
Koks šios akcijos kvalifikacinis laikotarpis?
1 kategorija: Akcijos pradžia – 2020 m. vasario 1 d., 02:01 (Lietuvos laiko zona). Akcijos 
pabaiga – 2020 m. balandžio 30 d., 01:59 (Lietuvos laiko zona).  Pradžios ir pabaigos laikas 
nustatomas pagal „Young Living“ (Europą ir Rusiją atstovaujančio) biuro Londone laiko zoną.
2 kategorija: Akcijos pradžia – 2020 m. vasario 2 d., 02:01 (Lietuvos laiko zona). Akcijos 
pabaiga – 2020 m. balandžio 30 d., 01:59 (Lietuvos laiko zona).  Pradžios ir pabaigos laikas 
nustatomas pagal „Young Living“ (Europą ir Rusiją atstovaujančio) biuro Londone laiko zoną.
3 kategorija: 2020 m. balandį išlaikykite „Silver“ statusą trečiąjį mėnesį ir jūs būsite pakviesti 
leistis į „2020 Silver Retreat“ skatinamąją kelionę į Solt Leik Sitį ir „Young Living“ Whispering 
Springs ūkį ir distiliavimo gamyklą Monoje, Jutoje, JAV.

Kas turi teisę dalyvauti šioje akcijoje?
Kiekvienas platintojas, pasirašęs platintojo sutartį su „Young Living Europe B.V.“ gali 
pasinaudoti pasiūlymu.

Kada vyks skatinamoji kelionė?
2020 m. birželio 13–14 d.

Kur vyks skatinamoji kelionė?
„Amadria Park Resort“ 
22000 Šibenik 
Kroatija

Koks artimiausias oro uostas iki renginio vietos?
Artimiausias oro uostas yra Splito oro uostas (angl. Split Airport), nutolęs maždaug 60 minučių 
kelio automobiliu atstumu. 

Kas įeina į prizinį paketą?
Į prizinį paketą įeina:

Bilietas į renginį „Helichrysum Seed to Seal Experience“ ir pervežimo paslauga renginio metu 
(pervežimo paslauga į / iš oro uosto neįtraukta)
Apsilankymas Dalmatia Aromatic ūkyje
Apsilankymas distiliavimo gamykloje ir produktų išskirstymo centre
„Seed to Seal“ mokymų sesijos
Gardūs pietūs (birželio 13–14 d.)
Apgyvendinimas dviviečiame kambaryje 2 asmenims 2 naktims (įtraukti 2 pusryčiai) 
60 eurų atsiskaityti už 2 vakarienes
Specialios dovanėlės
Galimybė būti viešai pasveikintiems renginyje „European Convention“ 2020 m. rugsėjį
Pakvietimas į kelionę „2020 Silver Retreat“* (*tik 3 kategorijos kvalifikaciniai dalyviai)

Ar padengiama kaina už skrydžius?
Ne, mokesčiai už skrydžių bilietus nėra padengiami šioje akcijoje.

DUK



Ar padengiama kaina už pervežimo paslaugas į / iš oro uosto?
Ne, pervežimo paslauga iš / į oro uostą ir į /iš viešbučio nėra siūloma. Jūs turėsite patys tuo 
pasirūpinti. „Uber“ paslaugos yra laisvai prieinamos, todėl siūlome susikooperuoti važiuojant 
„Uber“ su kitais dalyviais.

Kokią dieną ir kokiu laiku turėčiau atvykti?
Primename, jog skrydžių bilietų kainos nėra padengiamos šioje akcijoje. Pašome atitinkamai 
planuoti savo skrydžius, jog atvyktumėte birželio 12 d., penktadienį, nes renginys prasidės 
birželio 13 d., šeštadienį, 10:00. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.eventbrite.
co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

Kokie valgiai įtraukti į prizinį paketą?
2020 m. birželio 13–14 d. bus teikiami šie patiekalai:
Jūsų viešbutyje bus pasiūlyti 2 pusryčiai 
Gardūs pietūs renginio metu
Mes padengsime 2 vakarienių kainą – iš viso už 60 eurų 

Kada ir kokiu būdu bus padengtos mano 2 vakarienės už 60 eurų?
Lėšos bus padengtos praėjus apytikriai 2 savaitėms po renginio. Prašome atsiųsti čekius, 
nurodant BIC ir IBAN duomenis el. paštu Europeanrecognition@youngliving.com. 

Ką reikia padaryti, norint dalyvauti akcijoje?

1 kategorija 
1 kategorija skirta tiems, kurie niekada nėra pasiekę naujo „Executive“ statuso. Jei jūsų 
aukščiausias pasiektas statusas ligi šiol buvo Platintojas / „Distributor“, „Star“ arba „Senior 
Star“, jūs esate šioje kategorijoje.

Kvalifikaciniai kriterijai: 
Išlaikykite (NAUJĄ) „Executive“ statusą 2 mėnesius 
IR 
Pasiekite (NAUJĄ) „Silver“ statusą 1 mėnesį

2 kategorija
2 kategorija skirta tiems, kurių aukščiausias apmokamas statusas – „Executive“. Šie asmenys 
ligi šiol nėra pasiekę naujo „Silver“ statuso. Jei jūsų aukščiausias pasiektas apmokamas 
statusas – „Executive“, tuomet jūs esate šioje kategorijoje.

Kvalifikaciniai kriterijai: 
2020 m. vasarį pasiekite (NAUJĄ) „Silver“ statusą ir kovą jį išlaikykite

3 kategorija
2020 m. balandį išlaikykite „Silver“ statusą trečiąjį mėnesį ir jūs būsite pakviesti leistis į „2020 
Silver Retreat“ skatinamąją kelionę į Solt Leik Sitį ir „Young Living“ Whispering Springs ūkį ir 
distiliavimo gamyklą Monoje, Jutoje, JAV.

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


Žemiau yra visų galimų būdų, kaip patekti į šią kelionę, diagramų pavyzdžiai:

1 kategorijos atvejai
Žemiau yra galimų būdų, kaip patekti į šią kelionę pagal 1 kategoriją, diagramų pavyzdžiai:

Pirmas atvejis
2020 m. vasarį pasiekite NAUJĄ „Executive“ statusą ir išlaikykite jį 2020 m. kovą bei 2020 m. 
balandį pasiekite NAUJĄ „Silver“ statusą

Statusas / Mėnuo (2020 m.) Vasaris Kovas Balandis
Naujas „Executive“ (NAUJAS) 

„Executive“
2 mėnuo

„Executive“

Naujas „Silver“ (NAUJAS) „Silver“

Antras atvejis
2020 m. vasarį pasiekite NAUJĄ „Executive“ statusą, 2020 m. kovą pasiekite NAUJĄ „Silver“ 
statusą bei 2020 m. balandį pasiekite „Executive“ statusą.

Statusas / Mėnuo (2020 m.) Vasaris Kovas Balandis
Naujas „Executive“ (NAUJAS) 

„Executive“
2 mėnuo

„Executive“

Naujas „Silver“ (NAUJAS) „Silver“

Trečias atvejis (Šiuo atveju aukščiausias nario pasiektas statusas – „Senior Star“)
2020 m. vasarį pasiekite NAUJĄ „Silver“ statusą. Kovą ir balandį negalite nukristi žemiau 
„Executive“ statuso.

Statusas / Mėnuo (2020 m.) Vasaris Kovas Balandis
Naujas „Executive“ (NAUJAS) 

„Executive“
2 mėnuo

„Executive“

Naujas „Silver“ (NAUJAS) „Silver“

2 kategorijos atvejis
Žemiau yra galimų būdų, kaip patekti į šią kelionę pagal 2 kategoriją, diagramų pavyzdžiai:

2020 m. vasarį pasiekite (NAUJĄ) „Silver“ statusą ir kovą jį išlaikykite

Statusas / Mėnuo (2020 m.) Vasaris Kovas
Naujas „Silver“ (NAUJAS) „Silver“ (2 mėnuo)

„Silver“



2020 m. kovą pasiekite (NAUJĄ) „Silver“ statusą ir balandį jį išlaikykite

Statusas / Mėnuo (2020 m.) Kovas Balandis
Naujas „Silver“ (NAUJAS) „Silver“ (2 mėnuo)

„Silver“

3 kategorijos atvejis – 2020 m. „Silver Retreat“ (Juta, JAV)
Žemiau yra galimų būdų, kaip patekti į šią kelionę pagal 3 kategoriją, diagramų pavyzdžiai: 
Atminkite, kad yra tik vienas galimas būdas pasiekti 3-ios kategorijos kriterijus.

2020 m. vasarį pasiekite (NAUJĄ) „Silver“ statusą, o kovą ir balandį jį išlaikykite

Statusas / Mėnuo (2020 m.) Vasaris Kovas Balandis
Naujas „Silver“ (NAUJAS) „Silver“ 2 mėnuo

„Silver“
(3 mėnuo)
„Silver“

Pasiekite dar 1 mėnesį (2020 m. balandį) „Silver“ statusą ir būsite pakviesti į skatinamąją 
kelionę „2020 Silver Retreat“ Solt Leik Sityje, JAV. Apsilankykite mūsų nuostabiame 
Whispering Springs ūkyje ir distiliavimo gamykloje Monoje (Juta), mūsų visiškai naujojoje 
pagrindinėje būstinėje, išgirskite specialių svečių pranešėjų kalbas, susitikite su mūsų 
kompanijos įkūrėja ir vadove Mary Young bei vykdomąja komanda, gaukite išskirtinių dovanų 
ir susiraskite naujų draugų iš viso pasaulio.

Kokie yra kvalifikaciniai kriterijai, norint pasiekti „Executive“ ir „Silver“ statusus?
Kvalifikaciniai kriterijai, norint pasiekti „Executive“ ir „Silver“, yra parodyti žemiau esančioje 
diagramoje: 

Kvalifikacija  „Executive“ „Silver“
PV   100  100
OGV   4 000  10 000
PGV   N / A  1 000
Šakos   2 @ 1 000 2 @ 4 000

Dėl platesnės informacijos prašome žiūrėti „Young Living“ kompensavimo planą čia.
Kaip galiu sekti savo progresą akcijoje?
Kas mėnesį skelbsime atnaujintą lyderių informaciją feisbuko grupėje „Thrive! Europe“. Tad 
kviečiame prisijungti.

Kokios informacijos sulauksiu šios akcijos laikotarpiu?
Sėkmingai kriterijus pasiekę nariai gaus sveikinimo laiškus maždaug kiekvieno mėnesio 7 d. 
per visą akcijos laikotarpį. Čia bus išsamiai aprašyti tolesni veiksmai, kuriuos jie turi atlikti, kad 
galėtų leistis į kelionę.  

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


Kaip aš žinosiu, ar sėkmingai įvykdžiau akcijos sąlygas?
Atlikus auditą, akcijoje pasiekę kriterijus nariai bus patvirtinti ir jiems bus pranešta el. pašto 
adresu Europeanrecognition@youngliving.com apytikriai kiekvieno mėnesio 7 d. per visą 
akcijos laikotarpį.  

Apie galutinį akcijos laimėjimą bus pranešta el. pašto adresu europeanrecognition@
youngliving.com apytikriai 2020 m. gegužės 7 d. (pirmadienį), nurodant, kaip užsiregistruoti į 
kelionę.

Per kiek laiko turiu priimti prizą?
Nariai turės penkias (5) darbo dienas priimti prizą nuo tos dienos, kai gaus el. laišką.  

Ar turėsiu dalintis apgyvendinimu su kitais dalyviais?
Taip. Visi dalyviai turės dalintis dviviečiais kambariais, kuriuose bus po 2 atskiras lovas.  

Ar į prizinį paketą įtrauktas svečio bilietas?
Ne, į prizinį paketą įtrauktas tik 1 bilietas, skirtas vienam laimėtojui (be svečio). 

Ar galiu pasikviesti svečią?
Jūs galite pasikviesti svečią vykti kartu su jumis į kelionę. Tačiau jie turės patys susitarti dėl 
apgyvendinimo ir nusipirkti bilietą į renginį „Helichrysum Seed to Seal Experience“. Daugiau 
informacijos galite rasti čia: https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-
experience-tickets-68268995403

Narys, priklausantis mano komandai, nelaimėjo akcijoje, tačiau pats įsigijo bilietą į 
renginį „Helichrysum Seed to Seal Experience“. Ar galiu kambariu dalintis su juo?
Jei jūsų komandos narys nelaimėjo akcijoje, tačiau įsigijo bilietą į renginį „Helichrysum Seed 
to Seal Experience“, jūs potencialiai galėsite dalintis kambariu priklausomai nuo laisvų vietų. 
Tačiau bus taikomi mokesčiai. Dėl kainų prašome susisiekti el. pašto adresu europeanevents@
youngliving.com. 

Negalėsiu dalyvauti renginyje „Helichrysum Seed to Seal Experience“. Ar galiu atidėti 
kelionę iki 2021 m.?
Deja, laimėtos kelionės atidėti negalima.

Ar galiu perleisti bilietą kitam asmeniui?
Bilietų perleisti negalima.

Pasiekiau kriterijus gauti šios akcijos prizą, tačiau mano paskyra yra bendra. Ar galime 
abu vykti į kelionę?
Prizas skiriamas vienam iš paskyrą atstovaujančių suaugusiųjų. Bendrų paskyrų savininkai turi 
nuspręsti, kuris iš jų dalyvaus kelionėje.

Negalėsiu dalyvauti renginyje „2020 Silver Retreat“. Ar galiu atidėti kelionę iki 2021 m.?
Taip, šią kelionę galima atidėti 1 kartą. Turite susisiekti su renginių komanda el. paštu  
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

