Nopeuta matkaasi johtajuuteen Elite Express ohjelmalla!
Kuukausien huolellisen valmistelun jälkeen esittelemme ylpeinä uuden Elite Express ohjelmamme!
Laajennuksena maailmanlaajuisesti menestyksekkääseen Silver in 6 (Si6) -ohjelmaan Elite
Express palkitsee useampia jälleenmyyjiä arvokkailla tuote- ja tarvikepaketeilla, joita ovat
mm.:
Gold iPad Mini
ainutlaatuinen 30 öljyn sarja
puettava FitBit Charge HR
5 diffuuserin sarja
1 000 Essential-palkkiopistettä
ja paljon muuta.
Tärkein asia: Ohjelma palkitsee kovan työn suurilla palkinnoilla. Palkintojen
vähittäishintainen yhteisarvo on 9 474 dollaria* , joten ohjelma tarjoaa jälleenmyyjille
parhaan mahdollisen tavan saavuttaa unelmat ja johtajuus nopeammin!
Si6-ohjelman palkitessa jälleenmyyjiä, jotka pääsivät Silver-tasolle Executive-tasolta
enintään kuuden kuukauden aikana, Elite Express puolestaan tarjoaa palkintoja
menestyksekkäille johtajille, jotka saavuttavat Executive-, Silver-, Gold- ja Platinum-tasot
määräajassa. Bonuspalkkiopolku on saatavana jälleenmyyjille, jotka pääsevät Star-tasolta
Platinum-tasolle 20 kuukaudessa tai sitä nopeammin!

Näin se toimii:
Voit osallistua neljään eri polkuun, joista ensimmäinen alkaa, kun ensimmäisen kerran
saavutat Star-tason. Jotta voit osallistua, joudut säilyttämään ennakkopätevyystasosi
ohjelman koko voimassaoloajan kullakin polulla, joka alkaa sen kuukauden jälkeen, kun
olet saavuttanut ennakkopätevyystasosi ensimmäisen kerran. Näin saat hieman lisäaikaa,
jotta pystyt osallistumaan ohjelmaan ja pääset vauhtiin.

Executive in 3 (Ei3)
Ennakkopätevyystaso: Star
Ohjelman voimassaoloaika: Kolme kalenterikuukautta ensimmäisestä Star-tason
saavuttamisesta
Säilyttäminen: Star- tai Senior Star -tason säilyttäminen kunkin kolmen
ohjelmakuukauden ajan

Tasovaatimus: Saavuta Executive-taso tai sitä korkeampi taso kolmen kuukauden
kuluessa Star-tason saavuttamisesta
Palkkio: Siemenestä sinettiin -sarja (Seed to Seal®), joka sisältää Aria™-diffuuserin ja 5
ml:n piparminttu (Peppermint)-, Idahon okakuusi (Idaho Blue Spruce)- ja tuoksuilangia
(Ylang Ylang) -öljyt sekä Young Living -kansion. Vähittäismyyntiarvo: 424 USD
Silver in 6 (Si6)
Ennakkopätevyystaso: Executive
Ohjelman voimassaoloaika: Kuusi kalenterikuukautta ensimmäisestä Executive-tason
saavuttamisesta
Säilyttäminen: Executive-tason säilyttäminen kunkin kuuden ohjelmakuukauden ajan
Tasovaatimus: Saavuta Silver-taso tai sitä korkeampi taso kuuden kuukauden kuluessa
Executive-tason saavuttamisesta
Palkkio: Ainutlaatuinen 30 eteerisen öljyn (15 ml) sarja, johon kuuluu olibaanihartsi
(Frankincense), piparminttu (Peppermint), laventeli (Lavender), PanAway®, sitruuna
(Lemon), appelsiini (Orange), sypressi (Cypress), DiGize™, palsamijalokuusi (Balsam
Fir), greippi (Grapefruit), Oregano, timjami (Thyme), teepuu (Tea Tree), Aroma Siez™,
meirami (Marjoram), tuoksuilangia (Ylang Ylang), basilika (Basil), Purification,
temppeliolibaani (Sacred Frankincense), lamosalali (Wintergreen), sitrusheinä
(Lemongrass), setripuu (Cedarwood) ja kaksi kappaletta Citrus Fresh™-, Joy™-,
Thieves®- ja Copaiba-öljyjä sekä FitBit Charge HR. Vähittäismyyntiarvo: 1 650 USD
Gold in 6 (Gi6)
Ennakkopätevyystaso: Silver
Ohjelman voimassaoloaika: Kuusi kalenterikuukautta ensimmäisestä Silver-tason
saavuttamisesta
Säilyttäminen: Silver-tason säilyttäminen kunkin kuuden ohjelmakuukauden ajan
Tasovaatimus: Saavuta Gold-taso tai sitä korkeampi taso kuuden kuukauden kuluessa
Silver-tason saavuttamisesta
Palkkio: Vuoden varasto NingXia Red® -tuotetta, Thieves®-sarja (sisältää kaksi pakettia
Thieves-pyykinpesuainetta, kolmen pakkaus vaahtoavaa Thieves-käsisaippuaa 236,50 ml,
vaahtoavan Thieves-käsisaippuan täyttöpulloja 2 x 946 ml. Thieveskodinpuhdistusainetta, 2 x 15 ml eteeristä Thieves-öljysekoitusta) ja kultainen iPad
Mini. Vähittäismyyntiarvo: 1 835 USD
Platinum in 5 (Pi5)
Ennakkopätevyystaso: Gold
Ohjelman voimassaoloaika: Viisi kalenterikuukautta ensimmäisestä Gold-tason
saavuttamisesta
Säilyttäminen: Gold-tason säilyttäminen kunkin viiden ohjelmakuukauden ajan

Tasovaatimus: Saavuta Platinum-taso tai sitä korkeampi taso viiden kuukauden kuluessa
Gold-tason saavuttamisesta
Palkkio: Premier Aroma Collection -kokoelma, diffuuserikokoelma (sisältää
AromaLux™-, Dewdrop™-, USB-, Rainstone™-, ja Dino Land™-diffuuserit) ja
merkkimatkatavara. Vähittäismyyntiarvo: 4 265 USD
BONUS: Elite 20 (E20)
Ennakkopätevyystaso: Star
Ohjelman voimassaoloaika: 20 kuukautta ensimmäisestä Star-tason saavuttamisesta
Säilyttäminen: Jotta voit osallistua, sinun täytyy pystyä pysymään kullakin neljällä
palkkiopolulla 20 kuukauden ajan
Tasovaatimus: Saavuta Platinum-taso tai sitä korkeampi taso 20 kuukauden kuluessa
Star-tason saavuttamisesta
Palkkio: 1 000 Essential-palkkiopistettä ja ilmainen osallistuminen International Grand kokoukseen. Vähittäismyyntiarvo: 1 230 USD
Jos olet jo saavuttanut jonkin näistä ennakkopätevöitymistasoista, sinulla voi olla
mahdollisuus osallistua yhteen tai useampaan Elite Express -ohjelman polkuun.
Esimerkiksi ennen Elite Express -ohjelman aloittamista Silver-tason saavuttanut ja
säilyttänyt Jill saattaa voida osallistua Gi6- tai Pi5-palkkiopolkuihin. Jos olet jo
pätevöitymässä nykyisen Si6-ohjelmamme palkkiopolulla, koska saavutit Executive-tason
29.2.2016 mennessä, voit jatkaa sitä ja saada nykyisen Premier Aroma Collection kokoelman sisältävän Si6-palkintopaketin. Sen jälkeen voit jatkaa Gi6- ja Pi5palkkiopoluilla.
Elite Express -ohjelma on palkitseva lisä tunnustusohjelmaamme ja täysin vapaaehtoinen.
Odotamme innolla, että kaltaisesi huipputaitavat jälleenmyyjät hyödyntävät tämän
ainutlaatuisen tilaisuuden ja nopeuttavat tiiminsä johtoon nousua!
*Likimääräinen arvo. Todellinen arvo saattaa vaihdella alueen mukaan.

