
Mikä on tämän kampanjan voimassaoloaika?
Kategoria 1: Tämä kampanja alkaa 1. helmikuuta 2020 klo 02.01 ja päättyy 1. toukokuuta 
2020 klo 01.59 (molemmat ajat ovat Suomen aikoja). Alkuperäisen, virallisen tekstin mukaan 
kampanja päättyy 30. huhtikuuta, koska siinä käytetään Englannin aikaa.  
Kategoria 2: Tämä kampanja alkaa 1. helmikuuta 2020 klo 02.01 ja päättyy 1. toukokuuta 
2020 klo 01.59 (molemmat ajat ovat Suomen aikoja). Alkuperäisen, virallisen tekstin mukaan 
kampanja päättyy 30. huhtikuuta, koska siinä käytetään Englannin aikaa.  
Kategoria 3: Säilytä Silver-taso kolme kuukautta olemalla Silver vielä huhtikuussa 2020 ja 
pätevöidyt vuoden 2020 Silver-retriittiin. Retriitti pidetään Salt Lake Cityssä ja Monassa Young 
Livingin Whispering Springs Farm and Distillery -maatilalla.

Kuka voi ottaa osaa tähän kampanjaan?
Jokainen jälleenmyyjä, joka on allekirjoittanut Young Living B.V:n kanssa 
jälleenmyyjäsopimuksen voi ottaa tähän kampanjaan osaa. 

Koska matka tapahtuu?
13.–14. kesäkuuta 2020

Missä tapahtuma pidetään?
Amadria Park Resort 
22000 Šibenik 
Kroatia 

Mikä on resorttia lähinnä oleva lentokenttä?
Lähin lentokenttä on Splitin lentokenttä, joka on noin 60 minuutin ajomatkan päässä. 

Mitä palkintomatka sisältää?
Matka sisältää:

Lipun Helichrysum Seed to Seal Experience -tapahtumaan ja siirtymiset viikonlopun aikana 
(matkat lentokentän ja hotellin/kodin välillä eivät kuulu hintaan)
Vierailu Dalmatia Aromatic -maatilalla
Vierailu tislaamossa ja jakelukeskuksessa
Seed to Seal -koulutusta
Lounas 13.-14. kesäkuuta
Kaksi yötä jaetussa kahden hengen huoneessa (sisältää aamupalan) 
60 euroa kahteen illalliseen
Hienoja tunnustuslahjoja
Pätevöityminen vuoden 2020 European Conventionissa tapahtuvaan tunnustamiseen
Pätevöityminen vuoden 2020 Silver-retriittiin* (*vain kategoria 3:ssa pätevöityneet)

Sisältyvätkö lennot tähän palkintoon?
Ei. Lennot eivät sisälly palkintoon.

U S E I N  K Y S Y T Y T  K Y S Y M Y K S E T  J A  VA S TA U K S E T



Sisältyvätkö siirtymiset lentokentälle ja pois tähän palkintoon?
Eivät sisälly. Sinun tulee huolehtia niistä itse. Uber toimii alueella. Suosittelemme, että jaat 
Uber-kyydin toisen tapahtumaan osallistujan kanssa.

Minä päivänä ja mihin kellonaikaan minun tulee saapua?
Huomioitavaa: lennot eivät sisälly tähän kampanjaan. Yritä olla paikalla perjantaina 12. 
kesäkuuta, koska tapahtuma alkaa lauantaina 13. kesäkuuta klo 10. Lisätietoa saat tästä: 
https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

Mitkä ateriat sisältyvät kampanjapalkintoon?
Seuraavat ateriat sisältyvät palkintoon 13.–14. 2020:
2 hotelliaamiaista 
Lounaat tapahuman aikana
Annamme käyttöösi 60 euroa, jotka voit käyttää illallisiin

Miten saan 60 euroa haltuuni?
Maksamme ne sinulle kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen. Lähetä kuitit yhdessä IBAN- ja BIC-
koodien kanssa osoitteeseen Europeanrecognition@youngliving.com niin teemme sinulle 
hyvityksen. 

Mitä minun tulee tehdä tässä kampanjassa?

Kategoria 1 
Kategoria 1 on niille, jotka ovat ensimmäistä kertaa uusia Executiveja. Jos koskaan korkein 
saavuttamasi taso Distributor, Star tai Senior Star, olet tässä kategoriassa.

Pätevöitymisedellytykset: 
Säilytä (uusi) Executive-tasosi kahden kuukauden ajan 
JA 
nouse (uudeksi) Silveriksi yhdeksi kuukaudeksi

Kategoria 2
Kategoria 2 on niille, joiden korkein taso on Executive, ja jotka eivät koskaan ole olleet uusia 
Silvereitä. Jos korkein saavuttamasi taso on Executive, olet tässä kategoriassa.

Pätevöitymisedellytykset: 
Nouse (UUDEKSI) Silveriksi helmikuussa 2020 ja säilytä taso maaliskuun ajan

Kategoria 3
Säilytä Silver-taso kolme kuukautta olemalla Silver vielä huhtikuussa 2020 ja pätevöidyt vuoden 
2020 Silver-retriittiin. Retriitti pidetään Salt Lake Cityssä ja Monassa Young Livingin Whispering 
Springs Farm and Distillery -maatilalla.

Tästä kaavioista näet kaikki mahdolliset tavat, joilla voit pätevöityä tähän matkaan:

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


Kategoria 1:n skenaariot
Tästä kaavioista näet kaikki mahdolliset tavat, joilla voit pätevöityä tähän matkaan:

Skenaario 1
Nouse UUDEKSI Executiveksi helmikuussa 2020, säilytä taso maaliskuussa ja nouse UUDEKSI 
Silveriksi huhtikuussa 2020

Taso/kuukausi (2020) Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu
Uusi Executive (UUSI) Executive (2. kuukausi)

Executive

Uusi Silver (UUSI) Silver

Skenaario 2
Nouse UUDEKSI Executiveksi helmikuussa 2020, nouse UUDEKSI Silveriksi maaliskuussa 2020 
ja ole Executive huhtikuussa 2020

Taso/kuukausi (2020) Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu
Uusi Executive (UUSI) Executive (2. kuukausi)

Executive

Uusi Silver (UUSI) Silver

Skenaario 3 (Tässä skenaariossa jäsenen korkein taso on ollut Senior Star)
Nouse UUDEKSI Silveriksi helmikuussa 2020. Et voi pudota Executive-tason alapuolelle 
maaliskuussa ja huhtikuussa.

Taso/kuukausi (2020) Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu
Uusi Executive (UUSI) Executive (2. kuukausi)

Executive

Uusi Silver (UUSI) Silver

Kategoria 2:n skenaariot
Tästä kaavioista näet kaikki mahdolliset tavat, joilla voit pätevöityä tähän matkaan kategoria 
2:sta:

Nouse (UUDEKSI) Silveriksi helmikuussa 2020 ja säilytä taso maaliskuun ajan

Taso/kuukausi (2020) Helmikuu Maaliskuu
Uusi Silver (UUSI) Silver (2. kuukausi)

Silver



Nouse UUDEKSI Silveriksi maaliskuussa ja saavuta taso huhtikuun ajan

Taso/kuukausi (2020) Maaliskuu Huhtikuu
Uusi Silver (UUSI) Silver (2. kuukausi)

Silver

Kategoria 3:n skenaario – 2020 Silver Retreat (Utah, USA)
Alapuolella olevasta kaavioista näet, miten voit pätevöityä kategoria 3:sta. Huomioitavaa. 
Kategoria 3:ssa on vain yksi tapa pätevöityä.

Nouse (UUDEKSI) Silveriksi helmikuussa 2020 ja säilytä taso maaliskuun ajan

Taso/kuukausi (2020) Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu
Uusi Silver (UUSI) Silver (2. kuukausi)

Silver
(3. kuukausi)

Silver

Säilytä Silver-taso kolme kuukautta olemalla Silver vielä huhtikuussa 2020 ja pätevöidyt vuoden 
2020 Silver-retriittiin Salt Lake Cityssä. Vieraile kauniilla Whispering 
Springs Farm and Distillery -maatilalla Utahin Monassa, uudessa pääkonttorissamme, kuuntele 
kiinnostavia tähtipuhujiamme, tapaa Mary Young ja muita johtotiimin jäseniä, saa hienoja 
lahjoja ja tapaa solmi uusia ystävyyssuhteita.

Mitkä ovat pätevöitymisedellytykset Executive- ja Silver-tasoille nousemiseen?
Pätevöitymisedellytykset Executive- ja Silver-tasoille on esitetty alla olevassa kaaviossa: 

Pätevöityminen Executive Silver
PV   100  100
OGV   4,000  10,000
PGV   N/A  1,000
Alalinja  2 @ 1,000 2 @ 4,000

Lue lisää Young Livingin palkkiojärjestelmästä tästä. 

Miten voin pitää lukua edistymisestäni ja pisteistäni?Liity Thrive! Europe Facebook 
-ryhmäämme, jossa julkaisemme väliaikatietoja joka kuukausi.

Saanko sähköpostilla tietoa kampanjasta sen voimassaoloaikana?
Pätevöitymässä olevat jäsenet saavat meiltä sähköpostia kuukausittain 7. päivän tienoilla 
kampanjan voimassaoloaikana. Sähköpostissa on lisätietoa, mitä lisätoimia pätevöitymiseen 
vaaditaan. 

Mistä tiedän olenko pätevöitynyt kannustinmatkalle? 
Sen jälkeen kun tarkistamme tilanteen kuukausittain, pätevöityneet saavat sähköpostia 
osoitteesta Europeanrecognition@youngliving.com. Pyrimme lähettämään sähköpostin 7. 
päivän aikoihin joka kuukausi kampanjan ollessa voimassa.  

https://www.youngliving.com/en_GB/opportunity/compensation-plan
https://www.facebook.com/groups/YoungLivingThriveEurope/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/YoungLivingThriveEurope/?ref=bookmarks


Matkalle pätevöityneet saavat sähköpostia osoitteesta europeanrecognition@youngliving.
com noin 7. toukokuuta 2020. Sähköpostissa kerromme, miten voit rekisteröityä 
palkintomatkallesi.

Kuinka kauan minulla on aikaa hyväksyä palkintoni?
Sinulla on viisi arkipäivää aikaa hyväksyä palkintosi. Aika alkaa siitä, kun vastaanotit 
sähköpostin. 

Onko minun tarkoitus jakaa hotellihuone jonkun kanssa?
Kyllä. Kaikki pätevöityneet jakavat kahden hengen huoneen.

Kuuluuko palkintooni vieraan mukaan ottaminen?
Ei. Palkinto ei pidä sisällään vieraan tuomista. 

Voinko ottaa vieraan mukaan, jos vieras itse maksaa lipun ja kulunsa?
Kyllä. Vieraan tulee itse tehdä hotellivaraukset ja ostaa lippu Helichrysum Seed to Seal 
Experience -tapahtumaan. Lippuja voi ostaa tästä: https://www.eventbrite.co.uk/e/
helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

Voinko jakaa huoneeni tiimiläiseni kanssa, joka ei pätevöitynyt palkintomatkaan, mutta 
on ostanut itse lipun tapahtumaan?
Huoneiden saatavuudesta riippuen voit mahdollisesti jakaa huoneen tiimiläisesi kanssa.  
Lähetä sähköpostia osoitteeseen europeanevents@youngliving.com ja he kertovat lisää 
hinnoista. 

En voi osallistua Helichrysum Seed to Seal Experience -tapahtumaan. Voinko lykätä 
osallistumistani vuoteen 2021?
Valitettavasti et voi. 

Voinko siirtää lippuni jollekin muulle?
Liput eivät ole siirrettävissä. 

Pätevöidyin matkaan, mutta tilini on yhteinen. Voimmeko me molemmat osallistua?
Valitettavasti vain yksi henkilö per tili voi osallistua. Teidän tulee itse päättää, kumpi osallistuu.

En pysty osallistumaan vuoden 2020 Silver-retriittiin. Voinko lykätä osallistumistani 
vuoteen 2021?
Kyllä. Voit lykätä osallistumistasi kerran. Tehdäksesi näin, lähetä sähköpostia osoitteeseen 
events@youngliving.com.

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

