Čím VÍCE partnerů
zaregistrujete,
tím VYŠŠÍ
ODMĚNU získáte!
MĚSÍČNĚ v 2021
(zatím nemám info, do kdy to bude trvat)

MOTIVACE PRO SPONZORY – měsíčně v 2021
ODMĚNA V HOTOVOSTI

Sponzor získá

30 USD (750 Kč)
v hotovosti
za každých

400 BV
vstupních prodejů
nových distributorů
registrovaných
v daném obchodním
měsíci.

ODMĚNY SE KUMULUJÍ:
Za 400 BV vstup. prodejů získá
sponzor 30 USD (750 Kč)
Za 800 BV vstup. prodejů získá
sponzor 60 USD (1500 Kč)
Za 1200 BV vstup. prodejů získá
sponzor 90 USD (2250 Kč)
• ODMĚNY SE KUMULUJÍ: čím
více nových DS zaregistrujete,
tím více odměn můžete získat.
• Počítá se přímé i umísťující
sponzorování.
• Odměny se budou vyplácet
v průběhu následujícího
obchodního měsíce.

Leden – duben 2021

2021 RYCHLÝ START
Odměna v hotovosti
za postup na vyšší kvalifikační úroveň
Prosinec 2020
Region TIENS Evropa

2021 Odměna v hotovosti za postup na vyšší úroveň
• Leden 2021 – duben 2021 (4 měsíce)
• Určené pro: všechny distributory registrované v regionu TIENS Evropa
• Všichni distributoři, kteří během kvalifikačního období dosáhnou úroveň 6* nebo vyšší a splní všechny
kvalifikační podmínky, získají příslušné odměny v hotovosti:
Odměna

Nový 6* DS

Nový 7* DS

Nový 8* DS

Současná úroveň

DS registrovaní do TIENS od října 2020 (t.j.
od 29.09.2020)
nebo
Noví DS během kvalifikačního období

6* a nižší

7* a nižší

NOVÁ DOSAŽENÁ ÚROVEŇ

6*

7*

8*

Požadavky
na platbu odměny
CELKOVÁ ODMĚNA
V HOTOVOSTI

• Postup na 6* během 4 měsíců
od zapojení se,
• 400 akumulované osobní PV,
• 2 x 5* sítě

200 USD

• 400 akumulované osobní
• 800 akumulované osobní PV,
PV,
• 20.000 akumulované TNPV,
• 10.000 akumulované TNPV,
• 8.000 akumulované GPV
• 4.000 akumulované GPV

500 USD

1.000 USD

2021 Odměna v hotovosti za postup na vyšší úroveň
Důležité poznámky：
1. Na výše uvedené odměny se kvalifikují pouze ti distributoři, kteří jsou registrováni pod svým skutečným jménem a splňují

všechny požadavky a pravidla v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami TIENS. Ti distributoři TIENS, kteří neposkytli
svoje skutečné a pravdivé osobní údaje do konce kvalifikačního období, nebudou mít nárok na odměny.
2. Distributoři mohou získat více než jednu Odměnu v hotovosti během kvalifikačního období (za každou novou splněnou pozici

během kvalifikačního období náleží příslušná odměna).
3. Výherci budou také vyhodnocováni a oceňováni na regionálních akcích.
4. Pokud po vyplacení odměny bude jakákoli žádost o výměnu nebo kompenzaci produktů, společnost TIENS si vyhrazuje právo na
vrácení odměny od příslušných distributorů.
5. Region TIENS Evropa si vyhrazuje všechna práva na interpretaci a změnu, prodloužení nebo ukončení motivačního programu.

CESTOVNÍ MOTIVACE TIENS

2021
Ostrov

KOS
ŘECKO
VÁŠEŇ
TÝMOVÁ PRÁCE
DOBRODRUŽSTVÍ

PŘIPOJTE SE
K TÝMŮM TIENS
Kouzlo cestovat daleko,
objevovat nepoznané...
Naše výlety jsou známé
svým jedinečným kouzlem!

CESTOVNÍ MOTIVACE
5-denní dovolená na pláži
All-inclusive 5* hotel
na nádherném ostrově KOS
Odpočinek a teambuilding
TIENS rodinné setkání
Datum:
22.-26. září 2021
(změna vyhrazena)

CHYBÍ NÁM NAŠE VÝLETY! ALE UŽ JSME PŘIPRAVENI SE OPĚT
SETKAT!
Letos si zasloužíme dovolenou víc než kdykoli jindy!
Po náročných, ale i produktivních měsících zveme všechny

KULINÁŘSKÁ POTĚŠENÍ
Hotel Neptun zve na kulinářské
potěšení, které každý den překvapí
vaše chuťové buňky.
Rozmanité elegantní restaurace,
které nabízejí speciality řecké
a italské kuchyně na středomořský
styl.

DOMOV
SOFISTIKOVANOSTI
Rezort, který jsme vybrali, nabízí
pohodlné pokoje, každý
individuálně zařízený vkusným
moderním nábytkem.
Rezort je tvořen z několika budov
s lehkým přístupem ke všem jeho
vybavením.

HODNĚ ZÁBAVY A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Od minigolfu přes plachtění až po potápění.

SPA
Navrženo tak, aby poskytovalo maximální relax a uvolnění.

Kvalifikace
pro distributory

7 hvězd

• Udržet měsíčně aktivní úroveň 7*
(100 osobních PV měsíčně)
• Dosáhnout 14.000 AGPV (akumulované GPV)
a meziroční nárůst min. 6.000 GPV,
např. AGPV (říjen 2020–červen 2021) MÍNUS
AGPV (říjen 2019–červen 2020) >= 6.000 GPV
GPV = kumulativní boční obrat

KVALIFIKAČNÍ
OBDOBÍ:
29.9.2020
až 26.6.2021

(říjen 2020 – červen 2021)

9 měsíců

ODMĚNA:
PŘÍSPĚVEK
NA CESTOVNÍ
MOTIVACI 2021

1000 USD

Kvalifikace
pro distributory

8 hvězd

• Udržet měsíčně aktivní úroveň 8*
(200 osobních PV a 3.000 TNPV*)
• Dosáhnout 36.000 AGPV (akumulované GPV)
a meziroční nárůst min. 6.000 GPV, např.
AGPV (říjen 2020–červem 2021) MÍNUS
AGPV (říjen 2019–červen 2020) >= 6.000 GPV
GPV = kumulativní boční obrat
*DS musí být aktivní na základě aktuálního požadovaného
TNPV.

KVALIFIKAČNÍ
OBDOBÍ:
29.9.2020
až 26.6.2021

(říjen 2020 – červen 2021)

9 měsíců

ODMĚNA:
PŘÍSPĚVEK
NA CESTOVNÍ
MOTIVACI 2021

1200 USD

Úroveň (Bronzový Lev)
a počet kvalif. měsíců
9
8
7

Úroveň (Stříbrný Lev)
a počet kvalif. měsíců
9
8
7

Úroveň (Zlatý Lev a vyšší)
a počet kvalif. měsíců
9

8
7

Výše odměny
1200 USD
1100 USD
1000 USD
Výše odměny
1300 USD
1200 USD
1100 USD
Výše odměny
1400 USD
1300 USD
1200 USD

Kvalifikace
pro distributory

na Čestných
úrovních
• Poznámka: pokud jsou ZL/SL kvalifikovaní
jen jako BL, potom získají cenu jako BL.
• Během kvalifikačního období musí mít
distributoři každý měsíc:
Úroveň

Osobní nákupy

Požadavky sítě

Požadavky GPV

Čestná úroveň

200 PV

N x 8* x 5.000 PV

1.000 PV

Bronzový Lev: N=2; Stříbrný Lev: N=3; Zlatý Lev a vyššie: N=4

Kvalifikujte se jako aktivní DS na Čestné úrovni aspoň
během 7 z 9 měsíců kvalifikačního období.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:
1. Na výše uvedené odměny se kvalifikují pouze ti distributoři, kteří jsou registrováni pod svým skutečným
jménem a splňují všechny požadavky a pravidla v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami
TIENS. Tí distributoři TIENS, kteří neposkytli svoje skutečné a pravdivé osobní informace do konce
kvalifikačního období, nebudou mít nárok na odměny.
2. Distributoři mohou získat pouze jednu odměnu v rámci „Cestovní motivace TIENS 2021“ (na 1 ID).
3. Odměna bude vyplacena POUZE formou PŘÍSPĚVKU na účast na Cestovní motivaci TIENS 2021. Tuto
odměnu NENÍ MOŽNÉ vyměnitt za hotovost alebo za produkty.
4. Výhercům se doporučuje pozvat členy svého týmu a pokud je to možné, sdílet odměnu.
5. Pokud bude c esta zrušena z důvodu nepříznivých přírodních síl nebo jiných nekontrolovatelných
okolností, např. kvůli pandemii COVID-19, nebo jakýmkoli relevantním případům, všichni výherci
dostanou 50% své výhry v hotovosti, zbytek bude použitý jako cestovní fond.
6. Výherce může převést svoji výhru/odměnu na člena své rodiny nebo svého downline distributora
pouze na základě osobního schválení.
7. .Výherce bude oprávněný zakoupit 1 vstupenku z balíku Cestovní motivace TIENS 2021 pro člena své
rodiny nebo downline distributora pouze v tom případě, pokud bude na to k dispozici salší prostor.
8. Pokud po vyplacení odměny bude jakákoli žádost o výměnu nebo kompenzaci produktů, společnost
TIENS si vyhrazuje právo na vrácení odměny od příslušných distributorů
9. Region TIENS Evropa si vyhrazuje všechny práva na interpretaci a změnu, prodloužení nebo ukončení
tohoto motivačního programu.

Speciální odměny 2021
Leden 2021
Evropský region
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Zálohová platba na Speciální odměny
• Kvalifikační období: 29.12.2020 – 26.12.2021 (leden – prosinec 2021, 12 měsíců)
• Kvalifikační požadavky a odměna pro:

DS, kteří během kvalifikačního období
postoupí NA ÚROVEŇ 8*
Požadavky
na
PLATBU
ODMĚNY
CELKOVÁ
ODMĚNA (USD)

1.
2.
3.
4.
5.

2.400 APPV (akumulované osobní PV)
Měsíčně 3.000 TNPV (po dosažení úrovně 8*)
100.000 ATNPV (akumulovaný celkový síťový obrat PV)
24.000 AGPV (akumulovaný „boční“ obrat PV)
Dosáhnout meziroční nárůst + 30% ATNPV 2021 vs. ATNPV 2020

2.000
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Zálohová platba na Speciální odměny
• Kvalifikační období: 29.12.2020 – 26.12.2021 (leden – prosinec 2021, 12 měsíců)
• Kvalifikační požadavky a odměna pro:
BRONZOVÝ LEV nebo DS, kteří během kvalifikačního období postoupí na úroveň Bronzového Lva
(měsíčně udržet aktivní úroveň BL)
STŘÍBRNÝ LEV (během kvalifikačního období udržet aktivní úroveň SL)
ZLATÝ LEV (během kvalifikačního období udržet aktivní úroveň ZL)

Požadavky
na
PLATBU
ODMĚNY
CELKOVÁ
ODMĚNA (USD)

1. 240.000 ATNPV (akumulovaný celkový síťový obrat PV)
2. 18.000 AGPV (akumulovaný „boční“ obrat PV)
3. Dosáhnout meziroční nárůst ATNPV 2021 vs. ATNPV 2020:
Na odměnu pro BL: + 25%
Na odměnu pro SL: + 20%
Na odměnu pro ZL: + 15%

3.000

Na odměnu pro BL: + 35%
Na odměnu pro SL: + 30%
Na odměnu pro ZL: + 25%

5.000

Na odměnu pro BL: + 50%
Na odměnu pro SL: + 50%
Na odměnu pro ZL: + 40%

10.000
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Zálohová platba na Speciální odměny
Poznámky：
1. Výše uvedené odměny jsou zálohovou platbou („platbou předem“) Speciálních odměn „Odměna
Luxusní automobil (30.000 USD)“ a „Odměna Luxusní bydlení (500.000 USD)“ ze standartního
Kompenzačního plánu TIENS (pro Evropský region).
Pokud se distributor v budoucnosti kvalifikuje na Speciální odměnu podle požadavků standartního
Kompenzačního plánu TIENS, tyto získané a vyplacené „Zálohové platby na Speciální odměnu“ mu
budou odpočítané z hodnoty Speciální odměny (30.000 USD nebo 500.000 USD.)
2. Limit pro odměnu pro 8*, BL a SL: 30.000 USD:
• Pokud DS už v minulosti kumulovaně získal Speciální odměnu v hodnotě více než 30.000 USD,
nebude mít nárok na odměny z této motivace.
• Pokud DS už v minulosti kumulovaně získal Speciální odměnu v hodnotě např. 29.000 USD, horní
limit pro získání odměny z této motivace bude pro něho 1.000 USD.
3. Limit pro odměnu pro ZL: 500.000 USD.
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