
Jaké je kvalifikační období této propagační akce?
1. kategorie: Propagační akce začíná 1. února 2020 v 00:01 GMT a končí 30. dubna 2020  
ve 23:59 BST. Začátek je měřen v souladu s časovým pásmem kanceláře Young Living EU-RU  
v Londýně. 
2. kategorie: Propagační akce začíná 1. února 2020 v 00:01 GMT a končí 30. dubna 2020  
ve 23:59 BST. Začátek je měřen v souladu s časovým pásmem kanceláře Young Living EU-RU  
v Londýně. 
3. kategorie: Udržte si hodnost Silver i 3. měsíc v dubnu 2020 a kvalifikujte se na pobyt Silver 
Retreat 2020 – bude se konat v Salt Lake City a na farmě a destilerii společnosti Young Living 
Whispering Springs v Moně v USA.

Kdo má nárok na účast v této propagační akci? 
Této propagační akce se může zúčastnit každý distributor, který podepsal distributorskou 
smlouvu s Young Living B.V. 

Kdy se bude odměnový výlet konat?
13.–14. června 2020

Kde se bude odměnový výlet konat?
Amadria Park Resort 
22000 Šibenik 
Chorvatsko 

Které letiště je nejblíže ke středisku?
Nejblíže ke středisku je letiště ve Splitu, které se nachází asi hodinu jízdy autem. 

Co je v odměnovém výletu zahrnuto?
Tento odměnový výlet zahrnuje:

Vstupenku na událost Seed to Seal Experience a dopravu v rámci události (doprava z letiště  
a na něj není zahrnuta)
Návštěvu farmy Dalmatia Aromatic
Návštěvu naší destilerie a distribučního centra
Školení Seed to Seal
Vynikající oběd je zahrnutý 13.–14. června
Dvě noci ve sdíleném pokoji se dvěma lůžky (včetně 2 snídaní) 
60 euro na 2 večeře
Speciální dárky uznání
Uznání na kongresu European Convention v září 2020
Kvalifikaci na pobyt Silver Retreat 2020* (*pouze kvalifikovaní 3. kategorie)

Jsou lety součástí této odměny?
Ne, lety nejsou součástí této propagační akce.

Č A S TO  K L A D E N É  OTÁ Z K Y



Je doprava z letiště a na něj součástí této odměny?
Ne, doprava z letiště na hotel není poskytnuta. Budete si ji muset zařídit sami. Služba Uber je 
volně k dispozici a doporučujeme vám, abyste Uber sdíleli s dalším kvalifikovaným.

Na jaké datum a čas si mám naplánovat příjezd?
Vezměte prosím na vědomí, že, lety nejsou součástí této propagační akce. Naplánujte si 
prosím vaše lety tak, abyste dorazili v pátek 12. června, protože událost začíná v sobotu 13. 
června v 10:00. Více informací naleznete zde: https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-
seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

Jaká jídla jsou součástí?
13.–14. června 2020 jsou součástí následující jídla:
2 snídaně jsou součástí vašeho ubytování 
Vynikající obědy během události
Proplatíme vám 60 euro na zaplacení dvou večeří 

Jak mi bude proplaceno 60 euro za mé dvě večeře?
Peníze vám budou uhrazeny přibližně 2 týdny po události. Pošlete nám prosím vaše stvrzenky 
společně s vaším číslem BIC a IBAN na e-mail europeanrecognition@youngliving.com, aby 
vám byla tato cena uhrazena. 

Co musím udělat, abych se kvalifikoval/a na tuto pobídku?

1. kategorie 
1. kategorie je zamýšlena pro ty, kteří nikdy dříve nezískali hodnost Executive. Pokud byla vaší 
nejvyšší placenou hodností hodnost Distributor, Star, nebo Senior Star, jste v této kategorii.

Kvalifikační kritéria: 
Udržte si (NOVOU) hodnost Executive po celkem 2 měsíce 
A 
Postupte na (NOVOU) hodnost Silver a udržte si ji 1 měsíc

2. kategorie
2. kategorie je zamýšlena pro ty, jejichž nejvyšší placená hodnost byla hodnost Executive. Tito 
kvalifikovaní nikdy dříve nezískali hodnost Silver. Pokud byla vaší nejvyšší placenou hodností 
hodnost Executive, jste v této kategorii.

Kvalifikační kritéria: 
Postupte na (NOVOU) hodnost Silver v únoru 2020 a udržte si ji v březnu

3. kategorie
Udržte si hodnost Silver i 3. měsíc v dubnu 2020 a kvalifikujte se na pobyt Silver Retreat 2020 
– bude se konat v Salt Lake City a na farmě a destilerii společnosti Young Living Whispering 
Springs v Moně v USA

Níže jsou tabulky s příklady veškerých možných způsobů, jak se na tento výlet kvalifikovat:

https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403
https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403


Možnosti 1. kategorie
Níže jsou tabulky s příklady veškerých možných způsobů, jak se můžete kvalifikovat  
do 1. kategorie:

1. možnost
Dosáhněte NOVÉ hodnosti Executive v únoru 2020, udržte si ji v březnu 2020 a dosáhněte 
NOVÉ hodnosti Silver v dubnu 2020

Hodnost / Měsíc (2020) Únor Březen Duben
Nová hodnost Executive (NOVÁ) hodnost 

Executive
(2. měsíc)

hodnost Executive

Nová hodnost Silver (NOVÁ) hodnost 
Silver

2. možnost
Dosáhněte NOVÉ hodnosti Executive v únoru 2020, dosáhněte NOVÉ hodnosti Silver  
v březnu 2020 a dosáhněte hodnosti Executive v dubnu 2020

Hodnost / Měsíc (2020) Únor Březen Duben
Nová hodnost Executive (NOVÁ) hodnost 

Executive
(2. měsíc)

hodnost Executive

Nová hodnost Silver (NOVÁ) hodnost 
Silver

3. možnost (V této možnosti měl člen nejvyšší hodnost Senior Star)
Dosáhněte NOVÉ hodnosti Silver v únoru 2020. V březnu a dubnu nemůžete spadnout pod 
hodnost Executive.

Hodnost / Měsíc (2020) Únor Březen Duben
Nová hodnost Executive (NOVÁ) hodnost 

Executive
(2. měsíc)

hodnost Executive

Nová hodnost Silver (NOVÁ) hodnost 
Silver

 
 
 
 
 
 
 



Možnosti 2. kategorie
Níže jsou tabulky s příklady veškerých možných způsobů, jak se můžete kvalifikovat do 2. 
kategorie:

Postupte na NOVOU hodnost Silver v únoru a udržte si ji v březnu 2020

Hodnost / Měsíc (2020) Únor Březen
Nová hodnost Silver (NOVÁ) hodnost 

Silver
(2. měsíc)

hodnost Silver

Postupte na NOVOU hodnost Silver v březnu a udržte si ji v dubnu 2020

Hodnost / Měsíc (2020) Březen Duben
Nová hodnost Silver (NOVÁ) hodnost 

Silver
(2. měsíc)

hodnost Silver

Možnost 3. kategorie – pobyt Silver Retreat 2020 (Utah, USA)
Níže je tabulka s příkladem, jak se můžete kvalifikovat do 3. kategorie. Vezměte prosím na 
vědomí, že existuje pouze jedna možnost, jak se kvalifikovat do 3. kategorie.

Postupte na NOVOU hodnost Silver v únoru 2020 a udržte si ji v březnu a dubnu 2020

Hodnost / Měsíc (2020) Únor Březen Duben
Nová hodnost Silver (NOVÁ) hodnost 

Silver
(2. měsíc)

hodnost Silver
(3. měsíc)

hodnost Silver

Kvalifikujte se na hodnost Silver ještě jeden měsíc navíc (duben 2020) a získáte také odměnový 
výlet na pobyt Silver Retreat 2020 v Salt Lake City v USA. Navštivte naši překrásnou farmu 
a destilerii Whispering Springs v Moně v Utahu, naše zbrusu nové globální ředitelství, 
poslechněte si speciální pozvané přednášející, seznamte se s naší spoluzakladatelkou  
a výkonnou ředitelkou Mary Young a s naším výkonným týmem, získejte exkluzivní dárky  
a najděte si nové přátele z celého světa.

Jaká jsou kvalifikační kritéria potřebná k dosažení hodnosti Executive a Silver?
Kvalifikační kritéria pro dosažení hodnosti Executive a Silver jsou zobrazena v tabulce níže: 

Kvalifikace  Executive Silver
PV   100  100
OGV   4 000  10 000
PGV   Nelze aplikovat 1 000
Větve   2 @ 1 000 2 @ 4 000

Pro více informací se prosím podívejte do plánu odměn společnosti Young Living, který 
naleznete zde. 

https://www.youngliving.com/en_GB/opportunity/compensation-plan


Jak můžu sledovat mé pokroky v této pobídce?
Přidejte se prosím k naší facebookové skupině Thrive! Europe, kde každý měsíc zveřejníme 
žebříčky.

Jakou komunikaci obdržím v průběhu této pobídky?
Členové, kteří jsou na nejlepší cestě, aby se kvalifikovali, obdrží během kvalifikačního období 
gratulační e-maily každý měsíc okolo 7. V nich budou podrobné informace o dalších krocích, 
které je třeba podniknout, abyste se kvalifikovali na výlet. 

Jak budu vědět, jestli jsem se na pobídku kvalifikoval/a? 
Po kontrole potvrdíme kvalifikované a každý měsíc 7. nebo kolem tohoto data je 
během kvalifikačního období kontaktujeme prostřednictvím e-mailu z e-mailové adresy 
europeanrecognition@youngliving.com.  

Konečné kvalifikované kontaktujeme prostřednictvím e-mailu z e-mailové adresy 
europeanrecognition@youngliving.com v pondělí 7. května nebo kolem tohoto data  
s instrukcemi o tom, jak se mohou na odměnový výlet zaregistrovat. 

Kolik mám času na převzetí ceny?
Členové budou mít na převzetí ceny pět (5) pracovních dní od data obdržení e-mailu. 

Budu muset sdílet mé ubytování s jinými kvalifikovanými?
Ano. Všichni kvalifikovaní budou sdílet dvoulůžkový pokoj se dvěma oddělenými postelemi. 

Zahrnuje má cena hosta?
Ne, cenou je jedna vstupenka na kvalifikujícího a nezahrnuje hosta. 

Mohu si s sebou vzít hosta?
Ano, na výlet si s sebou můžete vzít hosta. Budou však zodpovědní za to, aby si zařídili své 
vlastní ubytování a koupili si vstupenku na událost Helichrysum Seed to Seal Experience. 
Vstupenky naleznete zde: https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-
experience-tickets-68268995403

Co když se někdo z mého týmu nekvalifikoval na výlet, ale zakoupil si vstupenku na 
událost Seed to Seal? Mohu s ním sdílet pokoj?
Pokud se někdo z vašeho týmu nekvalifikoval, ale události Helichrysum Seed to Seal se 
zúčastní, protože si zakoupil vstupenku, možná s ním budete moci sdílet pokoj v závislosti 
na dostupnosti. Bude však třeba zaplatit poplatky. Pro informace o nákladech prosím 
kontaktujte europeanevents@youngliving.com. 

Události Helichrysum Seed to Seal se nemohu zúčastnit. Mohu si svůj výlet odložit na rok 
2021?
Odměnový výlet si bohužel nemůžete odložit. 

Mohu mou vstupenku převést na někoho jiného?
Vstupenky nelze převést. 
 

https://www.facebook.com/groups/YoungLivingThriveEurope/?ref=bookmarks
https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403
https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403


Kvalifikoval/a jsem se na výlet, ale sdílím účet. Budeme se moci oba zúčastnit výletu?
Odměna je omezena na jednoho dospělého na distributorství. Členové se sdíleným 
distributorstvím se musí rozhodnou, který z nich bude kvalifikovaným účastníkem.

Pobytu Silver Retreat 2020 se nemohu zúčastnit. Mohu si svůj výlet odložit na rok 2021?
Ano, tento výlet si můžete jednou odložit. Abyste si ho mohli odložit, musíte zaslat e-mail na 
adresu events@youngliving.com.


