
2021 m. – 2022 m. MOTYVACINĖ 

KELIONĖS PROGRAMA

Europos regionas

2021 m. spalis



• Gali dalyvauti: visi TIENS Europos regiono konsultantai.

• Kvalifikacinis laikotarpis: 2021 rugsėjo 29 d. – 2022 birželio 28 d. (9 mėnesiai).

• Apdovanojimas: prabangus kruizas su aukščiausio lygio aptarnavimu. Išskirtinis
maršrutas ir puikus maistas. 

Nemokamas aptarnavimas kambariuose visą 
parą, pramoginė programa ir vėlyvieji 
užkandžiai. 

Patirkite nepakartojamų akimirkų su komanda 
išskirtinėje aplinkoje!
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Programa 6* konsultantams
(dabartiniai 6* konsultantai arba pasiekę šią kvalifikaciją programos metu)

• Kvalifikaciniu laikotarpiu konsultantas turi sukaupti 500 APPV.

• Tiesioginėje 1-oje linijoje turi turėti 6 naujus konsultantus, pateikusius 
užsakymus.

• Bendras naujų konsultantų ATNPV: 6000.

Apdovanojimas:

500 $ (gross) apdovanojimas TIENS kelionei 2022 m. 
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Naujų konsultantų registravimo pvz.: 



Programa 7* konsultantams

• Kvalifikaciniu laikotarpiu konsultantas turi sukaupti 1000 APPV.

• Jei pasibaigus kvalifikaciniam laikotarpiui konsultantas turės sukaupęs 
12 000 AGPV ir sukauptų taškų suma bus 5000 GPV ir daugiau didesnė 
palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jis gaus 

800$ (gross) apdovanojimą TIENS kelionei 2022 m. 

Pavyzdžiui: AGPV (2021 m. spalio mėn. – 2022 m. birželio mėn.) – AGPV 
(2020 spalio mėn. – 2021 m. birželio mėn.) >=5000 GPV.
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Programa 8* konsultantams

• Kvalifikaciniu laikotarpiu konsultantas kiekvieną mėnesį turi išlaikyti 
aktyvų 8* lygį (200 PPV, 3000 TNPV).

• Jei pasibaigus kvalifikaciniam laikotarpiui konsultantas turės sukaupęs 
30 000 AGPV ir sukauptų taškų suma bus 5000 GPV ir daugiau didesnė 
palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jis gaus 

1000 $ (gross) apdovanojimą TIENS kelionei 2022 m. 

Pavyzdžiui: AGPV (2021 m. spalio mėn. – 2022 m. birželio mėn.) – AGPV (2020
spalio mėn. – 2021 m. birželio mėn.) >=5000 GPV.
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Garbės vardo konsultantams,
turėjusiems aktyvią Liūto kvalifikaciją 2021 m. rugsėjo mėnesį

Bronzinis liūtas (BL) ir kvalifikaciją išlaikytų mėnesių skaičius Apdovanojimo dydis

9 1200 USD

8 1100 USD

7 1000 USD

Sidabrinis liūtas (SL) ir kvalifikaciją išlaikytų mėnesių skaičius Apdovanojimo dydis

9 1300 USD

8 1200 USD

7 1100 USD

Auksinis liūtas (GL) ir kvalifikaciją išlaikytų mėnesių skaičius Apdovanojimo dydis

9 1400 USD

8 1300 USD

7 1200 USD

Svarbu: Jei GL/SL 
kvalifikuojasi kaip BL, 

tuomet ir gaus BL lygio 
apdovanojimą

Kvalifikaciniu periodu konsultantas kas  mėnesį turi pasiekti:

Kvalifikacija
Asmeninis 

reikalavimas
Struktūros 

reikalavimas 
GPV reikalavimas 

Garbės vardo 
konsultantas

200 PV Nx8* x 5000 PV 1000 PV 

Bus remiamasi 2021 m. 
rugsėjo mėnesį turėta 
faktine kvalifikacija. Jei, 
pvz., Sidabrinis liūtas 
rugsėjo mėn. buvo 
aktyvus tik kaip 8* 
konsultantas, tuomet jis 
šioje programoje gali 
dalyvauti kaip 8* 
konsultantas.
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BL: N=2, SL: N=3, GL: ir aukščiau N=4



Pastabos

1. Konsultantas gali gauti tik vieną apdovanojimą. 

2. Apdovanojimas bus skiriamas tik tuo atveju, jei konsultantas vyks į TIENS kelionę. Apdovanojimas nekeičiamas į 
pinigines išmokas arba TIENS gaminius. 

3. Konsultantas apdovanojimą gali perleisti savo žemesniosios grandies konsultantui arba šeimos nariui, gavęs 
patvirtinimą iš TIENS. 

4. Programos laimėtojas galės nupirkti vieną TIENS kelionės paketą partneriui arba žemesniosios grandies 
konsultantui, jei bus laisvų vietų.

5. Jei kelionė negalės įvykti dėl nenugalimų jėgų, pvz., Dėl COVID-19 pandemijos ar kitų svarbių priežasčių, visi

laimėtojai gaus 50 % apdovanojimo išmoką, kita apdovanojimo dalis bus perkelta į TIENS kelionių fondą.

6. Jei išmokėjus apdovanojimus, bus atliekami gaminių grąžinimai arba keitimai, įmonė pasilieka visas teises 
susigrąžinti apdovanojimą iš konsultanto. 

7. Motyvacinės programos laimėtojo pardavimai turi būti atliekami ID registracijos šalyje.

8. TIENS pasilieka teisę keisti motyvacinės programos sąlygas arba ją nutraukti.

9. Piniginis apdovanojimas išmokamas tik sąlygas įvykdžiusiam konsultantui eurais į konsultanto banko sąskaitą 
pagal UAB „Korporacija Tjanši“ (toliau – TIENS) tuo metu galiojantį komisinių išmokėjimo koeficientą. 
Konsultantas turi būti pasirašęs bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su TIENS, turėti Individualios 
veiklos pažymą (veiklos kodas 82.99) ir pateikti apdovanojimo sumai išrašytą sąskaitą. Už atitinkamų mokesčių, 
susijusių su šiomis pajamomis, mokėjimą atsako pajamų gavėjas.
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1. Ar 8* konsultantas galės gauti apdovanojimą, jei įvykdys reikalavimus tik 8 mėnesius?  
Ne, 8* konsultantas turi įvykdyti reikalavimus viso kvalifikacinio periodo metu (9 mėnesius) ir kiekvieną 
mėnesį išlaikyti aktyvų lygį. 

2. Ar Auksinis liūtas gaus apdovanojimą, jei kvalifikuosis kaip Bronzinis liūtas?
Taip, jei Auksinis / Sidabrinis liūtas kvalifikuosis kaip Bronzinis liūtas, jis gaus Bronzinio liūto apdovanojimą. 
Visi liūtai turi kvalifikuotis mažiausiai kaip Bronziniai liūtai. 

3. Jei Auksinis liūtas 7 mėnesius įvykdys Auksinio liūto reikalavimus, o 2 mėnesius – Bronzinio liūto, kokį 
apdovanojimą gaus?
Jis gaus Auksinio liūto apdovanojimą už 7 mėnesius – 1200 $.

4. Jei aktyvus 7* konsultantas pakels savo kvalifikaciją iki 8* 2022 m. sausio mėn. ir išliks aktyvus bei įvykdys 
visus reikalavimus iki programos pabaigos, kokio dydžio apdovanojimą jis gaus? 
Apdovanojimas bus išmokamas proporcingai. Jei šis konsultantas visos programos metu buvo aktyvus ir 
įvykdė visus tuo metu pasiektos kvalifikacijos reikalavimus, jis gaus apdovanojimą už 3 mėnesius kaip 7* (267
$) ir už 6 mėnesius kaip 8* (667 $). Iš viso: 934$. Jei nuo 2022 m. sausio mėn. neįvykdys 8* reikalavimų, 
tuomet gaus tik 267 $ apdovanojimą už 7* pasiekimus.

5. Jei 6* konsultantas pakels savo kvalifikaciją iki 7* 2022 m. sausio mėn. ir išliks aktyvus bei įvykdys visus 
reikalavimus iki programos pabaigos, kokio dydžio apdovanojimą jis gaus? 
Konsultantas galės pasirinkti,  kurio apdovanojimo siekti: 6* ar 7*. Jei jis įvykdys visas 6* konsultanto sąlygas, 
gaus 500 $ apdovanojimą, jei įvykdys visas 7* konsultanto sąlygas, gaus 800 $ apdovanojimą,

6. Ar konsultantas apdovanojimą gali perleisti savo žemesniosios grandies konsultantui arba šeimos nariui?
Taip, jei laimėtojas neturės galimybės vykti į kelionę, tik tai reikėtų suderinti su TIENS atstovybe.

Klausimai - atsakymai


