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Întrebări frecvente privind Race to the Finish 

 

Pot să particip? 

Orice membru activ cu performanțe dovedite la Young Living și care atinge nivelul Executive sau un nivel superior între 1 

octombrie 2017 și 31 decembrie 2017 este eligibil pentru a participa. Un membru este considerat activ dacă acesta sau 

aceasta a achiziționat cel puțin 50 PV de la Young Living în ultimele 12 luni și a semnat Contractul de membru Young 

Living. 

 

Cum pot câștiga puncte Race to the Finish (RTTF)? 

Membrii câștigă puncte RTTF pe întreaga perioadă a promoției, după cum urmează: 

Seturi Premium Starter: Când un membru din cadrul rețelei subordonate, care este înscris personal de către participant, 

achiziționează un Set Starter Premium de calificare, participantul respectiv câștigă 1 punct RTTF. Punctele vor fi acordate 

pentru achiziția unui singur Set Starter de fiecare membru din cadrul rețelei subordonate, înscris personal, în  primele 30 

de zile de la înscrierea respectivului membru din rețeaua subordonată, iar achiziția trebuie să se realizeze în perioada 

promoțională. Dacă, în perioada promoției, un participant înscrie personal membri reactivați din stadiul „reziliat”, acesta 

sau aceasta poate câștiga 1 punct RTTF când membrul reactivat achiziționează un Set Starter Premium în perioada 

promoțională.  

Vânzări Essential Rewards: Când un membru din cadrul rețelei subordonate, care a fost sponsorizat personal, se alătură 

programului Essential Rewards pentru prima oară și face o achiziție de cel puțin 100 PV în perioada promoțională, 

participantul câștigă 3 puncte RTTF. 

Avansarea la următorul nivel: Participanții vor avea un nivel de referință de pornire/ nivel de plată pentru luna 

septembrie 2017. Pentru fiecare avansare la următorul nivel din perioada promoțională, participantul va atinge un nou 

nivel de referință și va primi 5 puncte RTTF. 

Creșterea vânzărilor organizației: Participanții care se află la nivelul Silver sau la un nivel superior vor câștiga 1 punct 

RTTF pentru fiecare creștere de 10 procente din OGV, cu un maxim lunar de 20 de puncte RTTF. Participanții care se află 

la nivelul Executive sau la un nivel mai scăzut în prima zi a promoției vor câștiga 1 punct RTTF pentru fiecare 1.000 PV din 

creșterea față de OGV-ul de referință din acel moment al participantului., cu un maxim lunar de 20 de puncte RTTF. 

Nivelul de referință al OGV-ului unui participant se va stabili în septembrie 2017, însă va fi resetat în fiecare lună în care 

crește peste nivelul de referință. Dacă nivelul de referință scade, se va reseta la nivelul de referință inițial. 

 

Câte puncte am? 

Punctele RTTF se vor calcula și se vor actualiza lunar (la sau în jurul datei de 20 a fiecărei luni) și se regăsesc în Biroul 

Virtual. 
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Punctele pot fi transferate? 

Punctele nu pot fi transferate către nicio altă persoană. 

 

Ce se întâmplă cu punctele mele la finalul Race to the Finish? 

Punctele se vor folosi doar pentru a calcula câștigătorii pentru promoția Race to the Finish. Acestea vor expira după ce se 

încheie perioada promoției și nu pot fi răscumpărate pentru niciun alt eveniment, program sau produs Young Living. 

Punctele nu au valoare în numerar și nu pot fi răscumpărate sau rambursate astfel.  

 

Dar rambursările sunt posibile? 

Retururile sau schimburile de produse pot genera confiscarea punctelor RTTF corespunzătoare acestora, în funcție de 

modul în care afectează PV-ul sau OGV-ul. 

 

Când voi afla dacă am câștigat? 

Câștigătorii promoției vor fi anunțați la 15 ianuarie 2018 sau în jurul acestei date, după cumularea și verificarea tuturor 

punctelor RTTF. Persoanelor calificate li se va trimite un e-mail de acceptare, care va conține un link către un formular de 

înregistrare, care trebuie completat înainte de 11:59 P.M. MT (GMT - 7 ore), vineri, 19 ianuarie 2018, pentru a primi 

premiul. Lipsa încheierii acestui proces va fi considerată refuzare a premiului și nu poate fi revocată. După selectarea 

tuturor câștigătorilor, o listă a câștigătorilor premiilor va fi disponibilă în Biroul virtual. 

Ce voi câștiga? 

Câștigătorii vor primi o excursie plătită în Hawaii, pentru sine și pentru un invitat. Vă rugăm să rețineți faptul că nu este 

permisă participarea bebelușilor și a copiilor cu vârsta sub 12 ani în calitate de invitați. Valoarea aproximativă a 

premiului este de 10.000 USD. Primii trei câștigători din clasamentul general la nivel global vor primi, de asemenea, un 

premiu în bani: Primul loc va primi 20.000 $, locul al doilea 15.000 $, iar locul al treilea 10.000 $. Pregătirile de călătorie 

în vederea acordării premiului pot fi realizate pentru câștigători prin intermediul agentului de turism preferat de Young 

Living. Pregătirile trebuie finalizate cu patru săptămâni înainte de sejurul Race to the Finish, 4-8 martie 2018.  

 

Care sunt Regiunile Young Living? 

Regiunea America de Nord este formată din Statele Unite și Canada. 
Regiunea America Latină este formată din Mexic și Ecuador.  
Regiunea Asia Pacific este formată din Hong Kong, Japonia, Australia, Indonezia, Malaiezia, Singapore și Taiwan.  
Regiunea Europa este formată din tot teritoriul Europei, Orientul Mijlociu, Africa și Rusia. 


