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Program de recrutare
de noi membrii

Program de 
creștere TNPV

Program de 
avansare în rang 



PERIOADA : Iulie 2021 – Septembrie 2021 (3 luni TIENS)

CINE POATE PARTICIPA: Toți distribuitorii înregistrați în regiunea TIENS Europe (cu excepția UA) 

Program de recrutare de noi membrii

Detalii calificare:

Sponsorul recrutează un 

nou membru cu o achiziție 

de cel puțin 200BV în prima 

lună.

Exemplu: 

Membru A este sponsor pentru un nou membru B care are o comandă de 300 

BV în iulie. Membru A va câștiga 30 USD bonus în iulie. 

Dacă B achiziționează doar 50PV în august și 200PV (180BV) în septembrie, A 

nu va primi bonus în august, ci doar 18 USD în septembrie. 

10% BONUS în prima lună
Sponsorul va primi bonus de 10% 

pe baza achiziției BV a noilor

membrii în luna de aderare

(cel puțin 200BV). 

10% BONUS în lunile 2 și 3
Sponsorul va primi un bonus de 

10% pe baza achizițiilor BV ale 

noilor membri (cel puțin 100 PV

lunar) în următoarele două luni. 



Program de 
recrutare de
noi membrii

• Exemple: 

• DS A este sponsor pentru membru 
B care are o comandă de 300 BV în
septembrie . DS A va primi
suplimentar 30 USD ca bonus în
septembrie.                         
Programul se încheie în luna
septembrie, prin urmare, DS A nu 
va câștiga un bonus suplimentar de 
la B în luna octombrie.

• DS A este sponsor pentru membru 
B care are o comandă de 100 BV în
luna iulie. DS A nu este eligibil
pentru a primi un bonus 
suplimentar de la membru B în
timpul programului, chiar dacă B 
achiziționează mai multe produse
(PV) în august și septembrie.



PERIOADA: Septembrie 2021 (o lună TIENS)

CINE POATE PARTICIPA: Toți distribuitorii de 6 * sau nivel superior, înregistrați în regiunea

TIENS Europe (cu excepția UA) 

PROGRAM DE CREȘTERE TNPV

CONDIȚII de CALIFICARE NECESARE

pentru acest program de stimulare :

✓ 6-Stele： 50 PPV，1.500 TNPV， 100 GPV

✓ 7- Stele:  100 PPV，3.000 TNPV

✓ 8-Stele： 200 PPV,  5.000 TNPV

✓Membrii Rang Onorific：200 PPV，10.000 TNPV

CERINȚĂ DE CALIFICARE :

Membrii care îndeplinesc 

condițiile de calificare și au o 

creștere de 10% TNPV 

comparativ cu TNPV din iunie, 

vor beneficia de 50 USD 

BONUS. 

BONUS

ACORDAT:

50 USD



PROGRAM DE 
CREȘTERE TNPV

• Exemple: 

• DS A  7* a avut 4000 TNPV în 
iunie; dacă DS A va avea 100PP și
4400 TNPV în septembrie, DS A 
va câștiga 50 USD.

• DS A 7* a avut 2000 TNPV în 
iunie; dacă DS A va avea 100PPV 
și 2200 TNPV în septembrie, DS A 
nu va primi bonus, deoarece nu 
îndeplinește condiția de 3000 
TNPV. 

• DS A 6 * care avansează la 7 * în
luna septembrie, trebuie să
îndeplinească cerința activă de 7 
* pentru a câștiga premiul. 



PROGRAM DE
AVANSARE ÎN
RANG

PERIOADĂ:

Iulie 2021 – Dec 2021 (6 luni)

CINE POATE PARTICIPA:
Toți distribuitorii înregistrați în
regiunea TIENS Europe (cu 
excepția UA) 

În perioada de calificare, toți
distribuitorii care avansează la 
rangul de 6 stele sau nivel superior,  
vor primi premii, după cum 
urmează:

Recompensă Nou 6* Nou 7* Nou 8*

Rang actual
NDS sau 5* 

și nivel inferior

6* și nivel

inferior

7* și nivel

inferior

Rang nou 6* 7* 8*

Cerințe pentru 

primul premiu

300 APPV și

7200ATNPV și

1200 AGPV în 

perioada 

programului 

100 PPV și

3,000TNPV în

luna în care 

avansează

200 PPV și

5,000TNPV în

luna în care 

avansează

Primul premiu

(USD)
$ 200 $ 300 $ 400

Cerințe pentru

al 2-lea premiu
/

600APPV și

15,000 ATNPV 

în perioada

programului

1,200APPV și

24,000 ATNPV 

în perioada 

programului 

Al 2-lea premiu

(USD)
/ $ 500 $ 600

Premiu total (USD) $ 200 $ 800 $ 1,000



PROGRAM DE
AVANSARE ÎN

RANG
• Exemple: 

• DS va primi prima plată în 
luna următoare lunii de 
calificare 

• DS va primi a doua plată în
luna următoare lunii de 
calificare, dacă va îndeplini
toate cerințele pentru al 2-
lea premiu.



Mult succes!


