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Alla aktiva medlemmar med god ställning hos Young Living som når Executive-rang eller högre mellan 1 oktober 2017 

och 31 december 2017 kan delta. En medlem anses som aktiv när medlemmen har handlat för minst 50 PV från Young 

Living under de senaste 12 månaderna och undertecknat Young Livings medlemsavtal. 

 

Medlemmar tjänar RTTF-poäng under kampanjperioden på följande sätt: 

Premium-startkit: När en medlem downline som deltagaren personligen värvat under kampanjperioden köper ett 

kvalificerande Premium-startkit tjänar deltagaren 1 RTTF-poäng. Poäng delas ut när en personligen värvad downline-

medlem köper ett kvalificerande Premium-startkit inom 30 dagar efter värvningen och köpet måste ske under 

kampanjperioden. Om en deltagare personligen återaktiverar medlemmar med avslutad status under kampanjperioden 

får deltagaren 1 RTTF-poäng när den återaktiverade medlemmen köper ett kvalificerande Premium-startkit under 

kampanjperioden.  

 

Essential Rewards-försäljning: När downline-medlem som deltagaren personligen sponsrat går med i Essential Rewards-

programmet för första gången och gör ett köp på 100 PV eller mer under kampanjperioden får deltagaren 3 RTTF-poäng. 

Rangökning: Deltagarna har en baslinje/betald rang för september 2017. För varje rangökning under kampanjperioden 

får deltagaren en ny baslinje och 5 RTTF-poäng. 

Ökad försäljning inom organisationen: Deltagare med Silver-rang eller högre får 1 RTTF-poäng för varje 10-procentig 

OGV-ökning, med maximalt 20 RTTF-poäng per månad. Deltagare med Executive-rang eller lägre på den första 

kampanjdagen tjänar 1 RTTF-poäng för varje OGV-ökning på 1 000 PV över deltagarens aktuella OGV-baslinje, med 

maximalt 20 RTTF-poäng per månad. En deltagares OGV-baslinje fastställs i september 2017, men återställs varje månad 

när OGV överskrider baslinjen. Om baslinjen minskar, kommer den att återställas till den ursprungliga baslinjen. 

 

RTTF-poäng beräknas och uppdateras omkring den 20:e varje månad och visas på det virtuella kontoret. 

 

Poäng kan inte överföras till någon annan person. 
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Poängen används bara för att beräkna vinnare i Race to the Finish-kampanjen. De går ut när kampanjperioden är slut 

och kan inte lösas in för andra Young Living-evenemang, program eller produkter. Poäng saknar kontantvärde och kan 

inte lösas in eller återbetalas i form av kontanter.  

 

Produktreturer och byten kan göra att motsvarande RTTF-poäng förverkas, beroende på hur det påverkar PV eller OGV. 

 

Vinnarna av tävlingen kommer att meddelas på eller runt 15 januari 2018 när alla RTTF-poäng har räknats ihop och 

verifierats. Kvalificerande deltagare får en bekräftelse per e-post som innehåller en länk till ett registreringsformulär 

som måste fyllas i före 23:59 MT, fredag 19 januari 2018, för att få priset. Om processen inte slutförs anses det som att 

priset avböjts och det går inte att ändra. 

En lista över vinnarna finns på det virtuella kontoret när alla vinnarna har valts ut. 

 

Vinnarna får en betald resa till Hawaii för vinnaren och en gäst. Observera att spädbarn och barn under 12 år är inte kan 

följa med som gäst på resan. Priset har ett ungefärligt värde på $10 000. De tre främsta globala vinnarna får även ett 

kontantpris: Förstaplatsvinnaren får $20 000, andraplatsvinnaren får $15 000 och tredjeplatsvinnaren får $10 000. 

Resorna för vinnarna anordnas via Young Livings utsedda resebyrå. Researrangemangen måste vara klara senast fyra 

veckor före Race to the Finish Retreat 4 – 8 mars 2018. 

 

Den nordamerikanska regionen omfattar USA och Kanada. 

Den latinamerikanska regionen omfattar Mexiko och Ecuador.  

Asien-Stillahavsregionen omfattar Hongkong, Japan, Australien, Indonesien, Malaysia, Singapore och Taiwan.  

Den europeiska regionen omfattar hela Europa samt Mellanöstern, Afrika och Ryssland. 


