
Paspartinkite savo lyderystės 
kelionę su Elite Express! 
Po mėnesius trukusio kruopštaus pasiruošimo, didžiuojamės galėdami pristatyti naująją 
programą Elite Express! 

Dėl visame pasaulyje sėkmingos mūsų programos Silver in 6 (Si6) plėtros, Elite Express 
programa leis apdovanoti dar daugiau platintojų aukštos vertės produktais ir prietaisų 
paketais: 

Gold iPad Mini 

Išskirtinė 30 aliejų kolekcija 

FitBit Charge HR apyrankė 

5 difuzorių kolekcija 

1 000 lojalumo programos taškų 

Ir daug daugiau 

Apatinė eilutė: Ši programa už sunkų darbą siūlo didelius apdovanojimus. Kai bendra 
mažmeninė apdovanojimų vertė siekia 9 474 $*, nėra geresnio būdo greičiau pasiekti 
savo svajones ir nutiesti kelius į lyderystę! 

Jei Si6 programoje apdovanojami platintojai, per šešis mėnesius ar greičiau pakilę nuo 
Executive iki Silver rango, tai Elite Express programa leidžia apdovanoti puikių rezultatų 
pasiekusius lyderius, kurie per numatytą laikotarpį pasiekia Executive, Silver, Gold ir 
Platinum rangus. Tiems, kurie per 20 mėnesių ar greičiau pakyla nuo Star iki Platinum 
rango, įteikiamas premijinis lojalumo apdovanojimas. 

Štai kaip tai veikia: 

Galima dalyvauti keturiuose etapuose. Pirmasis etapas prasideda kai Jūs pirmą kartą 
gaunate Star rangą. Kad galėtumėte kelti savo rangą, kiekviename etape turite išlaikyti 
įgytą tarpinės kvalifikacijos rangą visą numatytąjį laikotarpį, kuris prasideda praėjus 
mėnesiui po to, kai pirmą kartą gaunate tarpinės kvalifikacijos rangą. Tai suteikia šiek tiek 
papildomo laiko rangui įgyti ir darbuotis toliau. 

 

Executive in 3 (Ei3) 

Tarpinės kvalifikacijos rangas: Star 

Kvalifikacinis laikotarpis: Trys kalendoriniai mėnesiai po pirmojo Star rango suteikimo 

Palaikymas: Kiekvieną iš trijų kvalifikacinių mėnesių išlaikykite Star arba Senior Star 
rangą. 



Kvalifikacijos lygis: pereikite į Executive ar aukštesnį lygį per tris mėnesius po pirmojo 
Star lygio pasiekimo 

Apdovanojimas: Seed to Seal® kolekcija, kurioje rasite Aria™ difuzerį ir po 5 ml 
Peppermint, Idaho Blue Spruce ir Ylang Ylang eterinių aliejų; Padfolio su Young Living 
prekės ženklu. Mažmeninė kaina: 424 $ 

Silver in 6 (Si6) 

Tarpinės kvalifikacijos rangas: Executive 

Kvalifikacinis laikotarpis: Šeši kalendoriniai mėnesiai po pirmojo Executive rango 
suteikimo 

Palaikymas: Išlaikykite Executive rangą kiekvieną iš šešių kvalifikacinių mėnesių 

Kvalifikacijos lygis: pereikite į Silverar aukštesnį lygį per šešis mėnesius po pirmojo 
Executive lygio pasiekimo 

Apdovanojimas: Išskirtinė 30 eterinių aliejų kolekcija po 15 ml, į kurią įeina 
Frankincense, Peppermint, Lavender, PanAway®, Lemon, Orange, Cypress, DiGize™, 
Balsam Fir, Grapefruit, Oregano, Thyme, Tea Tree, Aroma Siez™, Marjoram, Ylang 
Ylang, Basil, Purification, Sacred Frankincense, Wintergreen, Lemongrass, Cedarwood ir 
po 2 vienetus Citrus Fresh™, Joy™, Thieves® ir Copaiba; FitBit Charge 
HR. Mažmeninė kaina: 1 650 $ 

Gold in 6 (Gi6) 

Tarpinės kvalifikacijos rangas: Silver 

Kvalifikacinis laikotarpis: Šeši kalendoriniai mėnesiai po pirmojo Silver rango 
suteikimo 

Palaikymas: Išlaikykite Silver rangą kiekvieną iš šešių kvalifikacinių mėnesių 

Kvalifikacijos lygis: pereikite į Goldar aukštesnį lygį per šešis mėnesius po pirmojo 
Silver lygio pasiekimo 

Apdovanojimas: Metus laiko pristatomas NingXia Red®; Thieves® kolekcija, į kurią 
įeina 2 pakuotės Thieves Laundry Soap, 3 pakuotės Thieves Foaming Hand Soap po 
236,50 ml. Thieves Foaming Hand Soap Refill, 2 vnt. po 946 ml. Thieves Household 
Cleaner, 2 Thieves eterinių aliejų mišiniai po 15 ml; Gold iPad Mini Mažmeninė kaina: 
1 835 $ 

Platinum in 5 (Pi5) 

Tarpinės kvalifikacijos rangas: Gold 

Kvalifikacinis laikotarpis: Penki kalendoriniai mėnesiai po pirmojo Gold rango 
suteikimo 

Palaikymas: Išlaikykite Gold rangą kiekvieną iš penkių kvalifikacinių mėnesių 

Kvalifikacijos lygis: pereikite į Platinumar aukštesnį lygį per penkis mėnesius po 
pirmojo Gold lygio pasiekimo 



Apdovanojimas: Premier Aroma kolekcija; difuzerių kolekcija, įskaitant AromaLux™, 
Dewdrop™, USB, Rainstone™ ir Dino Land™ difuzerius; Firminis 
lagaminas. Mažmeninė kaina: 4 265 $ 

PREMIJA: Elite 20 (E20) 

Tarpinės kvalifikacijos rangas: Star 

Kvalifikacinis laikotarpis: 20 mėnesių po pirmojo Star rango suteikimo 

Palaikymas: Turite per 20 mėnesių įgyti visų keturių rangų kvalifikaciją, kad gautumėte 

Kvalifikacijos lygis: pereikite į Platinumar aukštesnį lygį per 20 mėnesių po pirmojo Star 
lygio pasiekimo 

Apdovanojimas: 1 000 lojalumo programos taškų ir nemokamą registraciją Didžiajame 
tarptautiniame susirinkime. Mažmeninė kaina: 1 230 $ 

Net jei jau gavote vieną iš šių kvalifikacinių rangų, vis dar galite dalyvauti viename ar 
daugiau Elite Express programos etapų. Pavyzdžiui, jei Jill neseniai pasiekė ir išlaikė Silver 
rangą prieš oficialią Elite Express programos pradžią, ji vis dar gali dalyvauti Gi6 ir Pi5 
apdovanojimo etapuose. Jei jau pradėjote kvalifikaciją mūsų Si6 programoje, siekdami 
Executive rango iki 2016 m. vasario 29 d., galite toliau tęsti kvalifikacijos kėlimą ir 
pasinaudoti esamo Si6 apdovanojimų paketo privalumais bei gauti Premier Aroma 
kolekciją, o tada dar kelti kvalifikaciją, kad gautumėte Gi6 ir Pi5. 

Programa Elite Express leidžia įteikti apdovanojimus, greta mūsų kvalifikacijos suteikimo 
programos, ir yra visiškai savanoriška. Esame laimingi matydami, kaip mūsų 
nepakartojami platintojai naudojasi šios išskirtinės galimybės privalumais ir greičiau tampa 
savo komandų lyderiais! 

*Apytikslė vertė. Reali vertė gali kisti, atsižvelgiant į regioną. 

 


