Efter flera månaders noggranna förberedelser
har vi nöjet att presentera vårt nya program
Elite Express!
Elite Express bygger vidare på vårt framgångsrika globala program Silver in 6 (Si6) och
ger ännu fler distributörer möjlighet att få värdefulla produkter och andra belöningar,
bland annat:
iPad Mini guld
Exklusiv kollektion med 30 oljor
FitBit Charge HR aktivitetsarmband
Kollektion med fem doftspridare
1000 Essential Rewards-poäng
... och mycket mer
Kort sagt: Det här programmet ger stora belöningar för hårt arbete. Det innehåller
belöningar med ett totalt detaljhandelsvärde på $9,474*, så det finns inget bättre sätt för
distributörer att förverkliga sina drömmar och snabbt ta sig upp för ledarskapsstegen!
I Si6-programmet belönades distributörer som gick från Executive till Silver på sex
månader eller mindre. Elite Express, å andra sidan, ger belöningar till högpresterande
ledare som når Executive, Silver, Gold och Platinum inom specifika tidsramar. Det finns
dessutom en bonusplan för dem som går från Star till Platinum på 20 månader eller
mindre!

Så här fungerar det:
Du kan delta i fyra olika kvalificeringsprogram, och det första tar sin början när du för
första gången uppnår rankningsnivån Star. För att kvalificera dig måste du behålla din
förkvalificerande rankningsnivå under hela kvalificeringsperioden för varje program, som
börjar månaden efter att du har nått den förkvalificerande rankningsnivån för första
gången. Det ger dig lite extra tid att kvalificera dig och få en flygande start.

Executive in 3 (Ei3)
Förkvalificerande rankningsnivå: Star
Kvalificeringsperiod: Tre kalendermånader från den första kvalificeringen som Star
Behåll din rankningsnivå: Behåll nivån Star eller Senior Star under var och en av de tre
kvalificerande månadernaa
Kvalificeringsrankning: Uppnå Executive eller högre inom tre månader efter att du
först har uppnått Star-nivån

Belöning: Seed to Seal®-kollektioten med doftspridaren Aria™ och de eteriska oljorna
Peppermint, Idaho Blur Spruce och Ylang Ylang (5 ml); Young Living-märkt
padfolio. Detaljhandelsvärde: $424 USD*
Silver in 6 (Si6)
Förkvalificerande rankningsnivå: Executive
Kvalificeringsperiod: Sex kalendermånader från första kvalificering som Executive
Behåll din rankningsnivå: Behåll Executive-nivån under var och en av de sex
kvalificerande månaderna
Kvalificeringsrankning: Uppnå Silver eller högre inom sex månader efter att du först
har uppnått Executive
Belöning: Exklusiv kollektion med 30 eteriska oljor (15 ml), bland annat Frankincense,
Peppermint, Lavender, PanAway®, Lemon, Orange, Cypress, DiGize™, Idaho Balsam
Fir, Grapefruit, Oregano, Thyme, Tea Tree, Aroma Siez™, Marjoram, Ylang Ylang,
Basil, Purification, Sacred Frankincense, Wintergreen, Lemongrass, Cedarwood. Två av
vardera av Citrus Fresh™, Joy™, Thieves® och Copaiba; FitBit Charge HR.
Detaljhandelsvärde: $1,650 USD*
Gold in 6 (Gi6)
Förkvalificerande rankningsnivå: Silver
Kvalificeringsperiod: Sex kalendermånader från din första kvalificering som Silver
Behåll din rankningsnivå: Behåll Silver-nivån under var och en av de sex kvalificerande
månaderna
Kvalificeringsrankning: Uppnå Gold eller högre inom sex månader efter att du först
har uppnått Silver
Belöning: Ett års förbrukning av NingXia Red®; Thieves®-kollektionen, som inehåller
2-pack av Thieves Laundry Soap, 3-pack av Thieves löddrande handtvål, 2 st Thieves
löddrande handtvål refill 236,5 ml, 2 st Thieves rengöringsmedel 946ml, 2 st Thieves
eterisk oljeblandning 15 ml; en iPad Mini guld. Detaljhandelsvärde: $1,835 USD*
Platinum in 5 (Pi5)
Förkvalificerande rankningsnivå: Gold
Kvalificeringsperiod: Fem kalendermånader från din första kvalificering som Gold
Behåll din rankningsnivå: Behåll Gold-nivån under var och en av de fem
kvalificerande månaderna
Kvalificeringsrankning: Uppnå Platinum eller högre inom fem månader efter att du
först har uppnått Gold
Belöning: Premier Aroma-samlingen; en samling med fem doftspridare, inklusive
AromaLux™, Dewdrop™, USB, Rainstone™ och Dino Land™; varumärkta
väskor. Detaljhandelsvärde:: $1,230 USD*

BONUS: Elite 20 (E20)
Förkvalificerande rankningsnivå: Star
Kvalificeringsperiod: 20 månader från din första kvalificering som Star
Behåll din rankningsnivå: genomför alla fyra belöningsplanerna inom 20 månader för
att vara kvalificerad
Kvalificeringsrankning: Uppnå Platinum eller högre inom 20 månader från det att du
först har uppnått Star
Belöning: 1 000 Essential Rewards-poäng och gratis inträde till det internationella
konventet. Detaljhandelsvärde: $1 230 USD.
Om du redan har uppnått en av dessa kvalificerande rankningsnivåer kan du vara
kvalificerad för att delta i en eller flera kvalificeringsprogram i Elite Express-programmet.
Exempel: Jill har nyligen uppnått och behållit Silver innan Elite Express lanserades
officiellt. Hon kanske ändå är kvalificerad att delta i belöningsprogrammen Gi6 och Pi5.
Om du redan är på väg att kvalificera dig för vårt nuvarande Si6-program genom att ha
kvalificerat dig för Executive senast den 29 februari 2016, kan du fortsätta att göra detta
och dra fördel av det nuvarande Si6-belöningspaketet med Premier Aroma-kollektionen
och sedan gå vidare och kvalificera dig för Gi6 och Pi5.
Elite Express-programmet är ett lönsamt tillskott till våra belöningsprogram och är helt
frivilligt. Vi ser fram emot att se hur våra enastående distributörer använder sig av denna
unika möjlighet och snabbt blir ledare i sina team!

