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Taseme tõstmise programm - pikendus

Kvalifikatsiooniperiood: mai 2021–juuni 2021 (2 kuud)

Preemia Uus 6* Uus 7* Uus 8*

Praegune tase
4 kuu jooksul liitunud uus 

müügiesindaja
6* vähem 7* ja vähem

Uus tase 6* 7* (jaanuar–juuni) 8* (jaanuar–juuni)

Preemia saamise 
tingimused

Taseme tõus 6*-le 4 kuu jooksul alates 
liitumisest ning 400 APPV ja 2*5 

võrgustikku

200 APPV, 5000 ATNPV ja 
2000 AGPV

400 APPV, 10 000 ATNPV 
ja 4000 AGPV

Preemia 200 USD 400 USD 800 USD

Märkused Ei kehti müügiesindajatele, kes kvalifitseerusid juba esimesel perioodil (jaanuar-aprill).



Taseme tõstmise programm - pikendus

Näiteid:

1. Müügiesindaja A tõusis veebruaris 2021 7* tasemele, kuid ei kvalifitseerunud aprillikuus 7* preemiale; 

pikendatud perioodil (mai ja juuni) kogub ta 200 APPV, 5000 ATNPV ja 2000 AGPV ning saab juulis 400 

USD preemiat.

2. Müügiesindaja B tõusis 2021. aasta mais 8* taseme ning kogub pikendatud perioodil 400 APPV, 10 000 

ATNPV ja 4000 AGPV, saades juulis 800 USD preemiat.

3. Müügiesindaja C tõusis veebruaris 2020 7* tasemele ning võitis aprillis 7* preemia (500 USD); C ei 

kvalifitseeru “uue müügiesindaja”7* preemiale, kuid ta võib saada 8* preemiat, kui ta saavutab 2021. 

aasta mai- või juunikuus 8* taseme.

4. Müügiesindaja D liitus 2021. aasta jaanuaris ning tõusis 2021. mais 6* tasemele; D-le ei rakendu 6*“uue 

müügiesindaja”pakkumine.

5. Müügiesindaja E liitus 2021. aasta märtsis, tõuseb 6* tasemee juunis, kogub 400 APPV ning 2 X 5* 

võrgustikku ja saab juulis 200 USD preemiat.



Aktiivsusprogramm
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Aktiivsusprogramm

Kellele kehtib: enne aprilli 2021 liitunud müügiesindajatele

Periood: mai-juuli 2021

Tingimused: 

1. Preemiad: TIENSi toodete komplekt (kokteil, FOS siirup ja kaltsiumipulber) 0,30 eurot kõigile, kelle
jaanuari-märtsi kumulatiivne APPV oli võrdne või suurem kui kvalifikatsioonitaseme-järgse isikliku
APPV 3 kuu kumulatiivne summa.

2. Preemiad: kokteil oma valikul 0,30 euroga kõigile, kelle jaanuari-märtsi APPV oli madalam kui
kumulatiivne kvalifikatsioonitaseme-järgne 3 kuu summa.

3. Kvalifitseeruja saab vastavad preemiad (komplekti või kokteili) 0,30 euroga kätte augustikuus, kui
esitab oma kvalifikatsioonitasemele vastava PPV-summaga tellimuse.

Tase (maikuus) APPV perioodi vältel

6* ja vähem 150 PV rohkem kui jaanuari-märtsi APPV

7* 300 PV rohkem kui jaanuari-märtsi APPV

8* ja autasemed 600 PV rohkem kui jaanuari-märtsi APPV

VÕI



Aktiivsusprogramm

Näited:

1. Müügiesindaja liitus aprillis 2021 - talle programm ei rakendu.

2. 6* müügiesindajal ei olnud jaanuarist märtsini PPV-d. Ta ostab mais 150 PV eest (juunis ja juulis PPV-

d ei ole) ning saab augustis tellida kokteili 0,30 euroga, kui teeb vastavalt oma 

kvalifikatsioonitasemele 50 PV väärtuses isikliku tellimuse.

3. 6* müügiesindaja jaanuari-märtsi APPV oli 200. Ta ostab mais 350 PPV eest (juunis ja juulis PPV-d ei 

ole) ning saab augustis tellida kolme toote komplekti (kokteil, FOS-siirup, kaltsium), kui teeb 

vastavalt oma kvalifikatsioonitasemele 50 PV väärtuses isikliku tellimuse.

4. 7* müügiesindaja jaanuari-märtsi APPV oli 300. Ta ostab maikuus 200 PV eest, juunis 200 PV eest 

ning juulis 200 PV eest (kokku 600 APPV eest, mis on 300 PV võrra suurem kui jaanuari-märtsi 

summa). Ta saab augustis tellida 0,30 euroga kolme toote komplekti, kui teeb vastavalt oma 

kvalifikatsioonitasemele 100 PV väärtuses isikliku tellimuse.



Aktiivsusprogramm

Näited:

5. 7* müügiesindaja jaanuari-märtsi APPV oli 300. Ta ostab mais, juunis ja juulis eraldi 200 PV eest 

(kokku 600 APPV, see on 300 PV võrra rohkem kui perioodil jaanuar-märts). Ta saab augustis tellida 

kolme toote komplekti 0,30 euroga.

6. Müügiesindaja liitus ning ostis märtsis 200 PV eest. Tal on 5* tase. Ta ostab mais 200 PV eest, 

juunis ta ei osta ning juulis ostab 150 PV eest. Ta saab augustis tellida kolme toote komplekti 0,30 

euroga, kui teen augustis vastavalt oma kvalifikatsioonitasemele 50 PV eest isikliku tellimuse.

7.  Müügiesindajal oli märtsis 6* ning jaanuaris-märtsis tulemus 150 APPV-d. Mais tõuseb ta 7* 

tasemele. Ta peaks pakkumise perioodil kokku saama 450 APPV-d (300 võrra rohkem kui 150), et 

saada augustis 0,30 euro eest 3 toote komplekt (kokteil, FOS-siirup ja kaltsium) koos 100 PV suuruse 

isikliku tellimusega.



Nutri-Shape kokteili kampaania
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PV/BV pakkumine kokteilidele

Periood: mai-juuli 2021

Enne Nüüd

52,71 € 52,71 €

32,1 PV / BV 41,27 PV / BV


