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Sąvokos
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Tai bet kuris reikalavimus atitinkantis asmuo, kurį remia 
(užregistruoja) esamas TIENS konsultantas, ir kuris yra 
įsigijęs „Pradedančiojo konsultanto rinkinį” bei pasirašęs 
TIENS konsultanto paraišką-sutartį.

TIENS konsultantas, kuris remia kitus TIENS konsultantus, 
kitaip tariant, aukštesnioji grandis.

Visi konsultantai, kuriuos tiesiogiai remia (registruoja) 
kitas TIENS konsultantas.

Visi konsultantai, esantys jo tinkle, išskyrus jį patį ir jo 
tiesioginės grandies konsultantus.

3. Tiesioginė žemesnioji grandis 

4. Netiesioginė žemesnioji grandis 

1. Konsultantas 2. Rėmėjas

A yra rėmėjas, kuris 
remia konsultantus 
B, C ir D.

A yra rėmėjas, kuris remia 
konsultantus B, C, D, E ir F

B, C ir D yra  
tiesioginė konsultanto  
A žemesnioji grandis

E ir F yra netiesioginė 
konsultanto  
A žemesnioji grandis

Įsigyja

Pasirašo

TIENS „Pradedančiojo 
konsultanto rinkinį”

TIENS paraišką-sutartį
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Kai konsultantas A priskiria 
konsultantą C tiesioginiam 
žemesniosios grandies 
konsultantui B, tai pastarasis 
(B) tampa konsultanto C 
Priskirtuoju rėmėju.

Tai tinklas, kuris sukuriamas registruojant bet kuriuos 
žemesniosios grandies konsultantus. Tiesioginis tinklas 
apima jūsų tiesiogiai remiamas žemesniąsias grandis.

Bet kuris jūsų tinklo konsultantas, turintis tokią pačią 
kvalifikaciją, kaip ir jūs.

PV – tai standartinis pardavimo kainos vienetas, kurį 
TIENS naudoja visame pasaulyje. 

BV – tai standartinis vienetas, kurį TIENS naudoja visame 
pasaulyje komisiniams skaičiuoti.

7. Tos pačios kvalifikacijos konsultantas 

8. Vertė taškais (PV) 

9. Komisinių taškai (BV) 

5. Priskirtasis rėmėjas 6. Tiesioginis tinkas

A
8

B C D
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B

A

 

C

A užregistruoja 
konsultantą 
C ir priskiria jį 
konsultantui B

B yra konsultanto 
C priskirtasis 
rėmėjas

Tiesioginė 
žemesnioji 
grandis

Tiesioginis 
tinklas

Tos pačios kvalifikacijos 
konsultantas
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TNPV

A

B C
PPV

A

Prisijungimo rinkinių (Bronzinio, Sidabrinio, Auksinio ir 
Platininio) apyvarta.

Apyvarta iš visų užsakymų, išskyrus prisijungimo rinkinius.

Bendroji konsultanto ir visų jo žemesniųjų grandžių 
apyvarta PV taškais per ataskaitinį mėnesį.

10. Prisijungimo rinkinių apyvarta 11. Pakartotinių užsakymų apyvarta 

13. Bendroji tinklo apyvarta taškais (TNPV) 

Bendra vertė taškais (PV), 
kuriuos per ataskaitinį 
mėnesį sukaupė 
konsultantas, vykdydamas 
veiklą pagal savo TIENS ID 
numerį.

12. Asmeniniai taškai (PPV)

Prisijungimo 
rinkinių apyvarta 

Sidabrinis 
prisijungimo rinkinys

Platininis prisijungimo 
rinkinys

Mėnesio užsakymas Mėnesio užsakymas
Ataskaitinis 

mėnuo

A + B + C 
užsakymai 
ataskaitinį 
mėnesį

A

Asmeninis 
užsakymas
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A
ATNPV

Tai bendra taškų vertė, kurią konsultantas yra sukaupęs su savo ID numeriu nuo prisijungimo prie TIENS pradžios.

Tai bendri konsultanto ir jo žemesniųjų grandžių sukaupti taškai nuo konsultanto prisijungimo prie TIENS pradžios.

14. Sukaupti asmeniniai taškai (APPV) 

15. Sukaupti bendri tinklo taškai (ATNPV)

TIENS korporacijos nustatytas ataskaitinis laikotarpis nuo 
einamojo mėnesio 27 d. iki po jo einančio mėnesio 26 d.

Kiekvieno mėnesio 5, 12, 19, 26 d. 24:00 val. (vietiniu 
laiku) laikoma galutiniu terminu savaitiniams komisiniams 
apskaičiuoti. 

16. Ataskaitinis mėnuo 17. Ataskaitinė savaitė 

Prisijungė prie 
TIENS

2014 2016

2013 2015 2017
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Kvalifikacijos, privilegijos ir įsipareigojimai
1. Kvalifikacijos sistema

Prisijungimo rinkiniai Bronzinis Sidabrinis Auksinis Platininis

BV 100 200 400 800 arba 400 + (2 x 400)  

Narystės lygį galima pakelti pateikiant neribotą skaičių  prisijungimo rinkinių užsakymų, ne mažesnių nei už 100 BV. 
Platininį lygį taip pat galima pasiekti turint Auksinį lygį ir 2 naujus konsultantus su prisijungimo rinkiniais po 400 BV. 

Aktyvus 8* konsultantas turi sukaupti 5000 TNPV 

Narystės lygiai

Pagrindiniai kvalifikacijos lygiai ir Garbės vardo lygiai

Lygis

Pagrindiniai lygiai Garbės vardo lygiai

4* 5* 6* 7* 8*
Bronzinis 

liūtas
Sidabrinis 

liūtas
Auksinis 

liūtas

Auksinis 
liūtas su 

žvaigždėmis
Direktorius

Garbės 
vardo 

Direktorius

Kvalifikacijos 
lygio 

reikalavimai

APPV <200 200

ATNPV 200 5 000
25 000 ir 2 
x 6* kons. 

strukt.

100 000 ir 
2 x 7* kons. 

strukt.

2 aktyvios 
8* kons. 

struktūros

3 aktyvios 
8* kons. 

struktūros

4 aktyvios 
8* kons. 

struktūros

5 aktyvios 
8* kons. 

struktūros

4 Auksiniai 
liūtai

4 
Direktoriai
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Pagrindiniai kvalifikacijos lygiai:

4 žvaigždžių konsultantas
Kaip pasiekti: tai konsultantas, turintis 
mažiau nei 200 APPV. 

5 žvaigždžių konsultantas
Kaip pasiekti: tai konsultantas, kuris 
sukaupė 200 APPV, bet jo tinklo apyvarta 
(TNPV) mažesnė nei 5000 PV.

6 žvaigždžių konsultantas
Kaip pasiekti: 5* konsultantas turi 
sukaupti  ne mažesnę nei 5000 PV tinklo 
apyvartą (TNPV).

7 žvaigždžių konsultantas
Kaip pasiekti: 5* ar aukštesnės 
kvalifikacijos konsultantas turi sukaupti  
ne mažesnę nei 25  000 PV tinklo 
apyvartą (TNPV) ir  turėti ne mažiau kaip 2 
tiesiogines tinklo struktūras, kuriose būtų 
ne mažiau kaip po vieną 6* konsultantą.

8 žvaigždžių konsultantas
Kaip pasiekti: 5* ar aukštesnės 
kvalifikacijos konsultantas, turi sukaupti  

ne mažesnę nei 100  000 PV tinko 
apyvartą (TNPV) ir turėti ne mažiau kaip 2 
tiesiogines tinklo struktūras, kuriose būtų 
ne mažiau kaip po vieną 7* konsultantą.

Garbės vardo lygiai:

Bronzinis liūtas
Kaip pasiekti: 8* konsultantas turi 
turėti ne mažiau kaip 2 tiesiogines tinklo 
struktūras, kuriose būtų ne mažiau kaip 
po vieną aktyvų 8* konsultantą. 

Sidabrinis liūtas
Kaip pasiekti: 8* konsultantas turi 
turėti ne mažiau kaip 3 tiesiogines tinklo 
struktūras, kuriose būtų ne mažiau kaip 
po vieną aktyvų 8* konsultantą. 

Auksinis liūtas
Kaip pasiekti: 8* konsultantas turi 
turėti ne mažiau kaip 4 tiesiogines tinklo 
struktūras, kuriose būtų ne mažiau kaip 
po vieną aktyvų 8* konsultantą.

Auksinis liūtas su žvaigždėmis 
Kaip pasiekti: 8* konsultantas turi turėti 

nuo 5 iki 10 tiesioginių tinklo struktūrų, 
kuriose būtų ne mažiau kaip po vieną 
aktyvų 8* konsultantą.

Direktorius 
Kaip pasiekti: 8* konsultantas turi 
turėti ne mažiau kaip 4 tiesiogines tinklo 
struktūras, kuriose būtų ne mažiau kaip 
po vieną Auksinį liūtą.

Garbės vardo direktorius
Kaip pasiekti: 8* konsultantas turi 
turėti ne mažiau kaip 4 tiesiogines tinklo 
struktūras, kuriose būtų ne mažiau kaip 
po vieną Direktorių. 

2. Pagrindiniai kvalifikacijos lygiai ir Garbės vardo lygiai
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Komisiniai

Prisijungimo 
rinkinys

Sidabrinis Auksinis
Platininis / 6* 
ir aukštesnės 
kvalifikacijos

BV 200 400 800

Nuolaida % 5% 8% 15%

Konsultantai, įsigiję prisijungimo rinkinį, gali 
gauti momentinę nuolaidą pakartotiniams 
užsakymams. Pritaikius momentinę nuolaidą, 
atitinkamai sumažėja PV / BV taškai. Skaičiuojant 
pakartotinių užsakymų apyvartos komisinius, 
naudojami PV / BV taškai po nuolaidos. 

Rėmimo komisiniai

Nuolaida pakartotiniams užsakymams

Prisijungimo rinkinys Bronzinis Sidabrinis Auksinis Platininis

BV 100 200 400 800 arba 400 + (2 x 400)  

Komisiniai % 10% 15% 20% 25%

Visi konsultantai, kurie įsigis prisijungimo rinkinį, gali gauti Rėmimo komisinius, jei užregistruos naujus konsultantus su 
prisijungimo rinkiniais.
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Ugdymo komisiniai

Prisijungimo 
rinkinys

Bronzinis Sidabrinis Auksinis Platininis

Prisijungimo rinkinių 
BV

100 200 400 800

PPV kas 4 savaitės 50 50 50 50

Komisiniai % 8%, 9% 9%, 10% 10%, 11% 11%, 12%

Maksimalūs savaitės 
komisiniai

800 $  1600 $ 3000 $ 5000 $

Vystymo komisiniai

Prisijungimo rinkinys Sidabrinis Auksinis Platininis

Kvalifikacijos 
reikalavimai

Įvykdykite reikalavimus savaitiniams 
Vystymo komisiniams gauti

1 lygis 5% 5% 5%

2 lygis 5% 5% 5%

3 lygis 5% 5%

4 lygis 5%

• Per pirmąsias 4 savaites nuo prisijungimo 
naujiems nariams netaikomas PPV (50 PV) 
reikalavimas.

• Kai pradėsite generuoti apyvartą iš savo 
struktūrų prisijungimo rinkinių, kad gautumėte 
šiuos komisinius, turite įvykdyti reikalavimus 
vystymo komisiniams gauti mažiausiai vieną 
kartą per 12 savaičių. Priešingu atveju apyvarta 
iš prisijungimo rinkinių bus anuliuojama.

• Ugdymo komisiniai yra susiję su konsultanto 
remiama struktūra. Visi tiesiogiai registruoti 
žemesniosios grandies konsultantai bus 
priskiriami 1 lygmeniui, nepriklausomai nuo 
jų priskirtos vietos struktūroje. 

• Šie komisiniai yra apskaičiuojami pagal 
žemesniosios grandies gautus Vystymo 
komisinius. Visi reikalavimų nevykdantys 
lygiai bus „suspausti“ ir pridėti prie kito 
reikalavimus įvykdžiusio lygio. 
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Elito komisiniai

Lygis 5* 6* 7*
8* / 

Aktyvus 
8*

Bronzinis 
liūtas

Sidabrinis 
liūtas

Auksinis 
liūtas

Auksinis 
liūtas su 

žvaigždėmis
Direktorius

Garbės 
vardo 

Direktorius

Komisiniai % 20% 25% 30% 33%/38% 42% 45% 46% 47% 47,5% 48%

PPV 50 100 200

Apyvartos komisiniai 

Lygis Bronzinis liūtas Sidabrinis liūtas Auksinis liūtas ir aukščiau

Taškai už aktyvumą 2 taškai 3 taškai 4 taškai 

Taškai už to paties 
lygio žemesniosios 
grandies konsultantus

 2 taškai už žemesniosios 
grandies to paties ar 
aukštesnio lygio aktyvų 
konsultantą kiekvienoje 
atšakoje

3 taškai už žemesniosios 
grandies to paties ar aukštesnio 
lygio aktyvų konsultantą 
kiekvienoje atšakoje

4 taškai už žemesniosios 
grandies to paties ar 
aukštesnio lygio aktyvų 
konsultantą kiekvienoje 
atšakoje

Aktyvus 8* konsultantas turi sukaupti 200 PPV ir 5000 TNPV. 

• Priklauso: Bronziniams liūtams ir aukštesnės kvalifikacijos konsultantams.

• Komisinių fondas: 4 % nuo mėnesinės Europos regiono pakartotinių užsakymų BV apyvartos.

• Aktyvus 8* konsultantas turi sukaupti 5000 TNPV.
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Lygis
Bronzinis 

liūtas
Sidabrinis 

liūtas
Auksinis 

liūtas

Auksinis 
liūtas su 

žvaigždėmis
Direktorius Garbės vardo Direktorius

Komisiniai 1% 1% 0,75% 0,50% 0,50% 0,25%

PPV 200

• Garbės vardo konsultantas gauna ne tik savo lygio, bet ir žemesnių lygių Garbės vardo komisinius.

• Aktyvus 8* konsultantas turi sukaupti 5000 TNPV.

Garbės vardo komisiniai
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Programa Motyvacinės kelionių programos  Apdovanojimas „Automobilis“  Apdovanojimas „Prabangi vila“  

Lygis Bronzinis liūtas ir aukščiau  Auksinis liūtas ir aukščiau Direktorius ir aukščiau  

Apdovanojimas Kelionė į konferenciją  30 000 $ 500 000 $  

Specialieji apdovanojimai

Apdovanojimai

1. Motyvacinės kelionių programos
2. Apdovanojimas „Automobilis“
3. Apdovanojimas „Prabangi vila“

Reikalavimai 

1. Motyvacinės kelionių programos
• Taikoma Bronziniams liūtams 

ir aukštesnės kvalifikacijos 
konsultantams

• Komisinių fondas: 1,5 % nuo 
mėnesinės Europos regiono BV 
apyvartos

2. Apdovanojimas „Automobilis“
• Taikoma Auksiniams liūtams 

ir aukštesnės kvalifikacijos 
konsultantams.

• Apdovanojimas: 30 000 $ * gross 
(vienkartinis).

• Išmokėjimas: ne vėliau nei per  2 
mėnesius nuo reikalavimų įvykdymo.

• Taškai skaičiuojami kas mėnesį: 
Auksiniui liūtui – 1 taškas, Direktoriui 
– 4 taškai.                            

• Apdovanojimas skiriamas surinkus 12 
taškų  arba pasiekus Garbės vardo 
direktoriaus lygį ir išlaikius pasiektą lygį 
aktyvų. 

3. Apdovanojimas „Prabangi vila“
• Taikoma Direktoriams ir Garbės vardo 

direktoriams
• Apdovanojimas: 500 000 $* 

gross (vienkartinis apdovanojimas, 
išmokėjimas per kelis kartus)

• Išmokėjimas: ne vėliau nei per  2 
mėnesius nuo reikalavimų įvykdymo.

• Taškai skaičiuojami kas mėnesį: 
Direktoriui – 4 taškai, Garbės vardo 
direktoriui – 15 taškų.

4. Specialiųjų apdovanojimų 
programa pereinamuoju laikotarpiu

• Tai yra išankstinis mokėjimas už 
„Automobilio“ (30 000 $)” ir 
„Prabangios vilos“ (500 000 $) 

apdovanojimus. Šie apdovanojimai 
turi būti išskaičiuojami prieš išmokant 
apdovanojimą, kai konsultantas turi 
teisę gauti specialųjį apdovanojimą 
pagal standartinį planą. Apdovanojimas 
nebus išmokamas, jei ankstesnis 
sukauptas specialusis apdovanojimas 
yra didesnis už atitinkamo lygio 
specialųjį apdovanojimą.

• Auksinis liūtas, kuris sukaupė 12 taškų 
„Automobilio“ apdovanojimui ir jau 
yra gavęs 25 000 $ apdovanojimą 
anksčiau, dabar gaus skirtumą  – 
5000 $. Ateityje konsultantas išmokų 
nebegaus, jei jau yra gavęs 30 000 $ 
apdovanojimą. 

• Direktorius, kuris sukaupė 50 taškų 
„Prabangios vilos“ apdovanojimui ir 
jau yra gavęs 95 000 $ apdovanojimą 
anksčiau, dabar gaus skirtumą  –  
35 000 $.
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Kvalifikacija  Apdovanojimas „Prabangi vila“ (Direktorius ir aukščiau)

Taškai  50 50 50 50 50

Sukaupti taškai  50 100 150 200 250

Apdovanojimas ($) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Kaupiamasis 

apdovanojimas ($) 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

Svarbu:

Konsultantanto sukaupti taškai negali būti naudojami abiem „Automobilio“ ir „Prabangios vilos“ apdovanojimams.
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Pastabos:

1. Daugiau informacijos apie Specialiuosius apdovanojimus rasite Verslo plane.

2. Kai bendra komisinių suma viršija 70% visų prisijungimo rinkinių apyvartos, bus išmokama tik 70 %.

3. Prisijungimo rinkinių apyvarta naudojama skaičiuojant Rėmimo, Vystymo, Ugdymo komisinius ir Specialiuosius apdovanojimus. 
Pakartotinių užsakymų apyvarta naudojama skaičiuojant Apyvartos, Garbės vardo ir Elito komisinius bei Specialiuosius 
apdovanojimus. 

4. Kilus klausimams dėl teksto vertimo interpretacijų, būtina remtis angliško teksto variantu. Esant būtinybei TIENS pasilieka teisę 
keisti, interpretuoti ir modifikuoti šį planą.

5. Išmokos išmokamos vietine valiuta pagal įmonės nustatytą komisinių išmokėjimo koeficientą.



HARMONIJA, ATSAKOMYBĖ, GEROVĖ


