
När är kvalifikationsperioden för den här kampanjen?
Kategori 1: Kampanjen börjar 1 februari 2020 kl. 01.01 och avslutas 1 maj 2020 kl. 00.59 
svensk tid.  
Kategori 2: Kampanjen börjar 1 februari 2020 kl. 01.01 och avslutas 1 maj 2020 kl. 00.59 
svensk tid.  
Kategori 3: Upprätthåll Silver i en tredje månad i rad i april 2020 så kvalificerar du också till 
Silver Retreat 2020 som äger rum i Salt Lake City och på Young Livings Whispering Springs 
Farm and Distillery i Mona, Utah, USA.

Vem kan delta i kampanjen?
Alla distributörer som har skrivit på distributörsavtalet med Young Living Europe B.V. kan delta 
i kampanjen.

När sker resan?
13–14 juni 2020

Var äger belöningsresan rum?
Amadria Park Resort 
22000 Šibenik 
Kroatien

Vilken flygplats är närmast?
Närmaste flygplats är Split Airport, cirka 1 timmes bilresa från hotellet.

Vad ingår i resan?
Det här ingår i resan:

Evenemangsbiljett till Helichrysum Seed to Seal Experience och transport under 
evenemanget (transport till och från flygplatsen ingår inte)
Ett besök på gården Dalmatia Aromatic
Ett besök på vårt destilleri och vår distributionscentral
Utbildning i Seed to Seal
Lunch ingår 13–14 juni 2020
Två nätters boende i ett dubbelrum med två enkelsängar (inklusive två frukostar) 
60 euro till två middagar
Särskilda gåvor
Erkännande på European Convention i september 2020
Behörighet till Silver Retreat 2020* (*endast de som kvalificerar i kategori 3)

Ingår flyg?
Nej, flyg ingår inte i kampanjen.

Ingår resa till och från flygplatsen?
Nej, resan mellan flygplatsen och hotellet ingår inte. Du måste ordna dessa resor själv. Uber 
finns att beställa och vi rekommenderar att du delar en Uber med andra deltagare.

VA N L I G A  F R Å G O R  O C H  S VA R



Vilken dag och tid bör jag anlända?
Obs! Flyg ingår inte i kampanjpriset. Boka flyg så att du landar på fredagen 12 juni eftersom 
evenemanget börjar på lördagen 13 juni kl. 10. Mer information finns här: https://www.
eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

Vilka måltider ingår?
Följande måltider ingår 13–14 juni 2020:
Frukost i 2 dagar ingår i boendet 
Lunch serveras på evenemanget
Vi ger dig ersättning på 60 euro som går till två middagar

Hur får jag ersättningen på 60 euro för de två middagarna?
Vi kommer att återbetala dig cirka 2 veckor efter evenemanget. Mejla dina kvitton samt ditt 
IBAN- och BIC-nummer till Europeanrecognition@youngliving.com.

Vad måste jag göra för att kvalificera i kampanjen?

Kategori 1
Kategori 1 är till för de som aldrig tidigare har uppnått rankningsnivån Executive. Om din 
högsta rankningsnivå någonsin var distributör, Star eller Senior Star är du i den här kategorin.

Kvalifikationskriterier: 
Upprätthåll Executive (för första gången) i 2 månader 
OCH 
Stig till Silver (för första gången) i 1 månad

Kategori 2
Kategori 2 är till för de som har blivit betalda på rankningsnivån Executive som högst. I 
den här kategorin ska du aldrig tidigare ha uppnått rankningsnivån Silver. Om din högsta 
rankningsnivå någonsin var Executive är du i den här kategorin.

Kvalifikationskriterier: 
Stig till Silver (för första gången) i februari 2020 och upprätthåll nivån i mars

Kategori 3
Upprätthåll Silver i en tredje månad i april 2020 så kvalificerar du också till Silver Retreat 2020 
som äger rum i Salt Lake City och på Young Livings Whispering Springs Farm and Distillery i 
Mona, Utah, USA

Nedan ser du olika exempel på hur du kan kvalificera till resan:

Exempel på kategori 1
Nedan ser du olika exempel på hur du kan kvalificera till resan i kategori 1:

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


1:a scenariot
Stig till Executive för första gången i februari 2020, behåll rankningsnivån i mars 2020 och stig 
till Silver för första gången i april 2020

Rankningsnivå/månad 
(2020)

Februari Mars April

Ny Executive (NY) Executive (2:a månaden)
Executive

Ny Silver (NY) Silver

2:a scenariot
Stig till Executive för första gången i februari 2020, stig till Silver för första gången i mars 2020 
och nå Executive i april 2020

Rankningsnivå/månad 
(2020)

Februari Mars April

Ny Executive (NY) Executive (2:a månaden)
Executive

Ny Silver (NY) Silver

3:e scenariot (I det här scenariot har medlemmens högsta rankningsnivå varit Senior Star)
Stig till Silver för första gången i februari 2020. Du får inte sjunka lägre än Executive i mars och 
april.

Rankningsnivå/månad 
(2020)

Februari Mars April

Ny Executive (NY) Executive (2:a månaden)
Executive

Ny Silver (NY) Silver

Exempel på kategori 2
Nedan ser du olika exempel på hur du kan kvalificera i kategori 2:

Stig till Silver för första gången i februari och upprätthåll nivån i mars 2020

Rankningsnivå/månad 
(2020)

Februari Mars

Ny Silver (NY) Silver (2:a månaden)
Silver

 



Stig till Silver för första gången i mars och upprätthåll nivån i april 2020

Rankningsnivå/månad 
(2020)

mars April

Ny Silver (NY) Silver (2:a månaden)
Silver

 

Exempel på kategori 3 – Silver Retreat 2020 (Utah, USA)
Nedan ser du hur du kan kvalificera i kategori 3. Obs! Det finns bara ett sätt att kvalificera i 
kategori 3.

Stig till Silver för första gången i februari 2020 och upprätthåll nivån i mars och april 2020

Rankningsnivå/månad 
(2020)

Februari Mars April

Ny Silver (NY) Silver (2:a månaden)
Silver

(3:e månaden)
Silver

Kvalificera som Silver ännu en månad (april 2020) så får du även följa med på belöningsresan 
Silver Retreat 2020 i Salt Lake City, USA. Besök vår vackra gård Whispering Springs Farm and 
Distillery i Mona, Utah, vårt nya globala huvudkontor, lyssna på tal från inbjudna talare, träffa 
medgrundaren och vd:n Mary Young och ledningsgruppen, få exklusiva gåvor och lär känna 
nya vänner från hela världen.

Vilka kriterier gäller för att nå nivåerna Executive och Silver?
Kvalifikationskriterierna för att stiga till Executive och Silver visas i tabellen nedan:

Behörighet  Executive Silver
PV   100  100
OGV   4 000  10 000
PGV   –  1 000
Linjer   2 x 1 000 2 x 4 000

Läs Young Livings kompensationsplan här för mer information.

Hur kan jag följa min utveckling i kampanjen?
Gå med i vår Thrive! Europe Facebookgrupp där vi kommer att lägga ut resultaten varje 
månad.

Hur ofta kommer jag få meddelanden om kampanjen?
De medlemmar som är på väg att kvalificera kommer att få gratulationsmejl runt den 7:e varje 
månad under kvalifikationsperioden. Meddelandet innehåller information om vad du behöver 
göra härnäst för att kvalificera.

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


Hur vet jag om jag har kvalificerat och får resan?
Efter att vi har granskat resultaten kommer de som har kvalificerat att meddelas per 
e-post från europeanrecognition@youngliving.com runt den 7:e varje månad under 
kvalifikationsperioden.  

De slutgiltiga vinnarna kommer att meddelas per e-post från europeanrecognition@
youngliving.com runt måndagen den 7 maj 2020 och få instruktioner om hur man anmäler sig 
till resan.

Hur lång tid har jag på mig att bekräfta priset?
Medlemmarna har fem (5) dagar på sig från att de mottar mejlet att bekräfta priset.

Kommer jag dela rum med andra vinnare?
Ja. Vinnarna kommer att dela ett dubbelrum med två enkelsängar.

Ingår det i priset att ta med en gäst?
Nej, i priset ingår en biljett per vinnare och ingen gästbiljett inkluderas.

Kan jag ta med en gäst?
Du kan ta med dig en gäst på resan. Gästen måste dock själv ansvara för sitt boende och 
köpa en biljett till evenemanget Helichrysum Seed to Seal Experience. Biljetter finns till salu 
här: https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

Om någon i mitt team inte kvalificerade i kampanjen men har köpt en biljett till 
Helichrysum Seed to Seal Experience, kan vi dela rum?
Om någon i ditt team inte kvalificerade men har köpt en biljett till Helichrysum Seed to 
Seal Experience kan ni dela rum om det finns plats. En avgift tillkommer dock. Kontakta 
europeanevents@youngliving.com för prisinformation. 

Jag kan inte delta i Helichrysum Seed to Seal Experience. Kan jag skjuta upp resan till 
2021?
Tyvärr går det inte att skjuta upp resan.

Kan jag överföra min biljett till någon annan?
Biljetten kan inte överlåtas.

Jag kvalificerade till resan men har ett gemensamt konto. Kan vi båda följa med på 
resan?
Priset begränsas till en vuxen per konto. Om du har ett gemensamt konto måste ni bestämma 
vem av er som följer med.

Jag kan inte delta på Silver Retreat 2020. Kan jag skjuta upp resan till 2021?
Ja, denna resa kan skjutas upp en gång. Kontakta events@youngliving.com för att ordna 
detta.

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

