vyplácaný Zisk z maloobchodu za každý 

nákup. Získaná provízia je rozdiel medzi cenou pre 

Jeunesse Preferred a veľkoobchodnou cenou. Na každý 

výrobok, ktorý predáte ako Distribútor, sa vzťahuje 

plný Commissionable Volume (CV), a všetky CV sa 

registrujú do výpočtov Personal Group Volume (PGV) a 

Group Volume (GV).  

*Nevzťahuje sa na hromadné objednávky a objednávky balení.  



4 
 

2. 
 

 

 

 

 SPÔSOB ZÁROBKU: 

 BONUS ZA MALOOBCHODNÝ 

PREDAJ 
 

 

KAŽDÝ MÁ RÁD BONUS. 

Môžete ponúkať zľavnené balenia výrobkov, ktoré obsahujú rôzne množstvá našich 

najpredávanejších výrobkov. Získajte Bonus za maloobchodný predaj za prvé balenie 

výrobkov, ktoré predáte každému Zákazníkovi, ktorého zaregistrujete ako Maloobchodného 

alebo Preferred zákazníka, a každému vami osobne zaregistrovanému Distribútorovi. 

 

Bonus za maloobchodný predaj (RSB) za štandardné balenia je 25 až 300 $. Výška vášho 

bonusu závisí od balenia výrobkov.* Pomôžte svojim novým Zákazníkom spoznať výrobky 

každého balenia a vybrať pre nich to správne balenie. 

     Obrázok 1. Some products shown may not be available in your market. 

 

VYTVORENIE BALÍKA  

Možnosť Vytvorenie balíka je vynikajúca alternatívna štandardných balení výrobkov pre 

vašich Zákazníkov, ktorí si chcú svoju úvodnú objednávku prispôsobiť. Percentá Bonusu za 

maloobchodný predaj v prípade tejto voľby vychádzajú z celkovej ceny balíka (bez daní a 

dopravy): 

 

• 100 – 199 CV = 10%  

• 200 – 299 CV = 12% 

• 300 CV+ = 15% 

 

Ak napríklad svojmu zákazníkovi predáte výrobok so 150 CV, zarobíte 15 $.**   

Za predaj za 250 $ s 200 CV dostanete bonus 24 $. 

*Pozrite si zoznam cien v našom Joffice, kde nájdete dostupné balíky, ich CV a Bonusy za maloobchodný predaj.  

**USA Pri výpočte provízií a bonusov sa používajú doláre. Výmena na miestnu menu sa vykonáva podľa aktuálneho 

výmenného kurzu v deň výberu vašich zárobkov z výplatnej karty.  
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BUILD A TEAM 
TO HELP YOU 
SELL JEUNESSE 
PRODUCTS 

 

 

Predaj výrobkov a získavanie provízií je 

základom vášho podnikania. Ešte viac môžete 

benefitovať z budovania siete podobne 

zmýšľajúcich ľudí, ktorí taktiež ponúkajú 

výrobky a informujú o možnostiach. 

Poskytovaním školení vaše možnosti budú 

rásť a môžete získať Provízie z tímu, Príslušné 

bonusy a Stimuly za udržanie distribútora. Ak 

sa okrem toho posuniete na pozíciu 

Smaragdový riaditeľ alebo Diamantový 

riaditeľ, môžete sa zúčastniť programu 

Lifestyle Rewards spoločnosti Jeunesse; ak sa 

posuniete na pozíciu Diamantový riaditeľ, 

môžete sa zúčastniť programu Diamond 

Bonus Pool. 

 

Postup z pozície Spoločník na pozíciu Distribútor  

Ak chcete postúpiť z pozície Spoločník na pozíciu Distribútor, 
musíte získať 100 CV v rámci jedného mesiaca SmartDelivery* 
počas svojho prvého roka.  Ako Distribútor získate objem z 
predaja svojim Zákazníkom a Distribútorom. 
 

Postup z pozície Distribútor na pozíciu Executive  

Aby ste mohli využívať výhody Plánu finančných odmien, musíte 

postúpiť na pozíciu Executive. Pozíciu Executive dosiahnete po 

(i) dosiahnutí pozície Aktívny* a (ii) keď sa stanete Kvalifikovaný 

(máte aspoň jedného Aktívneho zaregistrovaného Distribútora 

vo svojom pravom Tíme a jedného vo svojom ľavom Tíme). Ako 

Executive sa začínate kvalifikovať na ďalšie provízie. 

 

 

*Pozrite si slovník výrazov na strane 14.  

BUDOVANIE TÍMU  

Provízie z Tímu  

Príslušný Bonus 

Stimul za udržanie 
distribútora 

Obrázok 2. Niektoré tu uvádzané výrobky nemusia byť na vašom trhu 
dostupné. 
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3. 
 

 SPÔSOB ZÁROBKU: 

 PROVÍZIE Z TÍMU 

 

 
ZÍSKAVAJTE PROVÍZIE Z PREDAJOV 
VÁŠHO TÍMU 

Pri budovaní siete distribútorov sa distribútori 

zaraďujú vo vašom Strome tímu distribúcie 

do pravého alebo ľavého Tímu. Vždy, keď 

člen vášho Tímu predá výrobok, tieto predaje 

vám generujú Group Volume (GV). 

Nezabudnite, že GV zahŕňa vaše PV, PGV a 

Spillover Volume (pozrite si slovník výrazov). 

GV sa používa na výpočet Provízií z tímu. 

 

S rastom svojho tímu získavate GV za predaj 

výrobkov ktorý zrealizuje. 

 

Ak jeden z vašich Tímov (ľavý alebo pravý) 

dosiahne 600 GV a druhý dosiahne 300 GV (je 

jedno ktorý), získate províziu z tímu vo výške 

35 $, ktorá sa nazýva aj „bonus za cyklus“. 

Provízie z tímu sú vyplácané každý týždeň a 

opakovane – bonus za cyklus vo výške 35 $ 

získate vždy, ak váš Tím nahromadí 600/300 

GV.* 

 

Aby ste mohli získať Provízie z tímu, musíte 

byť Kvalifikovaný a Platený ako Executive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Za týždeň nesmiete prekročiť 750 cyklov.  
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4. 
 

SPÔSOB ZÁROBKU: 

 PRÍSLUŠNÝ BONUS 

 
BUDOVANIE TÍMU SA VYPLATÍ  

Spoločnosť Jeunesse vám verí a za budovanie svojho predajného tímu budete odmenení. Počas 

budovania budete školiť osobne zaregistrovaných členov, ako predávať výrobky a budovať 

organizáciu. Taktiež ich naučíte, ako duplikovať vami vykonávanú prácu. Čím úspešnejší budete 

v školení svojej osobne zaregistrovanej skupiny (Sponzorované línie), ako predávať výrobky 

Jeunesse, tým úspešnejšia bude a tým viac môžete zarobiť.  

Ako budete dosahovať jednotlivé pozície, 

spoločnosť Jeunesse vás bude odmeňovať 

príslušným bonusom za školenie a rast vašich 

Sponzorovaných línií. Príslušný bonus sa vypláca 

ako percentuálna hodnota z Provízií z tímu 

získaných na úrovni 1 až 7 z vašich 

Sponzorovaných línií*, a to podľa pozície Platený 

ako. 

The Prvá pozícia, na ktorej môžete získať Príslušný 

bonus, je Nefritový Executive. Na tejto pozícii 

môžete získať 20 % z Provízií z tímu za predaje vo 

vašej prvej úrovni Distribútorov v rámci vašich 

Sponzorovaných línií (váš Zaregistrovaný strom). 

Ak napríklad zaregistrujete Natalie, Stacey a 

Adama na vašej prvej úrovni, môžete získať 

príslušný bonus vo výške 20 % z ich Provízií z tímu. 

Na ďalšej pozícii Perlový Executive môžete zarobiť 

20 % na prvej úrovni Distribútorov v rámci vašich 

Sponzorovaných línií (váš Zaregistrovaný strom) a 

15 % na ďalšej úrovni. Okrem toho, ak sa 

posuniete na vyššiu pozíciu, môžete zarobiť Príslušné bonusy cez Siedmu úroveň v rámci vašich 

Sponzorovaných línií (váš Zaregistrovaný strom).   

Ak chcete získať týždenné príslušné bonusy na úrovniach podľa tabuľky, musíte byť na 

príslušnej pozícii Aktívny a Platený ako. 

*Pozrite si slovník výrazov na strane 14.  
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5. 
 

 

 SPÔSOB ZÁROBKU:  

STIMUL ZA UDRŽANIE 

DISTRIBÚTORA 

 

VIAC DISTRIBÚTOROV = VIAC ODMIEN 

Ak predáte výrobky piatim osobne zaregistrovaným Distribútorom*, ktorí sú v SmartDelivery v 

kalendárnom mesiaci, váš Príslušný bonus prvej úrovne sa zvýši z 20 % na 25 %. 

 

 

Ak predáte výrobky piatim osobne zaregistrovaným Distribútorom*, ktorí sú v SmartDelivery v 

kalendárnom mesiaci, váš Príslušný bonus prvej úrovne sa zvýši na 30%. 

Stimul za udržanie distribútora sa vypláca, ak ste Aktívny a Platený ako Nefritový Executive 

alebo vyšší. 

 

 

*Nový zaregistrovaný distribútor sa započíta ako jeden z 5/10 v mesiaci registrácie bez ohľadu na zaregistrovanie v 

rámci SmartDelivery alebo vykonania objednávky SmartDelivery. No tento distribútor nebude započítaný, ak aj on v 

rovnakom mesiaci zaregistruje nového Distribútora. 
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BUĎTE 
ODMEŇOVANÍ ZA 
VODCOVSTVO 

Spoločnosť Jeunesse štedro odmeňuje top predajcov, ktorí preukazujú vodcovstvo. Sú 
odmeňovaní výletmi na exotické miesta a províziami z globálneho predaja. 

PROGRAM LIFESTYLE REWARDS 
Spoločnosť Jeunesse vás chce odmeniť a oceniť váš úspech pri budovaní vlastného 
podnikania. Náš Program Lifestyle Rewards vám umožní zažiť luxusný životný štýl, aký si 
vaša snaha zasluhuje. 

 
SMARAGDOVÝ ZÁŽITOK 
To najlepšie môže byť ešte lepšie! Spolu 
so svojím manželským partnerom ste 
pozvaní, aby ste s nami strávili päť 
slnečných dní v Grand Wailea Resort na 
Havaji. Dajte si víno a navečerajte sa s 
ostatnými lídrami a zakladateľmi 
spoločnosti a získajte skúsenosti od 
odborníkov a lídrov počas nášho 
exkluzívneho podujatia na zlepšenia 
vodcovstva. Aby ste sa mohli zúčastniť 
Smaragdového zážitku,* musíte byť 
Platený ako Smaragdový riaditeľ 
minimálne tri mesiace počas roka** a 
Aktívny každý mesiac po dosiahnutí 
pozície Smaragdový riaditeľ. 

 
DIAMANTOVÉ POZNÁVANIE  

A je to tu – diamantový životný štýl je váš! 
Získali ste to a my vás chceme odmeniť; 
nie raz, no každý rok! Ako Diamantový 
riaditeľ sa spolu so svojím manželským 

partnerom zúčastnite nášho každoročného 
Diamantového poznávania. Navštívime 
niektorý z najexkluzívnejších 
päťhviezdičkových rezortov a spoločne 
zažijeme neuveriteľné dobrodružstvá. 
Absolútny životný štýl snov – život 
Diamantového riaditeľa so spoločnosťou 
Jeunesse.   

Aby ste sa mohli zúčastniť Diamantového 
poznávania ako prvýkrát kvalifikovaný, 
musíte (i) zostať Aktívny každý mesiac od 
prvého mesiaca, v ktorom ste Platený ako 
Diamantový riaditeľ, a (ii) musíte byť 
Platený ako Diamantový riaditeľ 
minimálne tri kalendárne mesiace počas 
roka.** 

Počas následných rokov** musíte (i) 
zostať Aktívny každý mesiac od prvého 
mesiaca, v ktorom ste získali pozíciu 
Diamant, a (ii) musíte byť Platený ako 
Diamantový riaditeľ minimálne šesť 
mesiacov počas roka.**

 

*Smaragdového zážitku sa musíte zúčastniť v ten istý rok, kedy ste vyhrali túto dovolenku. 

**„Rok“ začína prvým mesiacom lehoty na kvalifikovanie na výlet. Inými slovami, rok kvalifikácie začína 1. novembrom 

pre Smaragdový zážitok a 1. májom pre Diamantové poznávanie. Aby ste boli spôsobilí na ktorýkoľvek z výletov, 

musíte splniť požiadavky aspoň 60 dní pred dátumom odchodu. O vašej spôsobilosti budete informovaní písomne. 

Ak sa po prisľúbení nezúčastnite, spoločnosť Jeunesse môže od vás požadovať uhradenie už vzniknutých nákladov. 

Všetky výlety sú nerefundovateľné, neprenosné a môžu byť zdanené ako váš osobný príjem, ak to vyžadujú platné 

zákony a predpisy. Nie sú povolené žiadne náhrady v hotovosti. Tieto výlety sú navrhnuté na propagovanie skúseností 

so vzdelávaním, budovanie tímu a posilňovanie vodcovstva.  

VODCOVSTVO  

Smaragdový Zážitok 

Diamantové Poznávanie 

Diamond Bonus Pool 
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6. 
 

 SPÔSOB ZÁROBKU:     

 DIAMOND BONUS POOL 
 

 

VÝHODY GLOBÁLNEHO VODCOVSTVA  

Po kvalifikovaní na Diamond Bonus Pool môžete získať podiely z globálneho predaja spoločnosti. 

Diamond Pool zahŕňa 3 % z globálneho Commissionable Volume spoločnosti z predaja výrobkov 

za každý štvrťrok. Tento pool sa rozdelí medzi kvalifikovaných Diamantových podľa podielu 

naakumulovaného počas štvrťroka. 

 

Bonus pool sa počíta štvrťročne a bonus je vyplácaný podľa podielov, ktoré ste získali počas 

lehoty na získanie bonusu. Ak sa chcete zúčastniť Diamond Bonus Pool, musíte (i) predať 

výrobky desiatim (10) osobne zaregistrovaným Distribútorom, ktorí sú v SmartDelivery každý 

mesiac štvrťroka a (ii) vaša Najvyššia dosiahnutá pozícia musí byť Diamantový riaditeľ v prvý 

deň štvrťroka alebo skôr. 

 

Musíte naakumulovať nasledujúce podiely: 

 

• Jeden podiel dostanete, ak budete na pozícii 

Platený ako Diamantový riaditeľ prvýkrát v prvý 

deň štvrťroka alebo skôr. 

 

• Jeden podiel dostanete za mesiac v štvrťroku, v 

ktorom ste Platený ako Diamantový. 

 

• Jeden podiel dostanete za každých 1 000 cyklov 

Provízie z tímu, ktoré dosiahnete počas 

štvrťroka. 

 

• Až jedna akcia je udelená za štvrťrok za každého 

osobne zaregistrovaného distribútora, ktorý je 

Platený ako Diamantový riaditeľ v ktoromkoľvek 

mesiaci štvrťroka 

 

• Jeden podiel dostanete každý mesiac, v ktorom 

ste Platený ako Dvojnásobný diamantový riaditeľ 

alebo na vyššej pozícii.  
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DOSIAHNITE VYŠŠIU POZÍCIU SPOLU S RASTOM SVOJHO PREDAJA VÝROBKOV 

POZÍCIE KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY BENEFITY 

SPOLOČNÍK • Podpíšte a odošlite Zmluvu s distribútorom 

• Zakúpte si Štartovací balík Spoločníci neakumulujú objem 

• Nakupujte za 

veľkoobchodné ceny 

• Zisky z maloobchodu 

• Zisky Jeunesse 

Preferred 

• Bonusy za 

maloobchodný predaj 

DISTRIBÚTOR • Staňte sa Spoločníkom 

• Nakumulujte 100 PV počas mesiaca SmartDelivery do jedného roka od 

zakúpenia Štartovacieho balíka 

• Rovnaké ako u 

Spoločníka 

• Začnite akumulovať 

objem 

 

EXECUTIVE 

POZÍCIE EXECUTIVE* 

• Staňte sa Distribútorom 

• Buďte Aktívny 

• Staňte sa Plne kvalifikovaný (majte 1 osobne zaregistrovaného Distribútora 

v každom Tíme)) 

 

• Rovnaké ako u 

Distribútora 

• Provízie z tímu 

NEFRITOVÝ 

EXECUTIVE 
• Staňte sa Platený ako Executive  

• MAJTE 

o 4 osobne zaregistrovaných Executive, pričom aspoň jeden musí byť v 

každom Tíme ALEBO 

o 8 osobne zaregistrovaných Distribútorov, pričom aspoň 3 musia byť v 

každom Tíme  

• Rovnaké ako u 

Executive 

• Jedna úroveň 

Príslušných bonusov 

PERLOVÝ 

EXECUTIVE 

• Staňte sa Platený ako Executive  

• MAJTE 

o 8 osobne zaregistrovaných Executive, pričom aspoň 2 musia byť v 

každom Tíme ALEBO 

o 12 osobne zaregistrovaných Distribútorov, pričom aspoň 3 musia byť v 

každom Tíme  

• Rovnaké ako u 

Executive 

• Dve úrovne Príslušných 

bonusov 

ZAFÍROVÝ 

EXECUTIVE 

• Staňte sa Platený ako Executive  

• Mať 12 osobne zaregistrovaných Executive, pričom aspoň 3 musia byť v 

každom Tíme  

• Rovnaké ako u 

Executive 

• Tri úrovne Príslušných 

bonusov 

• Brána na pozície 

Riaditeľ 

     ZAFÍROVÝ 25 • Staňte sa Platený ako Zafírový Executive  

• Počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca naakumulujte 25 cyklov 

Provízií z tímu 
• Rovnaké ako u 

Zafírového 

• Špeciálne uznanie 

• Exkluzívne podujatia 

     ZAFÍROVÝ 50 • Staňte sa Platený ako Zafírový Executive  

• Počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca naakumulujte 50 cyklov 

Provízií z tímu 

 ZAFÍROVÝ ELITE • Staňte sa Platený ako Zafírový Executive  

• Počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca naakumulujte 100 

cyklov Provízií z tímu 

 

RUBÍNOVÝ RIADITEĽ 

POZÍCIE RIADITEĽ* 

• Staňte sa platený ako Zafírový Executive  

• Majte 2 Sponzorované línie s Plateným ako Zafírový** v každej línii 

• Počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca získajte 200 cyklov 

Provízií z tímu 

•  

• Rovnaké ako u 

Zafírového 

• Štyri úrovne Príslušných 

bonusov 

SMARAGDOVÝ 

RIADITEĽ 

• Staňte sa platený ako Zafírový Executive  

• Majte 4 Sponzorované línie s Plateným ako Zafírový** v každej línii 

• Počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca získajte 500 cyklov 

Provízií z tímu 

• Rovnaké ako u 

Zafírového 

• Päť úrovní Príslušných 

bonusov 

• Smaragdový zážitok 
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DIAMANTOVÝ 

RIADITEĽ 

• Staňte sa platený ako Zafírový Executive  

• Majte 6 Sponzorovaných línií s Plateným ako Zafírový** v každej línii*** 

• Počas ktoréhokoľvek predchádzajúceho kalendárneho mesiaca získajte 1 

000 cyklov Provízií z tímu 

• Počas aktuálneho kalendárneho mesiaca získajte 1 000 cyklov Provízií z 

tímu**** 

• Rovnaké ako u 

Zafírového 

• Šesť úrovní Príslušných 

bonusov 

• Diamond Bonus Pool 

• Diamantové 

poznávanie 

 

*Pozície Executive a Riaditeľ sú udelené v deň splnenia všetkých kvalifikácií.  

**Požadované pozície Platený ako v rámci Sponzorovaných línií musia byť „reálne“ pozície, čo znamená, že tieto pozície neboli získané 

budovaním organizácie a akumulovaním požadovaného objemu, ani neboli dosiahnuté zakúpením balenia výrobkov. 

***Ak sú splnené všetky požiadavky na cyklus, no požiadavky na Zafírových/Diamantových nie sú splnené vo všetkých Sponzorovaných líniách 

pri uzavretí kvalifikačného mesiaca, budete Platený ako na novej pozícii, ak táto požiadavka bude splnená pred posledným dňom 

nasledujúceho mesiaca. 

****Ak v aktuálnom mesiaci dokončíte 500 až 999 cyklov a všetky ostatné požiadavky budú splnené, budete uznaní, že ste dosiahli pozíciu 

Diamantový riaditeľ (a kvalifikujete sa na získanie 1 podielu v Diamond Bonus Pool), no nebudete Platený ako Diamantový riaditeľ. V takom 

prípade v ďalšom kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahnete 1 000 cyklov, sa kvalifikujete ako Diamantový a budete Platený ako na danej 

pozícii nasledujúci mesiac.
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POZÍCIE  KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY  BENEFITY 
 

DVOJNÁSOBNÝ 

DIAMANTOVÝ 

RIADITEĽ 

 

• Staňte sa Platený ako Diamantový riaditeľ 

• Majte 2 Sponzorované línie, každú s Diamantovým* v rámci 7 úrovní* 

• Počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca získajte 1 500 cyklov 

Provízií z tímu 

 

• Rovnaké ako u 

Diamantového riaditeľa 

• Sedem úrovní Príslušných 

bonusov 

TROJNÁSOBNÝ 

DIAMANTOVÝ 

RIADITEĽ 

• Staňte sa Platený ako Diamantový riaditeľ 

• Majte 4 Sponzorované línie, každú s Diamantovým* v rámci 7 úrovní 

• Naakumulujte 2 000 000 PGV v 1 kalendárnom mesiaci s nie viac než 500 

000 PGV od ktorejkoľvek jednej Sponzorovanej línie 

• Majte 10 000 Aktívnych distribútorov vo všetkých svojich Sponzorovaných 

líniách počas mesiaca SmartDelivery 

• Buďte Platený ako na tejto pozícii 2 po sebe nasledujúce kalendárne 

mesiace 

• Rovnaké ako u 

Dvojnásobného 

diamantového riaditeľa 

• Jednorazový bonus*** vo 

výške 100 000 $ 

PREZIDENTSKÝ 

DIAMANTOVÝ 

RIADITEĽ 

• Staňte sa Platený ako Diamantový riaditeľ  

• Majte 6 Sponzorované línie, každú s Diamantovým* v rámci 7 úrovní 

• Naakumulujte 3 000 000 PGV v 1 kalendárnom mesiaci s nie viac než 500 

000 PGV od ktorejkoľvek jednej Sponzorovanej línie 

• Majte 15 000 Aktívnych distribútorov vo všetkých svojich Sponzorovaných 

líniách počas mesiaca SmartDelivery 

• Buďte Platený ako na tejto pozícii 3 po sebe nasledujúce kalendárne 

mesiace 

• Rovnaké ako u 

Dvojnásobného 

diamantového riaditeľa 

• Jednorazový bonus**** vo 

výške 250 000 $ 

CISÁRSKY 

DIAMANTOVÝ 

RIADITEĽ 

• Staňte sa Platený ako Diamantový riaditeľ  

• Majte 8 Sponzorované línie, každú s Diamantovým* v rámci 7 úrovní 

• Naakumulujte 4 000 000 PGV v 1 kalendárnom mesiaci s nie viac než 500 

000 PGV od ktorejkoľvek jednej Sponzorovanej línie 

• Majte 20 000 Aktívnych distribútorov vo všetkých svojich Sponzorovaných 

líniách počas mesiaca SmartDelivery 

• Buďte Platený ako na tejto pozícii 3 po sebe nasledujúce kalendárne 

mesiace 

• Rovnaké ako u 

Dvojnásobného 

diamantového riaditeľa 

• Jednorazový bonus***** vo 

výške 500 000 $ 

KORUNNÝ 

DIAMANTOVÝ 

RIADITEĽ 

• Staňte sa Platený ako Diamantový riaditeľ  

• Majte 10 Sponzorované línie, každú s Diamantovým* v rámci 7 úrovní 

• Naakumulujte 5 000 000 PGV v 1 kalendárnom mesiaci s nie viac než 500 

000 PGV od ktorejkoľvek jednej Sponzorovanej línie 

• Majte 25 000 Aktívnych distribútorov vo všetkých svojich Sponzorovaných 

líniách počas mesiaca SmartDelivery 

• Buďte Platený ako na tejto pozícii 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

mesiacov 

• Rovnaké ako u 

Dvojnásobného 

diamantového riaditeľa 

• Jednorazový bonus***** vo 

výške 1 000 000$ 

*Požadované pozície 

Platený ako v rámci 

Sponzorovaných línií 

musia byť „reálne“ 

pozície, čo znamená, že 

tieto pozície neboli 

získané budovaním 

organizácie a 

akumulovaním 

požadovaného objemu, 

ani neboli dosiahnuté 

zakúpením balenia 

výrobkov. 

**Ak bol jeden z Diamantových uznaný, no nikdy nebol Platený ako Diamantový, potom, ak aj splníte všetky požiadavky, 

budete uznaný no nebudete Platený ako Dvojnásobný diamantový. 

***Jednorazový bonus vyplatený na najbližšom veľkom podujatí a odovzdaný na scéne.  

****Vyplatený za 12-mesačné obdobie. 

*****Vyplatený za 24-mesačné obdobie. 
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Slovník Výrazov
AKTÍVNY: Po dosiahnutí pozície Distribútor sa stávate 

Aktívny v mesiaci SmartDelivery naakumulovaním 60 PV 

cez Predaje zákazníkom alebo osobné nákupy.* Ak 

nezostanete Aktívny počas svojho mesiaca 

SmartDelivery, všetky naakumulované body sa pri 

výpočte provízií vynulujú. Tieto body nemožno obnoviť. 

Aktívnym sa môžete stať znova po splnení hore 

uvedených požiadaviek. 

AUTOSHIP: Pozrite si Smart Delivery. 

AUTOSHIP: See SmartDelivery.  

COMMISSIONABLE VOLUME (CV): S cieľom 

zabezpečiť konkurenčné ceny výrobkov je každému 

výrobku Jeunesse priradená bodová hodnota známa ako 

Commissionable Volume (niekedy sa uvádza ako 

„body“). Provízie, ktoré získate prostredníctvom Plánu 

finančných odmien, sú založené na akumulovaní týchto 

bodov. CV sa začína akumulovať, keď prejdete zo 

stupňa Spoločník na stupeň Distribútor. CV sa 

akumuluje, kým ste Aktívny. Pozrite si obrázok 3. 

GROUP VOLUME (GV): Group Volume je objem 

generovaný predajmi vo vašich dvoch tímoch; obsahuje 

PV, PGV a Spillover Volume. Pozrite si obrázok 3. 

JOFFICE: Ako súčasť svojho Štartovacieho balíka 

dostanete virtuálny systém na riadenie podnikania, ktorý 

vám ponúka všetko potrebné na chod vášho on-line 

podnikania Jeunesse. Pomocou tohto výkonného 

systému dokážete sledovať svoje globálne podnikanie, 

nastaviť SmartDelivery, generovať zostavy o riadení, 

nakupovať výrobky, získať prístup k províziám a mnoho 

iných 

KVALIFIKOVAŤ alebo KVALIFIKOVANÝ: Ak máte 

vo svojom pravom Tíme aj vo svojom ľavom Tíme 

Aktívneho distribútora, ste Kvalifikovaný. To vám 

umožňuje prejsť na pozíciu Executive, ak ste Aktívny. 

NAJVYŠŠIA DOSIAHNUTÁ POZÍCIA: Ide o vami 

dosiahnutú najvyššiu pozíciu.  

MALOOBCHODNÝ ZÁKAZNÍK: Zákazník, ktorý 

nakupuje za maloobchodné ceny z vašich replikovaných 

webových stránok alebo priamo od vás. 

MESIAC SMARTDELIVERY: Ide o časové obdobie, 

počas ktorého sa od vás požaduje splniť požiadavky na 

PV a pozíciu. Toto obdobie sa začína v deň mesiaca, 

kedy zakúpite svoj počiatočný balík alebo prejdete na 

pozíciu Distribútor, a končí sa o polnoci (EST) v deň pred 

nasledujúcim mesiacom. Ak napríklad prejdete na 

pozíciu Distribútor 20 mája, váš Mesiac SmartDelivery 

začne v tento deň a skončí 19. júna o polnoci (EST). 

Taktiež si všimnite, že ak váš Mesiac SmartDelivery 

začína 28., 29., 30. alebo 31. daného mesiaca, 

začiatočný dátum upravíme o niekoľko dní dozadu, aby 

sme uplatnili krátke mesiace. Zákaznícky servis vás 

môže o presnom dátume informovať. Ak neskôr 

postúpite vyššie zakúpením väčšieho balíka, dátumom 

tohto zakúpenia začína nový Mesiac SmartDelivery. 

PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): Personal Group 

Volume je CV generovaný cez vaše Sponzorované línie 

a z predajov vašim Zákazníkom. Nezahŕňa Spillover 

Volume. PGV z predajov vo vašom Zaregistrovanom 

strome sa používajú na výpočet určitých propagačných 

akcií. Pozrite si obrázok 3. 

PERSONAL VOLUME (PV): Personal Volume je 

generovaný z CV predaja výrobkov vašim Zákazníkom 

cez vaše replikované webové stránky alebo z vašich 

osobných predajov. Pravidlo Prebytočných bodov: 

Keď celkové PV z vašich SmartDelivery objednávok 

prekročí 60 bodov za SmartDelivery mesiac, a za  

 

  

Obrázok 3. Každému výrobku je priradená hodnota 

CV, ktorá sa používa na výpočet PV, PGV a GV. Pre 

PV sa požaduje, aby bol Aktívny. PGV sa generuje 

vo vašom Zaregistrovanom strome. GV obsahuje 

všetky PV, PGV a Spillover Volume z vašich Tímov a 

používa sa na výpočet Provízií z tímu. 
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podmienky, že vaša SmartDelivery objednávka bola 
spracovaná do 7 dní od vášho začiatočného dátumu 
SmartDelivery, potom PV z predaja vašim 
Maloobchodným a Preferovaným zákazníkom a PV z 
vašich osobných nákupov pôjde na vašu slabú stranu. 
Slabá strana je strana s menším počtom GV bodov na 
konci SmartDelivery mesiaca. Toto pravidlo platí iba v 
prípade, ak prebytočné PV pochádza z 
bezpodmienečnej SmartDelivery objednávky, ktorá je 
zaradená na spracovanie (automaticky a nie je zadaná 
manuálne z vášho backofice). Výnimka: PV body z 
podujatí. Navyše, prebytočný PV z výrobkov 
zakúpených počas podujatí alebo z balíkov netečie do 
slabého Tímu.  Taktiež si všimnite, že PV z predaja 
základného balíka vášmu novému zaregistrovanému 
Distribútorovi sa môže tiež započítať do vašej 
požiadavky na pozíciu Aktívny; no PV sa nezapočíta, ak 
tento nový zaregistrovaný Distribútor predá základný 
balík svojmu novému zaregistrovanému Distribútorovi 
v rovnakom mesiaci SmartDelivery. 
 
 
PLATENÝ AKO alebo PLATENÝ NA 
POZÍCII:  
Aby ste mohli byť platený na pozícii (napr. platený ako 
Rubínový riaditeľ), musíte byť Aktívny a splniť 
požiadavky pre danú pozíciu. 

 
PREFERRED ZÁKAZNÍK:   
Zákazník, ktorý je zaregistrovaný na SmartDelivery a 

nakupuje z vašich replikovaných webových stránok za 

zľavnené ceny. Po 30.9.2018, noví Preferovaní 

Zákazníci už viac nebudú umiestnení do registračného 

stromu. Preferred zákazníci sa musia zúčastňovať 

SmartDelivery. 

 

ROČNÉ OBNOVENIE:  
Na pokrytie nákladov na váš virtuálny Systém riadenia 
podnikania slúži malý poplatok za Ročné obnovenie vo 
výške 19,95 $. No ak zachováte 360 CV z osobných 
SmartDelivery objednávok počas roka a nezakúpili ste 
Štartovací balík v rámci propagačnej akcie, poplatok za 
Ročné obnovenie bude odpustený. V opačnom prípade 
musíte poplatok za Ročné obnovenie zaplatiť. 
 
SMARTDELIVERY (predtým známe ako Autoship 
alebo Convenience Plan):  
Ak preferujete dostávať pravidelne sa opakujúcu 
objednávku, môžete sa zaregistrovať do 

SmartDelivery. Spoločnosť Jeunesse každý  

  

mesiac stiahne poplatok za objednávku z vašej 

kreditnej karty a výrobky doručí na vami určenú 

adresu. 

 

SPILLOVER: 

Distribútori vo vašom Strome tímu vo vašej vyššej línii 
sú Spillover. Ich predaje sa zahrňujú do vášho GV. 
 
SPONZOROVANÁ LÍNIA:  
Každý vami osobne zaregistrovaný Distribútor začína novú 
Sponzorovanú líniu vo vašom Zaregistrovanom strome. 
Sponzorovaná línia sa rozrastie, ak Distribútor zaregistruje 
ďalších Distribútorov a títo Distribútori zaregistrujú ďalších. 
Tento proces pokračuje v rámci nekonečného počtu úrovní; 
neexistuje obmedzenie počtu vytvorených Sponzorovaných 
línií. Pozrite si obrázok 4. 

 
TÍM A STROM TÍMU:  
Váš Strom tímu je vaša organizačná štruktúra, ktorá 
zahŕňa nových zaregistrovaných Distribútorov, ktorí sa 
v Strome tímu nachádzajú v spodnej časti vášho 
pravého a ľavého Tímu. Noví distribútori zaregistrovaní 
vašou Vyššou líniou sú taktiež v spodnej časti jedného 
z vašich Tímov, ktorá je známa ako Spillover. CV z 
predaja výrobkov v Strome tímu sú konvertované na 

GV na výpočet Provízií z tímu. Pozrite si obrázok 4..  
 
VEĽKOOBCHODNÝ ZÁKAZNÍK:  

Distribútor, ktorý nakupuje výrobky len na osobnú 
spotrebu, sa nazýva Veľkoobchodný zákazník. 

 
 VYŠŠIA LÍNIA:  

Obsahuje Distribútora, ktorý vás pôvodne 
zaregistroval, a každého sponzorovaného pred vami v 
rámci Sponzorovanej línie. 

 
ZÁKAZNÍCI:  
Patria tu Maloobchodní, Preferred a Veľkoobchodní 
zákazníci. 
 
ZAREGISTROVANÝ STROM: Distribútori v 
každej z vašich Sponzorovaných línií sú vo vašom 
Zaregistrovanom strome. PGV z ich predaja sa používa 
na výpočet určitých propagačných akcií. Pozrite si 
obrázok 3. 
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Obrázok 4. Zaregistrovaný strom: Vy osobne ste zaregistrovali Distribútorov A až D a každý z nich začína 

Sponzorovanú líniu vo vašom Zaregistrovanom strome. Distribútor B zaregistroval Distribútorov Bx až Bz, ktorí sú na 

druhom stupni vo vašej Sponzorovanej línii. Distribútori Bx až Bz taktiež začali Sponzorované línie B. D1 je tiež na vašej 

2. úrovni. By1 je na vašej 3. úrovni. 

Strom tímu: Vaši osobne zaregistrovaní Distribútori sú striedavo umiestňovaní do vášho pravého a ľavého tímu (alebo 

ich možno manuálne upraviť pomocou umiestnenia so zámkom v nastaveniach vášho osobného profilu vo vašej 

kancelárii). Kým dosiahnete úroveň Zafírový, musíte nových Distribútorov umiestňovať na vonkajšiu časť pravého a 

ľavého Tímu.  

 

V tomto príklade sú Maloobchodní a Preferovaní Zákazníci umiestnení mimo stromu.  Distribútori A až D sú 

umiestňovaní do vášho Stromu tímu. Taktiež aj Distribútori 1 až 4 boli umiestení do vášho Strom tímu prostredníctvom 

vašej upline a sú to Spillover.  Provízie z tímu sa počítajú z vášho Stromu tímu. 
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