Urychlete svůj postup na vyšší pozice díky
programu Elite Express!
Po měsících důkladných příprav s nadšením představujeme svůj nový program Elite
Express!
Elite Express, rozšíření našeho globálně úspěšného motivačního programu Silver in 6
(Si6), odmění ještě více distributorů vysoce cennými produkty a příslušenstvími:
zlatý iPad Mini
exkluzivní kolekce 30 olejů
nositelná elektronika FitBit Charge HR
kolekce 5 difuzérů
1 000 bodů Essential Rewards
A ještě mnohem více
Spodní řádek: Tento program nabízí velké odměny za pracovní úsilí. Při těchto
odměnách v celkové maloobchodní hodnotě $9,474* neexistuje lepší způsob, jak
distributorům uspíšit splnění jejich snů a postup do vedení!
Jestliže program Si6 odměňoval distributory, kteří dosáhli hodnosti Silver z úrovně
Executive za šest či méně měsíců, program Elite Express nabízí odměny vysoce
výkonným vůdčím osobnostem, kterým se podaří vystoupit na úrovně Executive, Silver,
Gold a Platinum za určenou dobu. Prémiová odměna je přichystána pro ty, kteří stihnou
postup od Star po Platinum za 20 či méně měsíců!

Jak to funguje:
Jsou zde čtyři trasy, kterých se můžete zúčastnit, přičemž první trasa začíná v okamžiku,
kdy získáte pozici Star. Abyste se mohli do programu zařadit, musíte si udržet svou
předkvalifikační hodnost po celou dobu kvalifikačního období u každé trasy, která začíná
po prvním dosažení předkvalifikační hodnosti. To vám umožní získat trochu času navíc
pro zařazení a dobrý odraz.

Executive in 3 (Ei3)
Předkvalifikační hodnost: Star
Kvalifikační období: Tři kalendářní měsíce od první kvalifikace jako Star
Udržení pozice: Udržení hodnosti Star nebo Senior Star během každého ze tří
kvalifikačních měsíců

Kvalifikační hodnost: Dosažení hodnosti Executive nebo vyšší do tří měsíců od
prvního dosažení Star
Odměna: Kolekce Seed to Seal®, představující difuzér Aria™ a esenciální oleje 5 ml
Máta peprná (Peppermint), Smrk pichlavý Idaho (Idaho Blue Spruce) a Ylang Ylang;
padfolio s označením Young Living. Maloobchodní cena: $424 USD*
Silver in 6 (Si6)
Předkvalifikační hodnost: Executive
Kvalifikační období: Šest kalendářních měsíců od první kvalifikace jako Executive
Udržení pozice: Udržení hodnosti Executive během každého z šesti kvalifikačních
měsíců
Kvalifikační hodnost: Dosažení hodnosti Silver nebo vyšší do šesti měsíců od prvního
dosažení Executive
Odměna: Exkluzivní kolekce 30 ks 15 ml esenciálních olejů: Kadidlo (Frankincense),
Máta peprná (Peppermint), Levandule (Lavender), PanAway®, Citron (Lemon),
Pomeranč (Orange), Cypřiš (Cypress), DiGize™,Jedle balzámová (Balsam Fir),
Grapefruit, Oregano, Tymián (Thyme), Tea Tree, Aroma Siez™, Majoránka (Marjoram),
Ylang Ylang, Bazalka (Basil), Purification, Kadidlovník pravý (Sacred Frankincense),
Libavka (Wintergreen), Citronová tráva (Lemongrass), Cedrové dřevo (Cedarwood) a
dvakrát směsi Citrus Fresh™, Joy™, Thieves® a olej Kopaiva (Copaiba); FitBit Charge
HR. Maloobchodní cena: $1,650 USD*
Gold in 6 (Gi6)
Předkvalifikační hodnost: Silver
Kvalifikační období: Šest kalendářních měsíců od první kvalifikace jako Silver
Udržení pozice: Udržení hodnosti Silver během každého z šesti kvalifikačních měsíců
Kvalifikační hodnost: Dosažení hodnosti Gold nebo vyšší do šesti měsíců od prvního
dosažení Silver
Odměna: Roční dodávky NingXia Red®; kolekce Thieves® včetně dvoubalení mýdla na
praní Thieves Laundry Soap, trojbalení kosmetického mýdla Thieves Foaming Hand
Soap, 2x 236,5 ml. Náhradní náplň Thieves Foaming Hand Soap, 2x 946 ml. Čisticí
prostředek Thieves Household Cleaner, 2x 15 ml; Směs esenciálních olejů Thieves; Gold
iPad Mini. Maloobchodní cena: $1,835 USD*
Platinum in 5 (Pi5)
Předkvalifikační hodnost: Gold
Kvalifikační období: Pět kalendářních měsíců od první kvalifikace jako Gold
Udržení pozice: Udržení hodnosti Gold během každého z šesti kvalifikačních měsíců
Kvalifikační hodnost: Dosažení hodnosti Platinum nebo vyšší do pěti měsíců od
prvního dosažení Gold

Odměna: Kolekce Premier Aroma; kolekce difuzérů obsahující difuzéry AromaLux™,
Dewdrop™, USB, Rainstone™ a Dino Land™; značkový kufřík. Maloobchodní
cena: $4,265 USD*
PRÉMIE: Elite 20 (E20)
Předkvalifikační hodnost: Star
Kvalifikační období: 20 měsíců od první kvalifikace jako Star
Udržení pozice: Ke kvalifikaci se musí kvalifikovat pro všechny čtyři trasy odměn v
rozmezí 20 měsíců
Kvalifikační hodnost: Dosažení hodnosti Platinum nebo vyšší do 20 měsíců od prvního
dosažení Star
Odměna: 1 000 bodů Essential Rewards a zdarma registrace na Mezinárodní
reprezentační konferenci. Maloobchodní cena: $1,230 USD*
Pokud jste již dosáhli jedné z těchto kvalifikačních hodností, můžete se přesto
kvalifikovat k účasti v jedné či více trasách programu Elite Express. Například pokud Jill
nedávno dosáhla a udržuje si pozici Silver před oficiálním zahájením programu Elite
Express, je oprávněna k účasti na trasách odměn Gi6 a Pi5. Jestliže jste již na trase
kvalifikace pro náš současný program Si6 a hodláte dosáhnout pozice Executive do 29.
února 2016, můžete v tom pokračovat a využít portfolia odměn současného programu
Si6, kolekce Premier Aroma, a poté přejít a kvalifikovat se k účasti v programu Gi6 a Pi5.
Program Elite Express je přínosným doplňkem našeho programu ocenění a je naprosto
dobrovolný. S nadšením sledujeme, jak naši neuvěřitelně schopní distributoři využijí této
jedinečné šance a zrychlí tempo, aby se stali vůdci ve svých týmech!
* Přibližná hodnota. Skutečná hodnota se může lišit v závislosti na konkrétní oblasti.

