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Pasiunii

2021

Regiunea Europa



Călătoria Pasiunii
2021 

Eligibilitate: Distribuitorii TIENS 
înregistrați în Regiunea Europa

Perioada de calificare：9 luni   
29.09.2020 (Octombrie 2020) –
26.06.2021 (Iunie 2021)



Călătoria Pasiunii
2021  

✓ Fii activ conform nivelului, pe întreaga
perioadă de calificare (100 PPV)

✓ Realizează min. 14.000 AGPV( PV de grup
acumulat) și o creștere cu min. 6.000 GPV 
față de aceeași perioadă anterioară, adică
AGPV (Oct 2020 - Iunie 2021) – AGPV (Oct 
2019 - Iunie 2020) >=6. 000GPV

Premiu: Călătoria Pasiunii 2021

1 000 USD

Pentru nivelul de 7 Stele:



Călătoria Pasiunii
2021  

✓ Fii activ conform nivelului, pe întreaga
perioadă de calificare (200 PPV; 3000 
TNPV)

✓ Realizează min. 36.000 AGPV( PV de grup
acumulat) și o creștere cu min. 6.000 GPV 
față de aceeași perioadă anterioară, adică
AGPV (Oct 2020 - Iunie 2021) – AGPV (Oct 
2019 - Iunie 2020) >=6. 000GPV

Premiu: Călătoria Pasiunii 2021

1 200 USD

Pentru nivelul de 8 Stele:



Nivel (BL) și numărul de luni de calificare Premiu

9 1200 USD

8 1100 USD

7 1000 USD

Nivel (SL) și numărul de luni de calificare Premiu

9 1300 USD

8 1200 USD

7 1100 USD

Nivel (GL sau mai mare) și numărul de luni de calificare Premiu

9 1400 USD

8 1300 USD

7 1200 USD

Notă: dacă GL/SL se
califică doar BL, atunci
el/ea va câștiga premiu

ca BL. 

Pentru Distribuitorii de Rang Onorific

Călătoria Pasiunii 2021– Program stimulativ



Observații Speciale
1. Doar distribuitorii care sunt înregistrați cu numele lor real 

și care îndeplinesc toate cerințele stipulate în „Politicile și
procedurile TIENS” se vor califica pentru a primi
recompensele menționate anterior. 
Distribuitorii TIENS care nu și-au furnizat informațiile
personale legale până la sfârșitul perioadei de calificare
vor fi considerate neeligibile.

2. Distribuitorii pot primi o singură recompensă din planul de 
stimulare TIENS Passion Trip 2021.

3. Toți câștigătorii își vor primi recompensele participând la 
Passion Trip din 2021. NU este posibilă convertirea
premiului în bani sau produse echivalente!

4. Passion Trip va fi anulată în caz de forță majoră
(cauze naturale) sau alte circumstanțe incontrolabile, 
de ex. Pandemia COVID-19 sau orice alt caz relevant. 
În acest caz, toți câștigătorii vor primi o rambursare de
50% din valoarea premiului în bani, restul urmând a fi  
depusă ca fond de călătorie (la decizia companiei).

2021 Passion Trip -

Program stimulativ



Observații Speciale
5. Câștigătorii pot să-și folosească premiul pentru a organiza

întâlniri în scopul promovării produselor TIENS și a
oportunității de afacere, dacă Passion Trip va fi anulată.

6. Cu o aprobare specială, câștigătorii ar putea transfera premiul 

către linii ierarhic descendente sau către membrii ai familiei.

7. Câștigătorii pot oferi doar 1 bilet suplimentar contra cost 

pentru pachetul Passion Trip 2021 pentru membrii familiei

sau pe linie descendentă, dacă este cazul.

8. În cazul în care există vreun retur sau înlocuire de produse

după emiterea recompenselor, pe cale de  consecință

compania își rezervă toate drepturile de a revendica premiile

de la distribuitorii respectivi

2021 Passion Trip -

Program stimulativ

9. Regiunea TIENS Europe își rezervă toate

drepturile de interpretare, modificare, extindere sau 

încheiere a planului de stimulare.



întrebări și răspunsuri

2021 Passion Trip -

9. Regiunea TIENS Europe își rezervă toate

drepturile de interpretare, modificare, extinde

încheiere a planului de stimulare.

1. Pot Distribuitorii de 7* și 8* să primească premiul dacă
ei ating cerințele programului motivațional doar 8 luni?

Nu, Distribuitorii 7* și 8* pot primi premiul doar dacă vor
îndeplini toate cerințele programului motivațional (PPV și
AGPV) în toată perioada de calificare (9 luni).

2. Poate un Leu de Aur(GL) să primească premiul dacă se
califică doar Leu de Bronz(BL)?
Da, dacă GL/SL este calificat doar ca BL, atunci poate să
primească premiul ca BL. Toții Leii ar trebui să se califice
cel puțin ca BL.

3. Dacă GL se califică ca GL pentru 7 luni și 2 luni ca BL,
poate să primească premiul?

Da, poate sa primească premiul ca GL pentru 7 luni
(1.200USD).



întrebări și răspunsuri

2021 Passion Trip -

9. Regiunea TIENS Europe își rezervă toate

drepturile de interpretare, modificare, extinde

încheiere a planului de stimulare.

4. Dacă un DS activ de 7* crește nivelul de calificare la
8* în luna ianuarie 2021 și rămâne activ până la
sfârșitul perioadei de calificare prin îndeplinirea
tuturor cerințelor, poate primi un premiu? Dacă da, cât
ar fi premiul?

Da, premiul se va regla proporțional, dacă acest DS
este activ și îndeplinește toate cerințele pentru
perioada în care el/ea a fost/este 7* sau 8* separat.
În acest caz, pentru premiu se va lua în considerare 3
luni ca DS 7 * (333 USD) și 6 luni ca DS 8 * (800 USD).
DS câștigă în total 1,133 USD. Dacă cerințele pentru
un DS 8 * din ianuarie 2021 nu ar putea fi îndeplinite,
el / ea ar putea primi în continuare premiu de DS 7*
în valoare de 333 USD.

5. Poate câștigătorul să transfere premiul său către
membrii de familie sau pe linie descendentă?

Da, dacă nu poate participa la călătorie.



Mult 
succes!


