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Care este perioada de calificare pentru oferta referitoare la Școala de 
frumusețe europeană? 
 
1 octombrie 2016 - 31 ianuarie 2017. 
 
 
Când se organizează Școala de frumusețe în Europa? 
 
Londra: 19-21 mai 2017 și Austria: 26-28 mai 2017.  
 
 
Unde are loc evenimentul privind Școala de frumusețe europeană? 
 
În Londra și în Austria, locurile exacte vor fi anunțate în scurt timp. 
 
 
Mă ocup de organizarea propriului meu transport? 
 
Nu, aranjamentele de călătorie pentru evenimentele Școlii de frumusețe europene vor fi 
realizate pentru distribuitorul calificat prin intermediul agenției de turism preferate a 
Young Living. Distribuitorii calificați vor fi contactați în 10 zile lucrătoare de la 
acceptarea călătoriei. Toate aranjamentele de călătorie trebuie să fie finalizate și 
rezervate cu cel puțin 4 săptămâni înainte de evenimentul Școlii de frumusețe din 
Londra. Nereușita unui distribuitor de a răspunde la e-mailuri și apeluri telefonice din 
partea agentului de turism al personalului Young Living în termen de 24 de ore poate 
conduce la pierderea părții din tariful de zbor din biletul de avion oferit. Toate 
aranjamentele de zbor, odată realizate, sunt FINALE. 
 
 
Pot sosi mai devreme sau îmi pot extinde călătoria în locurile de 
desfășurare a evenimentului Școlii de frumusețe? 
 
Da, distribuitorii pot sosi mai devreme sau își pot extinde călătoria la evenimentul 
relevant al Școlii de frumusețe; totuși, distribuitorii vor fi responsabili pentru toate 
cheltuielile de deplasare și cazare suplimentare. 
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Young Living îmi va plăti transportul la și de la aeroport în orașul meu 
de reședință? 
 
Costurile de deplasare suportate între orașul de reședință și aeroport sunt acoperite de 
distribuitor. 
 
 
Young Living îmi va achita taxele pentru bagaje? 
 
Costurile de deplasare suportate între orașul de reședință și aeroport sunt acoperite de 
distribuitor. Taxele pentru bagaje și alte cheltuieli reprezintă de asemenea răspunderea 
exclusivă a distribuitorului. 
 
 
Ce include acest stimulent privind Școala de frumusețe? 
 
• Un bilet până la (i) evenimentul Școlii de frumusețe care are loc la Londra, Marea 

Britanie în perioada 19-21 mai 2017 sau (ii) evenimentul Școlii de frumusețe care are 
loc la Viena, Austria, în perioada 26-28 mai 2017 (fiecare un „eveniment”). 
Selectarea locului se realizată în baza principiului „primul venit-primul servit. 
 

• geantă cadou de lux în valoare de 250 de lire sterline 
 

• Mesele vor fi asigurate: vinerea, prânzul și cina și prânzul în ziua de sâmbătă 
 

• Un bilet de avion dus-întors la clasa economică sau un bilet de tren dus-întors pe 
Europa continentală către și de la eveniment 
 

• Transportul către și de la hotel cu mașina sau trenul 
 

• Cazare standard la hotel timp de două nopți 
 

• 1 analiză gratuită a tenului la eveniment 
 

 
La ce nivel concurez pentru acest stimulent? 
 
Nivelul la care concurați în cadrul acestui stimulent se bazează pe nivelul cel mai bine 
plătit din septembrie 2016. 
 
 
 



Atunci când calculați dezvoltarea bazată pe creșterile volumului 
Essential Rewards (ER) al volumului lunar al grupului organizațional 
(OGV), între ce luni se realizează comparația? 
 
Creșterea OGV pe întreaga perioadă a stimulentului (1 octombrie 2016-31 ianuarie 
2017) este comparată cu volumul (OGV) al organizației dumneavoastră de vânzări 
conform momentului inițial din septembrie 2016. Comisionul pentru luna septembrie 
2016 va fi stabilit la finalul lui octombrie 2016. (De exemplu, dacă nivelul maxim este 
Gold și aveți un OGV inițial de 35.000 în septembrie 2016, trebuie să vă măriți OGV la 
cel puțin 43.750 (25% creștere).) 
 
Procentul de participare ER este determinat în baza întregii organizații de vânzări a 
dumneavoastră(De exemplu: dacă nivelul dumneavoastră maxim este Executive și aveți 
100 de distribuitori activi în organizație, 60 de membri din organizația dumneavoastră 
(60%) trebuie să fie înscriși la Essential Rewards până la finalul perioadei de promoție.)   
 
 
Un membru NFR poate participa la stimulentul privind Școala de 
frumusețe europeană? 
 
DA. 
 
 
Ce se întâmplă dacă trec la un nivel superior în timpul perioadei 
aferente stimulentului, la ce nivel concurez? 
  
Felicitări! Nivelul la care concurați în cadrul acestui stimulent se bazează pe nivelul cel 
mai bine plătit din septembrie 2016. 
 
 
Cine poate participa la stimulentul privind Școala de frumusețe 
europeană? 
 
Pot participa toți membrii Young Living (vârsta minimă de 18 ani) de la oricare nivel. 
 
 
Cine se poate califica pentru a câștiga un loc la evenimentul asociat 
Școlii de frumusețe europene? 
 
Toți membrii Young Living din Europa cu vârsta minimă de 18 ani la 1 octombrie 2016 
care îndeplinesc toate cerințele și întrunesc criteriile din reguli până la finalul perioadei 
de calificare. 
 



 
Când sunt publicate actualizările privind creșterile? 
 
Nu vom publica actualizările privind creșterile, ci vă vom instrui cum să vă monitorizați 
propria bază de creștere a volumului lunar ER și OGV în jurul datei de 20 a fiecărei luni în 
magazinul virtual. 
 
 
Membrii pot transfera rezultatele propriei creșteri către o altă 
persoană? 
 
Nu. 
 
 
Produsele returnate și schimburile de produse mă descalifică de la a 
câștiga stimulentul asociat Școlii de frumusețe? 
 
Da, produsele returnate și schimburile de produse pot afecta posibilitatea de a câștiga 
stimulentul asociat Școlii de frumusețe. Dacă cerința privind OGV, ER sau nivelul 
dumneavoastră maxim se află sub cerințe din cauza returnării de produse, puteți fi 
descalificat de la primirea premiilor asociate stimulentului Școlii de frumusețe. 
 
 
Premiile Școlii de frumusețe europene includ bani în numerar sau 
valoare în puncte ER? 
 
Nu. 
 
 
Când vor fi anunțate persoanele calificate dacă s-au calificat pentru 
călătoria asociată evenimentului Școlii de frumusețe europene? 
 
Un e-mail va fi trimis persoanelor calificate la sau înainte de 1 martie 2017. 
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