
TIENS  EUROPA PASSION  TRIP

DESTINAȚIE

KOS
Insulă, GRECIA

2021

PASIUNE
LUCRU IN ECHIPĂ

AVENTURĂ



ALĂTURĂ-TE 

ECHIPEI TIENS 

Este fermecător să
călătorim departe și să ne 
întoarcem cu totul
schimbați. Călătoriile
noastre sunt cunoscute
pentru această magie!



NE LIPSESC VACANȚELE NOASTRE, DAR SUNTEM GATA DE 

REUNIUNE!
Anul acesta merităm mai mult ca niciodată o vacanță! După câteva luni grele, 
dar productive  îi invităm pe toți prietenii TIENS să se alăture pentru distracție!

PROGRAM STIMULATIV

Vacanță de 5zile pe plajă
Hotel all-inclusive de 5 stele

pe frumoasa insulă Kos 
Timp liber & teambuilding

Întâlnire cu familia Tiens

Perioada: 
15-19 Sep 2021 

(poate fi modificată) 



PLĂCERI CULINARE

HOTEL Neptun vă invită la plăceri
culinare care vă vor surprinde
papilele gustative în fiecare zi. 

O varietate de restaurante elegante, 
oferind specialități din bucătăria cu 

specific grecesc și italian în stil 
mediteranean.



Locația cu rafinament

Resortul pe care l-am selectat
oferă camere confortabile, având 
design individual cu mobilier
modern de bun gust, situat în mai 
multe clădiri cu acces ușor la toate 
facilitățile complexului. 



MULTE ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE
Cu mini golf, navigație și scuba diving



SPA
Conceput pentru a oferi relaxare și liniște absolută.



PREMIU: 2021 
PASSION TRIP 

$1,000

Calificare pentru 
Distribuitorii

7-stele

• Calificare lunară de 7-stele activ
(100PPV) 

• Acumulează cel puțin 14,000AGPV
(Puncte de Grup Acumulat PV)

• Crește GPV față de aceeași perioadă a 
anului precedent cu 6,000 GPV sau mai 
mult. 

GPV exemplu:
i.e. AGPV (Oct 2020 - Iunie 2021) – AGPV (Oct 2019 -
Iunie 2020) >= 6,000GPV

PERIOADA DE 
CALIFICARE:
29 Sep 2020 

– 26 Iunie 2021 
(Oct 2020 –Iunie 2021)  

9 luni



PREMIU: 2021 
PASSION TRIP 

$1,200

Calificare pentru 
Distribuitorii

8-stele

• Calificare lunară de 8-stele activ
(200PPV & 3,000 TNPV*) 

• Acumulează cel puțin 36,000AGPV
(Puncte de Grup Acumulat PV)

• Crește GPV față de aceeași perioadă a 
anului precedent cu 6,000GPV sau mai 
mult. 

GPV exemplu:
i.e. AGPV (Oct 2020 - Iunie 2021) – AGPV (Oct 2019 -
Iunie 2020) >= 6,000GPV

PERIOADA DE 
CALIFICARE:
29 Sep 2020 

– 26 Iunie 2021 
(Oct 2020 –Iunie 2021)  

9 luni



RANG (BL) & Număr de

luni de calificare
Valoarea Premiului

9 1200 USD

8 1100 USD

7 1000 USD

Rang (SL) & Număr de

luni de calificare
Valoarea Premiului

9 1300 USD

8 1200 USD

7 1100 USD

Rang (GL & superior) & 

Număr de luni de calificare
Valoarea Premiului

9 1400 USD

8 1300 USD

7 1200 USD

Calificare
pentru

RANGURI
ONORIFICE

• Calificare Activă RANK Onorific pentru 
cel puțin 7 din 9 luni din perioada de 
calificare

• Notă: dacă GL/SL se califică doar ca BL, 
atunci el/ea ca primi premiul ca BL. 



1. Numai distribuitorii care sunt înregistrați cu numele lor reale și îndeplinesc toate cerințele din „Politicile și
Procedurile TIENS” se vor califica pentru a primi recompensele menționate anterior. DS TIENS care nu și-au
furnizat informațiile personale legale până la sfârșitul perioadei de calificare vor fi considerate neeligibili.

2. Distribuitorii pot primi o singură recompensă conform Planului de Stimulare TIENS Passion Trip 2021.
3. Premiul: Toți câștigătorii vor primi recompensele prin participarea la Călătoria Pasiunii 2021. NU este posibil

să se convertească în numerar sau produse.
4. Câștigătorii sunt încurajați să invite membrii echipei și, dacă este posibil, să împărtășească premiul.
5. Călătoria Pasiunii va fi anulată în cazul spre exemplu pandemia de COVID-19, etc. În acest caz toți

câștigătoriii vor primi premiul în numerar egal cu 50% din valoarea premiului, iar restul poate fi folosit ca
fond de călătorie

6. Cu o aprobare specială, câștigătorii își pot transfera premiul către linii descendente sau membrii ai familiei.
7. Câștigătorii vor avea dreptul la 1 bilet suplimentar pentru pachetul Passion Trip 2021 pentru partener sau

linia descendentă (sub rezerva acoperirii costurilor).
8. În cazul în care există vreo retur sau înlocuire a produsului după emiterea recompenselor, compania își

rezervă toate drepturile de a revendica bonusurile de la distribuitorii respectivi în consecință.
9. Regiunea TIENS Europe își rezervă toate drepturile de interpretare, modificare, extindere sau încheiere a

planului de stimulare.

OBSERVAȚII SPECIALE



Vă așteptăm alături de noi!


