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JEUNESSE GLOBAL’E HOŞGELDİNİZ 
 

Kendi Jeunesse Global işinizi kurmak adına bizimle ortak olmayı tercih ettiğiniz için 
mutluyuz. Tıpkı sizin gibi binlerce bağımsız Distribütör, topluluğumuza katıldı, inanıl- 
maz ürünlerimizi bildikleri kişilerle paylaştı ve finansal ödüllerin avantajlarından yarar 
landılar. Jeunesse Global, sektördeki en rekabetçi kazanç planlarından biriyle dünya 
daki yaşamları değiştiriyor. 

 

KADERİNİZ SİZİN ELİNİZDE 
Finansal Ödül Planı, size üç farklı kazanç fırsatı kategorisi sunar: müşteri satışları, ekip 

oluşturma komisyonları ve liderliğiniz için ödüller. 
 

 

MÜŞTERİ 
SATIŞLARI 
Perakende Kar 
Jeunesse Tercih 
Edilen Perakende 
Satış Bonusu 

TAKIM 
OLUŞTURMA 
Takım 
Komisyonları 
Eşleştirme Bonusu 
Distribütör Tutma Teşviki 

LİDERLİK 
Zümrüt Deneyimi 
Elmas Keşfi 
Bonus Havuzlari  

 

Jeunesse Global Finansal Ödül Planına dilediğiniz seviyede katılabilirsiniz. Perakende 
satışlarla yarı zamanlı bir gelir mi oluşturmak istediğinize veya dünyanın dört bir 
yanındaki özel ekiplerle tam zamanlı bir iş kurmak istediğinize karar verebilirsiniz. 

 

BENZERSİZ KAZANIM MODELİMİZ 
Her gün sizin gibi insanlara yatırım yapan bir şirketiz. Jeunesse Global sadece bir iş 
değil, aynı zamanda bir ailedir. Ve önceliğimiz aile olduğu için, her adımda size 
yardımcı olmak istiyoruz. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Randy Ray 

Founder & CEO 

 
Wendy Lewis 

Founder & COO 

 
Scott A. Lewis 

Chief Visionary Officer 

Jeunesse Global Finansal Ödül Planında maksimum ödeme, global CV'nin % 60'ı ile sınırlandırılmıştır. Tüm komisyonlar, bonuslar 

ve ödemeler orantılı olarak azaltılabilir veya zaman zaman bu sınırın yönetimi için ayarlanabilir. 
 

* Lütfen Sayfa 13'teki Terimler Sözlüğü'ne bakınız. Size kolaylık sağlamak amacıyla, burada veya Jeunesse Politi- 
ka ve Prosedürlerinde kullanılan tüm tanımlanmış terimler büyük harfle yazılmıştır.  
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Not: Gösterilen bazı ürünler pazarınızda mevcut olmayabilir. 

 

MÜŞTERİLERİNİZE 

JEUNESSE GLOBAL’İN 

KALİTELİ 

ÜRÜNLERİNİ 

SATINIZ 

Jeunesse Global ürünlerini Müşterilere aktif olarak satmak, bir Distribütör olarak faali- 
yetinizin özünü ve gelecekteki satış organizasyonunuzu ve gelirinizi inşa etmenin 
temelini oluşturmalıdır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜŞTERİLERİMİZE ÜRÜNLERİ SATMAK İÇİN İLK ADIMINIZ: 

Üye Olun 

Bir ortak olarak, Jeunesse Global ürünlerini toptan satış fiyatlarından satın alabilir ve 
Müşterilerinize satarak satış komisyonları kazanabilirsiniz,* Perakende Karı, Jeunesse 
Global Tercih Edilen Müşterilerinize satışlardan komisyonlar ve Perakende Satış 
Bonusları dahil. Diğer Distribütörleri de kaydedebilirsiniz, ancak siz bir Executive 
oluncaya kadar satışlarından komisyon alamazsınız. Bir İş Ortağı olmak için kayıt 
olmalısınız. 
 
 

 
 
 
 
 
 

* Lütfen sayfa 13'deki Terimler Sözlüğü'ne bakınız.  

MÜŞTERİ SATIŞI 

Perakende Kar 

Jeunesse Global 

Tercih Edilen 

Perakende Satış Bonusu 
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1.  

KAZANMA YOLU 

PERAKENDE KAR 
 
 

PERAKENDE SATIŞI: ÜRÜN SATIŞI= MUTLU CÜZDAN 

Kayıt yaptırırken kazanmanın en hızlı yolu, ürünleri toptan olarak satın almak ve bun- ları 
perakende olarak satmaktır. Farkı sende kalır. Hikayenizi bir futbol maçında yüz yüze 
paylaşın veya arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi kişisel Jeunesse Global web sitesine 
yönlendirerek, her satışta % 15-40 arasında bir kazanç elde edebilirsiniz! Müşteri sadakati 
oluştururken perakende satışlar gelir kaynağınızdır. Online yaptığınız satışlardan elde 
edilen Perakende Kar, haftalık olarak ödenir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE GLOBAL TERCİH EDİLEN: MÜŞTERİLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ = DAHA MUTLU CÜZDAN 

Perakende Müşterileriniz için, Jeunesse Global Tercih Edilen, ürünlerinde indirim almak 
isteyenler için harika bir programdır. Ayrıca, Jeunesse SmartDelivery (daha önce 
“Autoship” olarak bilinirdi) aracılığıyla otomatik olarak aylık teslimat yapmayı kabul 
etmeleri gerekir. Web sitemizi ziyaret etmelerini, ürünlerini seçmelerini ve ardından, 
Jeunesse Global Tercih Edilen fiyatlarını kaydetmelerini sağlayın. Jeunesse Global Tercih 
Edilen Müşterileri olarak, sipariş ettikleri her bir ürünün perakende fiyatından % 25'e 
varan indirimlerden yararlanacaklar. * 

 
Jeunesse Global Tercih Edilen Müşteri- 
lerine sahip olmanın avantajları, her satın 
alma işleminden sonra size haftada bir 
Perakende Kâr ödenirken, sizden aydan aya 
satın alma yapan bir müşteri ekibi 
kurmanızdır. 
Kazandığınız komisyon, Jeunesse Global 
Tercih Edilen fiyatı ve toptan satış fiyatı 
arasındaki farktır. Ayrıca, bir Distribütör 
olarak sattığınız her ürünün tam Komisyon 
Hacmi (CV) vardır ve tüm CV, Kişisel Grup 
Hacmi (PGV) ve Grup Hacmi (GV) hesap- 
lamaları için toplanır. 

* Toplu ve paket siparişler hariç  
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2. 

Şekil 1. Gösterilen bazı ürünler pazarınızda mevcut olmayabilir. 

 
 

KAZANMA YOLU 

PERAKENDE SATIŞI BONUSU 
 
 
 
 

HERKES BİR BONUS SEVER. 

En çok satan ürünlerimizin çeşitli miktarlarını içeren indirimli ürün paketleri sunabi - 
lirsiniz. Perakende veya Tercih Edilen Müşteri olarak kaydettiğiniz her bir Müşteriye ve 
kaydettiğiniz her Distribütöre sattığınız ilk ürün paketinde Perakende Satış Bonusu 
kazanın. 

 

Standart paketlerdeki Perakende Satış Primi (RSB), ₺113-₺1.350 arasında 
değişmektedir. Bonusunuzun miktarı ürün paketine bağlıdır.* Yeni Müşterilerinizin, 
her bir paketin ürün bileşenlerinden kendileri için doğru olanı seçmeleri için 
anlamasına yardımcı olun. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

PAKET OLUŞTURMA 

Paket Oluşturma seçeneği, ilk siparişlerini özelleştirmek isteyen Müşterileriniz için 
standart ürün paketlerine mükemmel bir alternatiftir. Bu seçenek için Perakende 
Satış Bonusu yüzdeleri, paketin toplam ücretine dayanır (vergi ve gönderimden 
önce): 

 
 100 - 199 CV =% 10 
 200 - 299 CV =% 12 
 300 CV + =% 15 

 

Örneğin, Müşterinize 150 CV ile ürün satıyorsanız, ₺67 kazanacaksınız.** 

200 CV ile ₺1.125 satış ₺108 bonus kazandıracaktır. 
 

 

* Mevcut paketler, CV’leri ve Perakende Satış Bonusları için Joffice'daki fiyat listesine 
bakınız. 

**Tüm komisyonlar ve bonuslar hesaplarken ABD doları kullanılır.  
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JEUNESSE GLOBAL 

ÜRÜNLERİNİ SATMAYA 

YARDIMCI OLACAK 

BİR TAKIM OLUŞTURUN 

 
 

Ürünleri satmak ve komisyon kazan- ma 

işinizin temelidir. Ürünleri ve fır- satları 
paylaşan benzer fikirlere sahip kişilerden 
oluşan bir network ağı ku - rarak daha da 
fazla fayda sağlayabilir- siniz. Eğitim 
sağladığınızda, fırsat- larınız artacak ve 
Takım Komisyonları, Eşleştirme Bonusları 
ve Distribütör Tutma Teşvikleri 
kazanabileceksiniz. Ayrıca, Zümrüt 
Direktörü veya Elmas Direktörü rütbesine 
yükselirseniz, Jeunesse’nin Yaşam Tarzı 
Ödüllerine katılabilirsiniz; Direktörü olabi 
- lir ve Bonus Havuzlari katılma- ya hak 
kazanabilirsiniz. 
 
 
 
BİR EKİP KURMAK İÇİN İLK ADIMLARINIZ 
Üyelikten Bir Distribütör Olmaya İlerleme 

Seviye olarak Üyelikten bir Distribütör olmaya geçişin 
avantajından yararlanmak için, ilk yılınızda bir SmartDelivery 
Ayı* içinde 100 CV biriktirmeniz gerekir. Bir Distribütör 
olarak, Müşterilerinize ve Distribütörlerinize satış hacmini 
tahakkuk edeceksiniz. 

 
Distribütörden Executive'e İlerleme 

Finansal Ödül Planının tüm faydalarından yararlanabilmek 

için, Executive seviyesine geçmelisiniz. Executive Seviyesi, (i) 
Aktif Olmak* ve (ii) Kalifiye olmak (sağ ve sol kolunuzda en 
az bir adet Kişisel olarak kayıtlı bir Distribütör olmalı) ile 
elde edilir. Bir Executive olarak, ek komisyonlar almaya 
başlarsınız. 

 

* Lütfen sayfa 13'deki Terimler Sözlüğü'ne bakınız  

 
TAKIM OLUŞTURMA 

Takım Komisyonları 

Eşleştirme Bonusu 

Distribütör Tutma Teşviği 

Şekil 2. Gösterilen bazı ürünler 
pazarınızda mevcut olmayabilir 
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3. 
 
 

KAZANMA YOLU 

TAKIM KOMİSYONLARI 
 
 
 
 

TAKIMLARINIZIN SATIŞLARINIZDAN 

KOMİSYONLAR KAZANIN 
Bir distribütör network ağı oluştururken; 
distribütörler, Ekip Ağacınızın sağ veya sol 
ekibinize yerleştirilir. Ekibinizin bir üyesi bir 
ürün satarsa, bu satışlar sizin için Grup 
Hacmi  (GV)  oluşturur.  GV'nin  PV,  PGV  ve 
Yayılma Hacminizi(Spillover Volume) içer- 
diğini unutmayın (bkz. Terimler Sözlüğü). 
GV, Takım Komisyonlarını hesaplamak için 
kullanılır. 
 

Ekipleriniz büyüdükçe, yaptıkları ürün 
satışlarından GV kazanırsınız. 
 

Ekiplerinizden biri (sol veya sağ) 600 GV'ye 
ulaştığında diğeri 300 GV'ye ulaştığında 
(hangisi olduğu önemli değil), aynı zamanda 
“cycle bonusu” olarak da adlandırılan ₺158 
'lık bir Takım Komisyonu kazanırsınız. Takım 
Komisyonları haftalık olarak ödenir - ekiple 
- riniz 600/300 GV’ye her ulaştığında siz 
₺158 ’lık cycle bonusu kazanmaya devam 
edersiniz. Takım Komisyonları kazanmak 
için; Kalifiye olmalı ve Executive olarak 
ödeme alıyor olmalısınız. 

 

 
 

 

 

* Her bir Distribütörün haftalık cycle’ı en fazla 450 olabilir. Terfi ettiği en yüksek rütbe Ruby 

Direktör veya üstü olan her bir Distribütörün en büyük ücretli haftalık cycle’ı, bir önceki hafta 
içinde her iki koldan (Takımlar) elde ettiği toplam PGV bölü 300 formülüyle hesaplanan limite 

tabidir.  Bu formülle hesaplanan değer, o haftanın cycle limiti kabul edilir. Örnek olarak 

önceki hafta içinde her iki Takım 60.000 PGV elde etmişse limit 60.000 PGV ÷ 300 = 200 
cycle olur.  Distribütör önceki hafta içinde her iki koldan aşağıda belirtilen minimum PGV’yi 

biriktirir ve Takım Komisyonlarına ilişkin tüm diğer cycle kurallarını da yerine getirirse, bu 

450 limiti yükseltilir: 250.000 PGV biriktirirse cycle limiti 550’ye yükseltilir; 300.000 PGV 

biriktirirse cycle limiti 650’ye yükseltilir; 350.000 PGV biriktirirse cycle limiti 750’ye 

yükseltilir. 
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4. 
 

 
 

KAZANMA YOLU 

EŞLEŞME BONUSU 

 

EKİBİNİZİ BÜYÜTMEK İÇİN ÖDENİR 
Jeunesse Global satış ekibinizi oluşturmak için ödüllendirilmeniz gerektiğine inanıyor. 
Ekip oluştururken, kişisel olarak kaydettiğiniz kişileri; ürünleri nasıl satacak- ları ve bir 
organizasyonu nasıl oluşturacakları konusunda eğitiyorsunuz. Ayrıca onlara yaptığınız işi 
nasıl yapacaklarını da öğretiyorsunuz. Kişisel olarak kaydettiğiniz grubunuzu (Sponsorluk 
Çizgileri) Jeunesse Global ürünlerini nasıl satacaklarına dair ne kadar çok eğitirseniz; o 
kadar çok kazanırsınız. 
 

Seviye atladıkça, Jeunesse Global sizi eğitim ve Sponsorluk Hatlarını büyütmek için 
uygun bir eşleşme bonusu ile ödüllendirir. Eşleşme Bonusu, Sponsorluk Hattınızın 1-7. 
Seviyelerinde kazanılan Takım Komisyonlarının bir kısmını, Kariyeri- nize Göre Ödeme’ye 
dayalı olarak öder. 
 
Eşleştirme Bonusu'nu kazanabi- leceğiniz 
ilk sıra, Jade Executive'dir. Bu sıralamada, 
Sponsorluk Hattınız (Kayıt Ağacı) içindeki 
ilk seviyesindeki Dis- tribütörlerin 
satışlarından gelen Takım Komisyonlarının 
% 20’sini kazanabilir-siniz. Örneğin, 
Esranur, Melisa ve Adem'i ilk seviyenize 
kaydederseniz, onların Takım 
Komisyonlarının % 20'si kadar eşleşme 
bonusu kazanabilirsiniz. Pearl Executive'in 
bir sonraki sıralamasında, Sponsorluk 
Hattınızın (Kayıt Ağacınız) birinci 
seviyesindeki distribütörlerin % 20’sini, 
ikinci sevi- yedekilerin ise % 15’ni 
kazanabilirsiniz. Ayrıca, kariyerinizde 
ilerledikçe, Spon- sorluk Hatlarınızın 
Yedinci Seviyesi (Kayıt Ağacınız) ile 
Eşleşme Bonusu kazanabilirsiniz. 
Grafikte belirtilen seviyelerde haftalık 
Eşleşme Bonuslarını kazanmak için, 

 
Aktif olmalı ve ilgili seviyede ödeme 
alıyor olmalısınız. 

 
* Lütfen sayfa 13'deki Terimler Sözlüğü'ne bakınız.  
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5. 
 

 
 
 

KAZANMA YOLU 

DİSTRİBÜTÖR TUTMA TEŞVİĞİ 
 
 
 

 
 
 

DAHA FAZLA DİSTRİBÜTÖR = DAHA FAZLA ÖDÜL 

Bir takvim ayında SmartDelivery olan beş kişisel kayıtlı distribütöre* ürün sattığınızda, 
ilk seviye Eşleşme Bonusunuz %20'den %25'e yükselir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bir takvim ayında SmartDelivery olan 10 kişisel olarak kayıtlı Distribütörlere ürün sat- 
tığınızda, ilk seviye Eşleşme Bonusunuz %30'a yükselir. 

 

 

 

 

 

 

Distribütör Tutma Teşviği, Aktif olduğunuzda ve Jade Executive veya daha yüksek 
seviyede ödeme aldığınız zaman ödenir. 
 
 
 
* Yeni kayıtlı bir distribütör, Smartdelivery'e kaydolma veya SmartDelivery siparişinin 
tamamlanmasına bakılmaksızın, kayıt ayındaki 5/10'dan biri olarak kabul edilir. Bununla 
birlikte, aynı distribütörün aynı ay içinde yeni bir Distribütör kaydetmesi halinde kabul 
edilmeyecektir. 
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LİDERLİĞİNİZ 

İÇİN 

ÖDÜLLENDİRME 
 
 

Jeunesse Global, liderliği sergileyen üst satıcıları cömertçe ödüllendirir. 

Egzotik yerlere yapılan gezilerle ve küresel satışlardan gelen komisyonlarla ödüllendi- 
rilirler. 

JEUNESSE SEYAHAT 
Jeunesse Global, sizi ödüllendirmek ve işinizi oluştururken başarınızı tanımak istiyor. 
Jeunesse Seyahat, çabalarınızın hak ettiği lüks yaşam tarzının tadını çıkarmanızı 
sağlayacaktır. 

ZÜMRÜT DENEYİMİ 

En iyisi daha iyi oldu! Siz ve eşiniz, güneşli 
beş günlük eğlence için Hawaii'deki lüks 
Grand Wailea Resort'ta bize katılmaya 
davetlisiniz. Diğer liderler ve Şirket Kuru- 
cuları ile yemek yiyin ve özel Liderlik 
Gelişim Etkinliğimizde uzman lardan ve 
liderlerden bilgi edinin. Zümrüt Deneyi- 
mi'ne katılmak için *, bir yıl boyunca en az 
üç ay boyunca bir Zümrüt Direktör olarak 
ödeme yapılmış olmalı ve Zümrüt Direk- 
tör seviyesine ulaştıktan sonra her ay 
aktif olmalısınız. 

 

ELMAS KEŞİF 

İşte bu - Elmas yaşam tarzı senin! Bunu 
hak ettiniz ve sadece bir kez değil, sizi her 
yıl ödüllendirmek istiyoruz! Bir Elmas 
Direktör olarak, siz ve eşiniz yıllık 
Diamond Discovery'de bize katılacaksınız. 

Dünyanın en özel beş yıldızlı tatil yerlerin- 
den bazılarına gideceğiz ve birlikte inanıl- 
maz maceralar yaşayacağız. Jeunesse 
Global ile Elmas Direktör olarak rüya gibi 
bir yaşam tarzı. 

 

Diamond Discovery’e ilk kez katılmak 
için, (i) Elmas Direktör olarak ödeme 
almaya başladığınız ilk aydan itibaren her 
ay aktif kalmanız ve (ii)yıl boyunca en az 
üç takvim ayı için Elmas Direktör olarak 
Ödeme almanız gerekir.** 

 

Sonraki yıllarda, ** (i) Elmas seviyesinin 
verildiği ilk aydan itibaren her ay Aktif 
olarak kalmanız ve (ii) Elmas Direktör 
veya daha yüksek bir seviye olarak yıl 
içinde en az altı ay boyunca ödeme 
yapılmış olmanız gerekiyor. ** 

* Zümrüt Deneyimine sadece bir kez katılabilirsiniz. Seyahatin kazanıldığı yıl Emerald Deneyimi'ne 
katılmalısınız. 
** Bir "yıl" seyahatin yeterlilik döneminin ilk ayını başlatır. Diğer bir deyişle, yeterlilik yılı 1 Kasım'da 
Zümrüt Deneyimi ve 1 Nisan'ta Diamond Discovery için başlıyor. Her iki gezi için de uygun olmak için, 
kalifikasyonları, seyahat tarihinden en az 60 gün önce karşılamanız gerekir. Eğer uygunsa yazılı olarak 
bilgilendirileceksiniz. İşlem yaptıktan sonra katılmamanız durumunda, Jeunesse Global, gerçekleşmiş 
olan masrafları tazmin etmenizi gerektirecektir. Tüm seyahatler iade edilemez, devre- dilemez ve geçerli 
yasalar ve yönetmelikler gereğince kişisel gelir olarak size vergilendirilebilir. Nakit yerine geçmesine izin 
verilmez. Bu geziler, öğrenme deneyimlerini, takım oluşturma ve liderlik bağını desteklemek için 
tasarlanmıştır.  

LİDERLİK 

Zümrüt Deneyimi 
Elmas Keşif 
Bonus Havuzlari  
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6. 
 
 
 
 
 

KAZANMA YOLU 

BONUS HAVUZLARI  

 
 

KÜRESEL LİDERLİĞİN FAYDALARI 

Bonus havuzlarımızdan biri için yeterli olursanız 
şirketin küresel satışlarından pay kazanarak ek bonus 
kazanabilirsiniz. Ruby, Emerald ve Diamond Havuzlar, yılın her çeyreğinde yapılan 
ürün satışlarından elde edilen şirketin küresel Komisyonlu Hacminin (CV) %3’ünü 
içermektedir. Bu CV cömertçe tahsis edilmektedir: Ruby: %1’in üçte biri; Emerald: 
%1’in üçte ikisi; Diamond: %2. Bu havuzların her biri, yeterli katılımcılar arasında ve 
onların çeyrek sırasında biriktirdiği paylara göre dağıtılmaktadır. Her bir bonus 
havuzu üç ayda bir hesaplanmaktadır ve bonus ilgili bonus dönemi sırasında 
kazanılan paylara göre ödenmektedir.  
 

Ruby ve Emerald Direktör havuzları için yeterli olmanız ve pay kazanmanız için: (i) 
Kanada veya ABD’de yerleşik iseniz şahsen kaydettiğiniz 5 müşteriye ya da başka bir 
ülkede yerleşik iseniz şahsen kaydettiğiniz ve SmartDelivery siparişi veren 5 
Distribütöre çeyreğin her ayında ürün satmak ve (ii) çeyreğin her ayında Ruby veya 
Emeral kariyerinden ücret almak*. Yeterli olduğunuz her ay, içinde bulunduğunuz 
havuzun kariyerinde pay kazanacaksınız. Çeyrekte, her 200 cycle (Ruby) veya 500 
cycle (Emerald) için ek bir pay kazanabilirsiniz. 
 
DİAMOND BONUS HAVUZUNA katılmak için (i) Kanada veya ABD’de yerleşik iseniz 
şahsen kaydettiğiniz 10 müşteriye ya da başka bir ülkede yerleşik iseniz şahsen 
kaydettiğiniz ve SmartDelivery siparişi veren 10 Distribütöre çeyreğin her ayında 
ürün satmak ve (ii) söz konusu ayların en az bir tanesinde Diamond Direktör 
kariyerinden ücret almak.** 
 
Diamond Direktörler aşağıda açıklanan şekilde pay biriktirebilir. 
• Çeyreğin Diamond Direktör kariyerinde ücret aldığınız her bir ayı için bir pay 
• Çeyrek sırasında kazandığınız her 1.000 Ekip Komisyonu cycle başına bir pay. 
• Şahsen üye kaydettiğiniz ve çeyreğin herhangi bir ayında Diamond Direktör 

kariyerinde ücret alan her bir Distribütör için her çeyrekte en fazla bir pay. 
• Double Diamond Direktör veya daha üstü kariyerde ücret aldığınız her ay için bir 

pay. 
 
*Çeyrek sırasında çıktığınız en yüksek kariyerin havuzuna katılırsınız 
**Diamond Direktörler bir önceki takvim yılı içinde kendi bölgesinde iki büyük etkinliğe ve başka bir 
bölgede bir etkinliğe katılmış olmalıdır.  Etkinliklere katılım görünür şekilde ve uzun süreli olmalıdır, 
gündemde yer alan faaliyetlerin çoğunluğuna katılmalıdır ve kariyere özgü faaliyetlerin tümüne 
katılmalıdır.  Uygun görülecek etkinlikler Jeunesse EXPO, LEAD Jeunesse ve Jeunesse Üniversitesi’dir.  
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ÜRÜN SATIŞINIZ ARTTIKÇA SEVİYELERDE YÜKSELME 

SEVİYELER  KALİFİKASYON  GEREKSİNİMLERİ  FAYDALAR 

KATILIMCI 
DİSTRİBÜTÖR 

 Distribütör Sözleşmesini imzalayın ve gönderin  Toptan fiyata satın alma 

 Perakende karları 

 Jeunesse Tercih Edilen Kar 

 Perakende Satış Bonusları 

DİSTRİBÜTÖR  Katılımcı Distribütör Olun                                                        

 Sonraki bir yıl içinde herhangi bir ayda 100 PV biriktirin  

 Katılımcı Distribütör ile aynı  

 Hacim biriktirmeye başlayın 

 

EXECUTİVE 
EXECUTİVE KARIYERLERI1 

 Distribütör Olun                                                                               

 Aktif olun                                                                                      

 Tamamen Kalifiye olun (Her bir kolda birer adet kişisel olarak kayıt ettiğiniz 

distirbütörünüz olmalı)  

 

 Distribütör ile aynı                                                             

 Takım Komisyonları 

JADE  
EXECUTİVE 

 Executive olarak ödeme alma   

 Şartlar :   

o Her bir kolunda en az 1 adet kişisel olarak kayıtlı 4 Executive olmalı VEYA  

o Her kolunda en az 3 kişiden oluşan 8 adet Distribütör olmalı  

 Executive ile aynı    

 Eşleşme Bonusunun bir 

seviyesi 

PEARL 
EXECUTİVE 

 Executive olarak ödeme alma  

 Şartlar :   

o Her bir kolunda en az iki adet kişisel olarak kayıtlı 8 Executive VEYA 

o Her kolunda en az 3 kişiden oluşan 12 adet Distribütör olmalı  

 Executive ile aynı                                                             

 Eşleşme Bonusunun iki 

seviyesi 

SAFİR 
EXECUTİVE 

 Executive olarak ödeme alma  

 Her kolunda en az 3 kişiden oluşan 12 adet Distribütör olmalı  

 Executive ile aynı                                                             

 Eşleşme Bonusunun üç 

seviyesi 

 Yönetici seviyelerine geçiş 

kapısı 

  SAFİR 25  Safir Executive olarak ödeme alma  

 Bir önceki ayda 25 Takım Komisyon Cycle’i toplama  
 Safir ile aynı  

 Özel Tanınma  

 Özel Etkinlikler için Fırsat 

  SAFİR 50  Safir Executive olarak ödeme alma  

 Bir önceki ayda 50 Takım Komisyon Cycle’i toplama  

SAFİR ELITE  Safir Executive olarak ödeme alma  

 Bir önceki ayda 100 Takım Komisyon Cycle’i toplama  

 

RUBY 
DİREKTÖR 

DIREKTÖR KARIYERLERI1 

 Safir Executive olarak ödeme alma  

 Her kolunda Safir2 olarak ödeme alan 2 sponsorluk kolu olmalı  

 Bir önceki ayda 200 Takım Komisyon Cycle’i toplama  

 

 Safir ile aynı  

 Liderlik Eşleştirme Bonuslarının 

dört Seviyesi 

 Ruby bonus havuzu 

EMERALD 
DİREKTÖR 

 Safir Executive olarak ödeme alma  

 Her kolunda Safir2 olarak ödeme alan 4 sponsorluk kolu olmalı  

 Bir önceki ayda 500 Takım Komisyon Cycle’i toplama  

 Safir ile aynı  

 Liderlik Eşleştirme Bonuslarının 

beş Seviyesi 

 Emerald Deneyimi 

 Zümrüt bonus havuzu 

 

 
1 Executive ve Direktör kariyerleri, tüm yeterliliklerin karşılandığı gün verilir. 
2 Sponsorluk kollarında belirtilen seviyeler, bir ekibin oluşturulması ve gerekli hacmin elde edilmesi fakat bir ürün paketi satın alınarak 
elde edilememesi anlamına gelen “gerçek” seviyeler olmalı. 

 



12 

SEVİYELER  KALİFİKASYON  GEREKSİNİMLERİ  FAYDALAR 
DIAMOND 
DİREKTÖR 

 Safir Executive olarak ödeme alma  

 Her kolunda Safir1 olarak ödeme alan 6 sponsorluk kolu olmalı  

 Bir önceki ayda 1.000 Takım Komisyon Cycle’i toplama  

 Mevcut takvim ayında 1.000 Takım Komisyonu Cycle’i olmalı 2 

 Safir ile aynı  

 Liderlik Eşleştirme 

Bonuslarının altı Seviyesi 

 Diamond Bonus Havuzu 

 Diamond Keşfi 

 

DOUBLE 

DIAMOND 

DİREKTÖR 

 

 Elmas Direktör olarak ödeme alma 

 Her bir kolunda 7 seviyeli Elmas Direktörü3 olan 2 kolu olmalı 

 Bir önceki takvim ayında 1.500 Takım Komisyonu döngüsü olmalı  

 

 Diamond Direktör ile aynı  

 Eşleşme Bonuslarının yedi 

Seviyesi 

TRIPLE DIAMOND 

DİREKTÖR 

 Elmas Direktör olarak ödeme alma 

 Her bir kolunda 7 seviyeli Elmas Direktörü3 olan 4 kolu olmalı 

 Bir takvim ayında herhangi bir tek kolundan 500,000 PGV'den fazla 

gelmeyecek şekilde 2.000.000 PGV biriktirilmeli. 

 SmartDelivery ayında tüm kollarında 10.000 Aktif Distribütörünüz olmalı 

Ardarda 2 takvim ayında bu seviyede ödeme alınmalı 

 Double Diamond 

Direktörü ile aynı 

 ₺450.000 Tek Seferlik 

Bonus4 
 

PRESIDENTIAL 

DIAMOND 

DİREKTÖR 

 Elmas Direktör olarak ödeme alma 

 Her bir kolunda 7 seviyeli Elmas Direktörü3 olan 6 kolu olmalı 

 Bir takvim ayında herhangi bir tek kolundan 500,000 PGV'den fazla 

gelmeyecek şekilde 3.000.000 PGV biriktirilmeli. 

 SmartDelivery ayında tüm kollarında 15.000 Aktif Distribütörünüz olmalı 

Ardarda 3 takvim ayında bu seviyede ödeme alınmalı  

 Double Diamond 

Direktörü ile aynı 

 ₺1.125.000 Tek Seferlik 

Bonus5 (24 aylık bir süre 

boyunca ödenen) 

IMPERIAL 

DIAMOND 

DİREKTÖR 

 Elmas Direktör olarak ödeme alma 

 Her bir kolunda 7 seviyeli Elmas Direktörü3 olan 8 kolu olmalı 

 Bir takvim ayında herhangi bir tek kolundan 500,000 PGV'den fazla 

gelmeyecek şekilde 4.000.000 PGV biriktirilmeli 

 SmartDelivery ayında tüm kollarında 20.000 Aktif Distribütörünüz olmalı 

Ardarda 3 takvim ayında bu seviyede ödeme alınmalı  

 Triple Diamond Direktörü 

ile aynı 

 ₺2.250.000 Tek Seferlik 

Bonus6 (24 aylık bir süre 

boyunca ödenen) 

CROWN 

DIAMOND 

DİREKTÖR 

 Elmas Direktör olarak ödeme alma 

 Her bir kolunda 7 seviyeli Elmas Direktörü3 olan 10 kolu olmalı 

 Bir takvim ayında herhangi bir tek kolundan 500.000 PGV'den fazla 

gelmeyecek şekilde 5.000.000 PGV biriktirilmeli  

 SmartDelivery ayında tüm kollarında 25.000 Aktif Distribütörünüz olmalı 

Ardarda 6 takvim ayında bu seviyede ödeme alınmalı  

 Double Diamond Direktör 

ile aynı 

 ₺4.500.000 Tek Seferlik 

Bonus6 (24 aylık bir süre 

boyunca ödenen) 

1 Tüm cycle şartları yerine getirilmişse, ancak gerekli Safir / Elmaslar,kalifiye olunan ay kapanışında Sponsorluk kollarında yer almazsa, 
bu şartın bir sonraki ayın son gününden önce yerine getirilmesi durumunda, yeni seviyeye göre ödeme alacaksınız 
2  Mevcut ayda yalnızca 500 - 999 döngü tamamlanırsa ve diğer tüm gereklilikler karşılanırsa, Elmas Direktörlük seviyes- ine çıkmış gibi 
tanınacaksınız (ve Elmas Bonus Havuzunda 1 pay almak için hak kazanır) fakat Elmas Direktörü olarak ödeme alamazsınız. Bu durumda, 
1000 cycle yaptığınız bir sonraki takvim ayında Elmas olmaya hak kazanırsınız ve bir sonraki ay için bu seviye için ödeme alırsınız. 
3 Elmas olarak tanınıyor fakat hiçbir zaman Elmas olarak ödeme almamışsanız; tüm şartları yerine getirirseniz bile, Double Diamond 

olarak bilinirsiniz, ancak Double Diamond olarak ödeme alamazsınız. 
4 Bir sonraki büyük kurumsal etkinlikte ödenen ve sahnede sunulan bir seferlik bonus 
5 12 aylık bir süre boyunca ödeme yapılmış 
6 24 aylık bir süre boyunca ödeme yapılmış   
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Terimler Sözlüğü 
 

AKTİF: Distribütör derecesini elde ettikten sonra, 
Perakende Müşteri satışları veya kişisel alımlar 
yoluyla 60 PV'yi tahakkuk ettirerek SmartDelivery 
Ayında Aktif hale gelirsiniz. * SmartDelivery 
Ayınızda Aktif kalmazsanız, biriktirilen puanlar 
komisyonlar hesaplanırken sıfırlanır. Bu gibi 
puanlar geri yükle- nemez. Yukarıdaki 
gereksinimleri karşıladıktan sonra tekrar Aktif 
olabilirsiniz. 

AUTOSHIP: SmartDelivery konusuna bakın.  

EN YÜKSEK BAŞARI SEVİYESİ: Şimdiye kadar elde 
edilen en yüksek kariyer, seviye. 

GRUP HACMİ (GV): Grup Hacmi, iki alt kolunuzdan 
satış yoluyla elde edilen hacimdir; PV, PGV ve Yayıl- 
ma hacmini içerir. Şekil 3'e bakınız. 

JOFFICE: Starter Kitinizin bir parçası olarak, 
Jeunesse Global işinizi online olarak çalıştırmak için 
ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan bir sanal iş yöne- 
tim sistemi alırsınız. Bu güçlü sistem sayesinde, 
global işinizi takip edebilir, SmartDelivery'i kurabilir, 
yönetim raporları oluşturabilir, ürün satın alabilir, 
komisyonlara  erişebilir ve çok daha fazlasını yapabil- 
irsiniz. 

KALİFİYE: Sağ kolunuzda ve Sol kolunuzda bir 
Aktif Distribütörünüz olduğunda, Kalifiye 
olursunuz. Bu durum Aktif iseniz, Executive'e 
geçmenizi sağlar. 

KAYIT AĞACI: Sponsorluk Hatlarınızın her birindeki 
Distribütörler, Kayıt Ağacınızda bulunmaktadır. Bu 
distribütörlerin satışlarından elde edilen PGV, belirli 
promosyonları hesaplamak için kullanılır. 

KİŞİSEL GRUP HACMİ (PGV): Kişisel Grup Hacmi, 
kaç tane Sponsorluk oluşturabileceğine dair bir 
Sponsorluk Hatlarınızdan ve Müşterilerinize 
satışlarınızda elde edilen CV'dir. Yayılma hacmini 
içermez. Kayıt Ağacınızdaki satışlardan gelen 
PGV, belirli promosyonları hesaplamak için 
kullanılır. Şekil 3'e bakınız. 

KİŞİSEL HACİM (PV): Kişisel hacim, çoğaltılmış 
web siteniz üzerinden Müşterilerinize satılan 
ürünlerin CV’sinden veya kişisel satın alımlarınız 
sonucu oluşur. Fazla PV Kuralı : Siz ve 
Perakende Müşteriniz tarafından yapılan 
SmartDelivery siparişlerinden elde edilen toplam 
PV, bir SmartDelivery Ayında 60'ı aştığında, PV, 
SmartDe-livery Ay'ın sonunda en az GV'ye sahip 
Ekip olan zayıf Ekip'e akar; ancak yalnızca fazla PV, 
sırada bekleyen koşulsuz bir SmartDelivery 

siparişinden geliyorsa (otomatik ve arka ofise 
manuel olarak yerleştirilmemiş). 
İstisna:  Etkinlik PV : Ek olarak, etkin- liklerde 
satın alınan ürünlerden veya paketlerden gelen 
fazla PV, zayıf Takım'a akmaz. Ayrıca, basic bir 
paketin yeni bir Distribütörünüze satışından elde 
edilen PV'nin Aktif gereksinimlerinize de dahil 
olabileceğini unutmayın; Bununla birlikte, PV, 
yeni kaydedilen Distribütörün aynı SmartDelivery 
ayında kendisinin yeni kaydedilmiş Distribütörüne 
basic bir paket satması durumunda sayılmaz. 

KOMİSYON HACMİ (CV): Ürünlerimizin rekabetçi 
bir şekilde fiyatlandırıldığından emin olmak için, 
her bir Jeunesse Global ürününe Komisyon 
Hacmi olarak bilinen bir puan değeri atanır 
(bazen "puan" olarak anılır). Finansal Ödül Planı 
aracılığıyla kazandığınız komisyonlar, bu 
puanların birikimine dayanır. Ortak-lıktan 
Distribütöre geçtiğinizde CV birikmeye başlar. CV, 
Aktif kaldığınız sürece birikmeye devam eder. 
Şekil 3'e bakınız. 

MÜŞTERİLER: Bu, Perakende, Tercih Edilen ve 
Toptan Müşterileri içerir. 

ÖDENMEK ya da SEVİYEYE GÖRE ÖDENMEK: 
Birseviyeyegöre ödenmek için (örneğin, bir Ruby 
Direktör olarak ödenmek), Aktif olmanız ve bu 
seviye için gere-ken şartları karşılamanız gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Her ürüne PV, PGV ve GV hesaplamak için 
kullanılan bir CV değeri atanır. Aktif olmak için PV 
gerekmektedir. Kayıt Ağacınız PGV oluşturulur. GV, 
Ekiplerinizden tüm PV, PGV ve Spillover Hacmini 
içerir ve Ekip komisyonlarını hesaplamak için kullanılır. 
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PERAKENDE MÜŞTERİ: Perakende fiyatlar 
üzerinden websitenizden veya doğrudan sizden 
alışveriş yapan Müşteri. 

SPONSORLUK HATTI: Sizin tarafınızdan kişisel 
olarak kaydedilen her bir Distribütör, Kayıt Ağacınız- 
da yeni bir Sponsorluk Hattı başlatır. Sponsorluk 
Hattı, Distribütörün diğer Distribütörleri ve bu 
Distribütör-lerin de başkalarını kaydettirmesi ned- 
eniyle büyür. Bu süreç Sınırsız seviyeleri ile 
Hatları devam ettirir; sınırlama yoktur. Şekil 4'e 
bakınız.  

SMART DELIVERYSMART DELIVERY 
AYI:TERCİH EDİLEN MÜŞTERİ: Bu, PV ve 
seviye gereksinim- lerinizi karşılamaktan sorumlu 
olduğunuz süredir. Süre, başlangıç paketinizi 
satın aldığınız veya Distribütör seviyenizin 
yükseldiği ayın başında başlar ve bir sonraki ayın 
önceki gününün gece yarısı biter. Örneğin, 20 
Mayıs'ta Distribütörlüğe unutmayın.(daha önce 
Autoship veya Kolaylık Planı olarak bilinir): Tekrar 
eden bir sipariş almak isterseniz SmartDelivery’e 
kayıt olabilirsiniz. Jeunesse Global, her ay kredi  

kartınızdan ücret alacak ve belirlediğiniz ürünleri 
gön- derecektir. Müşteri Hizmetleri kesin tarihi size 
bildirebilir. Daha sonra daha büyük bir paket satın 
alarak seviye atlarsanız, bu satın alma tarihi yeni 
bir SmartDelivery Ayını başlatır.yükselirseniz, 
SmartDelivery Ayınız bu günde başlar ve 19 
Haziran'da gece yarısında sona erer. SmartDelivery 
Ayınız kısa ayların 28, 29, 30 ya da 31'inde 
başlıyorsa, kısa bir süre için başlangıç tarihini birkaç 
gün geriye ayar- ladığımızı. 

TAKIM VE TAKIM AĞACI: Ekip Ağacınız, sağ vea 
sol Ekipleri- nizin alt kısmındaki Ekip Ağacı- na 
yerleştirilen yeni kaydedilmiş Distribütörleri içeren 
organi- zasyonel yapınızdır. Üst Kolunuz tarafından 
kaydedilen yeni Distribütörler de Spillover olarak 
bilinen Ekiplerinizin birinin altına yerleştirilir. Ekip 
Ağacı'ndaki ürün satışlarından elde edilen CV, 
Takım Komis- yonlarının hesaplanması için GV'ye 
dönüştürülür. Şekil 4'e bakınız.   

TERCİH EDİLEN MÜŞTERİ: Websitenizden 
indirimli fiyatlarla alışveriş yapan kayıtlı Müşteri. 
Tercih Edilen Müşte- riler SmartDelivery'e katıl- 
malıdır. 

ÜST KOL: İlk olarak sizi kay- deden Distribütör ve 
bu Spon- sorluk Hattında sizden önce sponsor olan 
herkesi içerir. 

YAYILMA (SPILLOVER): Üst Kolunuz tarafından 
Takım Ağacınıza yerleştirilen distribütörler, 
Spillover olarak bilinir. Satışları GV'nize dahildir. 

YILLIK YENİLEME: Sanal İş Yönetim Sisteminiz için 
herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok.  

Şekil 4. Kayıt Ağacı: Kişisel olarak, her biri Kayıt 
Ağacınızda bir Sponsorluk Hattı başlatan A-D 
Distribütörleri var. Distribütör B, Sponsorluk 
Hatlarında ikinci seviyeniz olan Bx - Bz Distribütörlerini 
kaydettirmiştir. Distribütörler Bx - Bz ayrıca B’nin 
Spon- 
sor-luk Hatlarını da başlatıyor. D1 aynı zaman-da 2. 
seviyenizdedir. By1, 3. sevi- yenizdedir. 
Ekip Ağacı: Kişisel olarak kayıtlı Distribütörleriniz, 
sağ ve sol Ekiplerinize otomatik olarak dönüşümlü 
yerleştirilir (veya kilitli konu-munuz aracılığıyla arka 
ofisinizdeki kişisel profil ayarlarınızda manuel olarak 
ayarla-nabilir). Sapphire'e ulaşıncaya kadar, dış 
kollarınızın sağ veya sol Ekiplerine yeni Distribütörler 
yerleştirmelisiniz. 
Bu örnek- te, A - D Distribütörleri ve Müşterileriniz 
Ekip Ağacınıza yerleştirilir. Ayrıca, 1 - 4 Distribütörleri, 
üst kolunuz tarafından Takım Ağacınıza yerleştirildi ve 
Spillover oldular.  Takım Komisyon-ları, Takım 
Ağacınızdan hesaplanır. 
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