
Versnel je reis naar leiderschap 
met Elite Express! 
Na maanden van zorgvuldige voorbereiding introduceren we met trots ons nieuwe Elite 
Express programma! 

Elite Express is een uitbreiding van ons globaal succesvolle Silver in 6 (Si6) programma 
en beloont nog meer distributeurs met hoogwaardige product- en uitrustingbundels, 
waaronder: 

Gold iPad Mini 

Exclusieve 30-oil collection 

FitBit Charge HR draagbaar 

5-diffuser collection 

1000 Essential Rewards punten 

En nog veel meer 

Kort gezegd: Dit programma biedt grote beloningen voor hard werk. Met prijzen van 
een totale kleinhandelswaarde van $9.474 * is er geen betere manier voor distributeurs 
om hun dromen en hun weg naar leiderschap te versnellen! 

Terwijl het Si6 programma distributeurs beloonde die de rang van Silver vanaf Executive 
binnen zes maanden of sneller bereikten, biedt Elite Express prijzen aan sterk 
presterende leiders die Executive, Silver, Gold en Platinum binnen specifieke termijnen 
bereiken. Er is een bonusprijsroute beschikbaar voor zij die binnen 20 maanden of 
sneller van Star naar Platinum gaan! 

Zo werkt het: 

Er zijn vier routes waar je aan kunt deelnemen, de eerste route begint de eerste keer dat 
je de Star rang bereikt. Om je te kwalificeren moet je je prekwalificatierang behouden 
gedurende de volledige kwalificatieperiode van elke route, die begint in de maand nadat 
de prekwaliicatierang voor het eerst behaald werd. Dat laat een beetje tijd over om je te 
kwalificeren en hard te werken. 

 

Executive in 3 (Ei3) 

Prekwalificatierang: Star 

Kwalificatieperiode: 3 maanden na de eerste kwalificatie als Star 

Behoud: De rang van Star of Senior Star tijdens elk van de drie kwalificatiemaanden 
behouden 



Kwalificatierang: Behaal Executive of hoger binnen drie maanden na het behalen van 
Star 

Beloning: Seed to Seal® collection, met een Aria™ Diffuser en 5ml Peppermint, Idaho 
Blue Spruce, en Ylang Ylang oils; Young Living-branded padfolio. Kleinhandelswaarde: 
$ 424 USD 

Silver in 6 (Si6) 

Prekwalificatierang: Executive 

Kwalificatieperiode: Zes maanden na de eerste kwalificatie als Executive 

Behoud: De rang van Executive tijdens elk van de zes kwalificatiemaanden behouden 

Kwalificatierang: Behaal Silver of hoger binnen zes maanden na het behalen van 
Executive 

Beloning: Een 30-Oil Collection (met een 15-ml flesje 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, en Cedarwood etherische oliën; twee 2-
ml flesjes Citrus Fresh™, Joy™, Thieves®, en Copaiba etherische oliën; FitBit Charge 
HR). Kleinhandelswaarde: $ 1.650 USD 

Gold in 6 (Gi6) 

Prekwalificatierang: Silver 

Kwalificatieperiode: Zes maanden na de eerste kwalificatie als Silver 

Behoud: De rang van Silver in elk van de zes kwalificatiemaanden behouden 

Kwalificatierang: Behaal Gold of hoger binnen zes maanden na het behalen van Silver 

Beloning: Een voorraad van een jaar van NingXia Red®; Thieves® collection, met 
inbegrip van een 2-pack Thieves Laundry Soap, 3-pack of Thieves Foaming Hand Soap, 
236.50 ml. Thieves Foaming Hand Soap Refill, 2 946ml. Thieves Household Cleaner, 2 
15ml Thieves essential oil blend; Gold iPad Mini. Kleinhandelswaarde: $ 1.835 USD 

Platinum in 5 (Pi5) 

Prekwalificatierang: Gold 

Kwalificatieperiode:Vijf maanden na de eerste kwalificatie als Gold 

Behoud: De rang van Gold tijdens elk van de vijf kwalificatiemaanden behouden 

Kwalificatierang: Behaal Platinum of hoger binnen vijf maanden na het behalen van 
Gold 

Beloning: Premier Aroma Collection; diffuser collection, met inbegrip van 
AromaLux™, Dewdrop™, USB, Rainstone™, en Dino Land™ diffusers; 
merkbagage. Kleinhandelswaarde: $ 4.265 USD 

 



BONUS: Elite 20 (E20) 

Prekwalificatierang: Star 

Kwalificatieperiode: 20 maanden na de eerste kwalificatie als Star 

Behoud: Moet zich binnen 20 maanden kwalificeren voor alle vier de prijzenroutes om 
in aanmerking te komen 

Kwalificatierang: Behaal Platinum of hoger binnen 20 maanden na het behalen van Star 

Beloning: 1000 Essential Rewards punten en gratis inschrijving voor de internationale 
Grand Convention.Kleinhandelswaarde: $ 1.230 USD 

Als je reeds een van deze kwalificatierangen hebt bereikt, kom je nog steeds in 
aanmerking voor deelname aan een of meer routes van het Elite Express programma. Als 
Jill onlangs bijvoorbeeld Silver bereikte en behield voordat Elite Express officieel van 
start ging, komt ze nog steeds in aanmerking voor deelname aan de Gi6 en Pi5 
prijzenroutes. Als jij reeds onderweg bent naar kwalificatie voor ons huidig Si6 
programma door je voor 29 februari 2016 te kwalificeren voor Executive kun je daarmee 
doorgaan en profiteren van de huidige Si6 bundel voor de Premier Aroma Collection en 
je nadien kwalificeren voor Gi6 en Pi5. 
 

Het Elite Express programma is een extra beloning naast ons erkenningsprogramma en 
is absoluut vrijwillig. We zien met plezier hoe onze ongelooflijke distributeurs van deze 
unieke gelegenheid profiteren en sneller leider worden in hun teams! 

 


