Accelerați-vă Traseul Către Vârf cu
Elite Express!
După luni de pregătire atentă, suntem mândri să vă prezentăm noul nostru program Elite
Express!
Fiind o extindere a programului nostru Silver in 6 (Si6) care s-a bucurat de succes la nivel
mondial, Elite Express va recompensa și mai mulți distribuitori cu produse de înaltă
calitate și seturi de dispozitive care includ:
iPad Mini auriu
Colecție exclusivă de 30 de uleiuri
Brățară de fitness FitBit Charge HR
Colecție de 5 pulverizatoare
1000 de puncte Essential Rewards
Și multe altele
Ideea de bază este: Acest program oferă recompense mari pentru munca depusă. Cu
premii cu o valoare totală de comercializare cu amănuntul de 9.474 dolari
SUA*, distribuitorii își pot duce la îndeplinire dorințele și își pot accelera traseul
profesional către niveluri superioare în cel mai bun mod posibil!
În timp ce programul Si6 recompensa distribuitorii care atingeau nivelul Silver de la
Executive în maxim șase luni, Elite Express oferă recompense liderilor cu performanțe
de top care ating nivelurile Executive, Silver, Gold și Platinum în anumite cadre
temporale specifice. O pistă de premiere suplimentară este pusă la dispoziția celor care
ajung de la Star la Platinum în maxim 20 de luni!

Procedura:
Există patru piste la care puteți participa, prima pistă începând prima dată când atingeți
nivelul Star. Pentru a vă califica, trebuie să mențineți nivelul de precalificare pe întreaga
perioadă de calificare, care începe în luna după ce ați atins nivelul de precalificare prima
dată. Acest lucru vă asigură puțin timp suplimentar pentru a vă califica și pentru a vă lua
avânt.

Executive in 3 (Ei3)
Nivel de precalificare: Star
Perioadă de calificare: Trei luni calendaristice de la calificarea inițială ca Star

Menținere: Mențineți nivelul Star sau Senior Star în fiecare dintre cele trei luni de
calificare
Nivel de calificare: Obține nivelul Executive sau un nivel superior într-un interval de
trei luni de la obținerea inițială a nivelului Star
Recompensă: Colecția Seed to Seal®, care include un pulverizator Aria™ și flacoane de
5 ml cu uleiuri esențiale de mentă, molid albastru de Idaho și ylang ylang; mapă cu marca
Young Living.Valoare de comercializare cu amănuntul: 424 dolari SUA
Silver in 6 (Si6)
Nivel de precalificare: Executive
Perioadă de calificare: Șase luni calendaristice de la calificarea inițială ca Executive
Menținere: Mențineți nivelul Executive în fiecare dintre cele șase luni de calificare
Nivel de calificare: Obține nivelul Silver sau un nivel superior într-un interval de șase
luni de la obținerea inițială a nivelului Executive
Recompensă: Colecția exclusivă de 30 de flacoane de 15 ml cu uleiuri esențiale de
tămâie, mentă, lavandă, PanAway®, lămâie, portocală, chiparos, DiGize™, brad de
balsam, grepfrut, oregano, cimbru, arbore de ceai, Aroma Siez™, măghiran, ylang ylang,
busuioc, Purification, tămâie sacră, salcie himalayană, lămâiță, lemn de cedru și 2 din
fiecare flacon cu ulei esențial Citrus Fresh™, Joy™, Thieves® și Copaiba; brățară de
fitness FitBit Charge HR. Valoare de comercializare cu amănuntul: 1.650 dolari SUA
Gold in 6 (Gi6)
Nivel de precalificare: Silver
Perioadă de calificare: Șase luni calendaristice de la calificarea inițială ca Silver
Menținere: Mențineți nivelul Silver în fiecare dintre cele șase luni de calificare
Nivel de calificare: Obține nivelul Gold sau un nivel superior într-un interval de șase
luni de la obținerea inițială a nivelului Silver
Recompensă: Rezervă pentru un an de NingXia Red®; colecția Thieves®, incluzând un
set de 2 bucăți de săpun pentru rufe Thieves, un set de 3 bucăți de săpun de mâini
spumant Thieves, rezervă pentru săpun de mâini spumant Thieves de 236,50 ml, 2
recipiente de 946 ml de detergent de uz casnic Thieves, 2 flacoane cu 15 ml de amestec
de uleiuri esențiale Thieves; iPad Mini auriu.Valoare de comercializare cu amănuntul:
1.835 dolari SUA
Platinum in 5 (Pi5)
Nivel de precalificare: Gold
Perioadă de calificare: Cinci luni calendaristice de la calificarea inițială ca Gold
Menținere: Mențineți nivelul Gold în fiecare dintre cele cinci luni de calificare

Nivel de calificare: Obține nivelul Platinum sau un nivel superior într-un interval de
cinci luni de la obținerea inițială a nivelului Gold
Recompensă: Colecția Premier Aroma; colecție de pulverizatoare, incluzând
pulverizatoarele AromaLux™, Dewdrop™, USB, Rainstone™ și Dino Land™; geantă
ce poartă marca organizației. Valoare de comercializare cu amănuntul: 4.265 dolari
SUA
BONUS: Elite 20 (E20)
Nivel de precalificare: Star
Perioadă de calificare: 20 de luni de la calificarea inițială ca Star
Menținere: Trebuie să vă calificați pentru toate cele patru piste de premiere în termen de
20 de luni pentru a vă califica
Nivel de calificare: Obține nivelul Platinum sau un nivel superior într-un interval de 20
de luni de la obținerea inițială a nivelului Star
Recompensă: 1.000 de puncte Essential Rewards și înregistrare gratuită pentru Marea
convenție internațională.Valoare de comercializare cu amănuntul: 1.230 dolari SUA.
Dacă ați atins deja unul dintre aceste niveluri de calificare, puteți fi în continuare eligibil
pentru a participa la una sau mai multe piste din programul Elite Express. De exemplu,
dacă Jill a atins recent și și-a menținut nivelul Silver înainte de implementarea oficială a
Elite Express, aceasta poate fi eligibilă în continuare pentru a participa la pistele de
premiere Gi6 și Pi5. Dacă sunteți deja pe cale să vă calificați pentru programul nostru
actual Si6 prin faptul că v-ați calificat pentru nivelul Executive până la data de 29
februarie 2016, puteți proceda în acest fel în continuare și beneficia de premiile Si6
actuale pentru colecția Premier Aroma și, apoi, vă puteți califica pentru Gi6 și Pi5.
Programul Elite Express reprezintă o completare a programului nostru de recunoaștere și
este absolut voluntar. Suntem încântați să observăm modul în care distribuitorii noștri
incredibili beneficiază de această șansă unică și parcurg rapid etapele pentru a deveni
lideri în echipele lor!
*Valoare aproximativă. Valoarea efectivă poate varia în funcție de regiune.

