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Program de recrutare
de noi membri

Program de 
creștere TNPV

Program de 
avansare în rang 



PERIOADA : Ianuarie 2022 – Martie 2022 (3 luni TIENS)

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

Program de recrutare de noi membri

Detalii calificare:

Sponsorul recrutează un 

nou membru cu o achiziție 

de cel puțin 300BV în prima 

lună.

Exemplu: 

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

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

Dacă B achiziționează doar 50PV în februarie și 200PV (180BV) în martie, A nu 

va primi bonus în februarie, ci doar 18 USD în martie. 

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

pe baza achiziției BV a noilor

membrii în luna de aderare

(cel puțin 300BV). 

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

10% pe baza achizițiilor BV ale 

noilor membri (cel puțin 150 PV

lunar) în următoarele două luni. 



Program de 
recrutare de
noi membri

• Exemple: 

• DS A este sponsor pentru DS B care 
are o comandă de 300 BV în
ianuarie . DS A va primi
suplimentar 30 USD ca bonus în
ianuarie. Dacă B achiziționează 
100PV în februarie și 200PV 
(180BV) în martie, A nu va primi 
bonus în februarie, ci doar 18 USD 
în martie. 

• DS A este sponsor pentru DS B care 
are o comandă de 100 BV în luna
ianuarie. 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 februarie și martie.



PERIOADA: Ianuarie 2022 (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， 200 GPV

✓ 7- Stele:  100 PPV，3.000 TNPV, 300 GPV

✓ 8-Stele： 200 PPV,  5.000 TNPV, 500 GPV

✓Membrii Rang Onorific：200 PPV，10.000 TNPV, 

500 GPV

CERINȚĂ DE CALIFICARE :

Membrii care îndeplinesc 

condițiile de calificare și au 

o creștere de 25% TNPV 

comparativ cu TNPV din 

decembrie, vor primi un 

bonus în valoare de 50$.

BONUS

ACORDAT:

50 USD



PROGRAM DE 
CREȘTERE TNPV

• Exemple: 
• DS A  7* a avut 4000 TNPV în 

Dec 2021; dacă DS A va avea
100PP și 5000 TNPV în
ianuarie 2022, DS A va câștiga
50 USD.

• DS A 7* a avut 2000 TNPV în 
Dec 2021; dacă DS A va avea
100PPV și 2900 TNPV în 
ianuarie 2022, DS A nu va 
primi bonus, deoarece nu 
îndeplinește condiția de 3000 
TNPV. 

• DS A 6 * care avansează la 7* 
în luna ianuarie 2022, trebuie
să îndeplinească cerința activă
de 7* pentru a câștiga premiul. 



PROGRAM DE
AVANSARE ÎN
RANG

PERIOADĂ:

Ian 2022 – Mar 2022 (3 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 

plată bonus

300 APPV și

3600ATNPV și

600 AGPV în 

perioada 

programului 

600 PPV și

7500TNPV în 

perioada 

programului 

600 PPV și

12000TNPV în 

perioada 

programului 

BONUS

(USD)

$ 100 $ 350 $ 500



PROGRAM DE
AVANSARE ÎN

RANG
• Exemple: 

• DS va primi bonusul în 
luna următoare 
îndeplinirii tuturor 
condițiilor de calificare 



PERIOADA: Ian - Iun 2022 (6 luni TIENS)

CINE POATE PARTICIPA : Toți DS cu Rang Onorific, înregistrați în Regiunea Europa (inclusiv UA) 

CERINȚA Generală de CALIFICARE :  rangul lunar (în toate cele 6 luni) activ, conform rangului structurii (*GL și Director sunt evaluate ca GL)

CERINȚĂ DE CALIFICARE Specială și Premii: 

DS trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, pentru oricare 3 luni din perioada programului

Plata în avans a premiului special 

Rang Cerința de rețea GPV Premiu

Leu de Bronz (BL) 2 × 8* cu 5 000PV 1 000 PV 3 000

Leu de Argint (SL) 3 × 8* cu 5 000PV 1 000 PV 4 000

Leu de Aur (GL) sau 
rang superior

4 × 8* cu 5 000PV 1 000 PV 5 000

Note: 1. Acestea reprezintă plăți anticipate din „Premiul pentru mașina de lux (30.000 USD)” și „Premiul pentru 

vila de lux (500.000 USD)” din Planul de compensare standard TIENS (Regiunea Europa). Aceste premii trebuie 
deduse atunci când Distribuitorii se califică la Premiul Special din Planul de Compensare standard în viitor. 

2. Eligibilitate: Leii de Bronz(BL) și Leii de Argint(SL) au cumulat < 30.000 USD, Leii de Aur(GL) au cumulat               

< 50.000 USD, iar GL* sau rang superior au cumulat < 100.000 USD 



Întrebări privind plata în avans a premiului special 

• Ce este de fapt „CERINȚA DE CALIFICARE Specială”?

Pentru a câștiga premiul, trebuie să îndepliniți atât cerințele generale, cât și cele speciale de calificare în

perioada programului; ceea ce înseamnă să aveți activitate lunară de rang de structură și oricare 3 luni cu 

cerințele suplimentare de rețea

• Dacă cresc de la 8* la rang de BL(Leu de Bronz) structural în mai 2022, sunt eligibil pentru program?

Din păcate, nu. Pentru a câștiga programul, trebuie să fii cel puțin BL înainte de aprilie 2022.

• Dacă voi crește de la 8* la BL structural  în Aprilie 2022, care sunt cerințele și premiile pentru mine?

Cerințe generale: Ian-Mar: activ 8* ; Apr-Iun: activ BL 

Cerințe speciale: 

• 3 luni 2 × 8* cu 5 000PV în perioada Apr-Iun 

Premiu: 3 000 USD



Întrebări privind plata în avans a premiului special 

• Dacă voi crește de la BL(Leu de Bronz) la SL(Leu de Argint) structural în Mai 2022, care sunt cerințele și premiile pentru mine?

Cerințe generale: Ian-Apr: activ BL; Mai-Iun: activ SL 

Cerințe speciale: 

• 3 luni 2 × 8* cu 5 000PV în perioada Ian-Apr  sau

• 2 luni 2 × 8* cu 5 000PV în perioada Ian-Apr și o lună 3 × 8* cu 5 000PV în perioada Mai-Iunie sau

• O lună 2 × 8* cu 5 000PV în perioada Ian-Apr  și 2 luni 3 × 8* cu 5 000PV în Mai și Iunie

Premiu: 3 500 USD

• Dacă voi crește de la SL (Leu de Argint) la GL (Leu de Aur) structural în Mai 2022, care sunt cerințele și premiile pentru mine?

Cerințe generale: Ian-Apr: activ SL; Mai-Iun: activ GL 

Cerințe speciale: 

• 3 luni 3 × 8* cu 5 000PV în perioada Ian-Apr  sau

• 2 luni 3 × 8* cu 5 000PV în perioada Ian-Apr și o lună 4 × 8* cu 5 000PV în perioada Mai-Iun  sau

• o lună 3 × 8* cu 5 000PV în perioada Ian-Apr și 2 luni 4 × 8* cu 5 000PV în Mai și Iunie

Premiu: 4 500 USD



Întrebări privind plata în avans a premiului special 

• Sunt Leu de Argint și am primit cumulativ Premiul Special de 28 000 USD în trecut. Sunt încă eligibil să mă calific

pentru acest stimulent? Dacă da, cât pot primi?

Da, ești eligibil. Dacă te-ai calificat la Premiul de Leu de Argint din acest program, poți primi diferența dintre

pragul de 30 000 USD și 28 000 USD cumulat = $30 000  - $28 000 =$2 000

Premiu: 2 000 USD

• Sunt GL* (Leu de Aur cu stele) și am primit în trecut premiul special de 95 000 USD. Sunt încă eligibil să mă calific

pentru acest stimulent? Dacă da, cât pot primi?

Da, ești eligibil. Dacă te-ai calificat la Premiul de Leu de aur sau rang superior din acest program, poți primi cei

5 000 USD, deoarece $95 000  + $5 000 = $100 000.

Premiu: 5 000 USD



Întrebări privind plata în avans a premiului special 

• Dețin rangul de Leu de Aur cu stele din punct de vedere structural, dar pot fi activ lunar doar ca Leu de Aur. Sunt 

eligibil pentru program? 

Da, Leii de Aur cu stele sunt evaluați ca GL. 

• Dețin rangul de Director din punct de vedere structural, dar pot fi activ lunar doar ca GL*, sunt eligibil pentru

program?  

Da, GL sau rang superior sunt evaluați ca GL. 

• Dețin rangul de Leu de Aur din punct de vedere structural, dar pot fi activ lunar doar ca Leu de Argint. Sunt 

eligibil pentru program? 

Din păcate, nu. Trebuie să fii activ lunar la rangul de structură, pentru a câștiga premiul.  



Mult succes!


