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Naujų narių 
pritraukimo programa

Didesnės tinklo 
apyvartos TNPV 

programa

Naujai pasiektos 
aukštesnės 
kvalifikacijos
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PROGRAMOS PERIODAS:  2021 spalis – gruodis (3 TIENS ataskaitiniai mėnesiai)

GALI DALYVAUTI: visi nariai, registruoti Europos regione

NAUJŲ NARIŲ PRITRAUKIMO PROGRAMA

Sąlygos:

Rėmėjas registruoja naują 

narį su ne mažesniu nei 

200 BV užsakymu pirmąjį 

mėnesį.

Pavyzdžiui: 

Rėmėjas registruoja naują narį su 300 BV užsakymu spalio mėn. ir gauna 30 USD išmoką 

už spalį.

Jei tas pats naujas narys pateiks 50 PV užsakymą lapkritį ir 200 PV (180 BV) užsakymą

gruodį, rėmėjas negaus išmokos už lapkritį, bet gaus 18 USD už gruodį.

10% ATLYGIS 1-ą mėnesį
Rėmėjas gaus 10% atlygį nuo 

naujo nario užsakymo BV (ne 

mažesnio nei 200 BV). 

Skaičiuojami to pirmojo mėnesio, 

kai narys prisijungė, užsakymo BV.

10% ATLYGIS 2-ą ir 3-ią mėn.
Rėmėjas gaus 10% atlygį nuo to 

naujo nario kitų užsakymų BV (ne 

mažesnių nei po 150 BV per 

mėnesį). Skaičiuojami 2-o ir 3-io 

mėnesių BV.



NAUJŲ NARIŲ 
PRITRAUKIMO 
PROGRAMA
• Pavyzdys: 

• Rėmėjas registruoja naują narį su 
300 BV užsakymu rugsėjo mėn. ir 
gauna 30 USD išmoką už rugsėjį. Jei 
naujas narys pateiks užsakymų už 
100 PV spalį ir 200 PV (180 BV) 
lapkritį, rėmėjas negaus išmokos už 
spalį bet gaus 18 USD už lapkritį.

• Rėmėjas registruoja naują narį su 
100 BV užsakymu spalio mėn. 
Rėmėjas negalės gauti papildomų 
išmokų šios programos laikotarpiu; 
net jei jo naujas narys pateiks 
didesnius užsakymus lapkritį ir 
gruodį.



MAKSIMALI NAUDA už 1 veiksmą: 

naujoko su 200 BV prisijungimo rinkinio atvedimą

Rėmimo komisiniai už naują registruotą narį su prisijungimo rinkiniu 

Kvalifikacijos
lygis

Bronzinis Sidabrinis Auksinis Platininis

Komisiniai 10 % 15 % 20 % 25 %

200 BV

NAUJAS

JŪS
50 $

25 % pagal 
verslo planą+ 10 % pagal 3 mėn. 

naujokų pritraukimo
programą

20 $

= 70 $



Kvalifikacijos
lygis

Lapkritis
(1 mėnuo)

Gruodis
(2 mėnuo)

Sausis
(3 mėnuo)

Iš viso

Jūsų naujas narys 
perka prisijungimo 

rinkinius:
200 BV 150 BV 150 BV 500 BV

Ir jis gauna dovanų

Dovanų vertė registruoto 
kliento kainomis: 

Prausiklis: 12,64 €
Eterinis aliejus: 19.54 €

Dovanos vertė registruoto 
kliento kainomis: 206,91 €

Dovanų vertė registruoto 
kliento kainomis: 239,09 €

JŪS UŽDIRBATE:

25 % pagal verslo planą +
10 % pagal 3 mėn. naujokų 

pritraukimo programą

50$ + 20$

25 % pagal verslo planą +
10 % pagal 3 mėn. naujokų 

pritraukimo programą

37,5$ + 15$

25 % pagal verslo planą +
10 % pagal 3 mėn. naujokų 

pritraukimo programą

37,5$ + 15$

175$

MAKSIMALI NAUDA už 1 veiksmą: 

naujoko su 200 BV prisijungimo rinkinio atvedimą ir jo aktyvumo 

palaikymą 3 mėn. iš eilės

0,30 €0,60 €



PROGRAMOS PERIODAS: 2021 m. lapkritis (1 ataskaitinis mėnuo)

GALI DALYVAUTI: Visi 6* ir aukštesnės kvalifikacijos nariai, registruoti Europos regione

Didesnės tinklo apyvartos TNPV programa

Įvykdymo SĄLYGOS

programos laikotarpiu

 6* nariai：50 PPV， 1,500 TNPV， 100 GPV

 7* nariai：100 PPV，3,000 TNPV

 8* nariai：200 PPV，5,000 TNPV

Garbės vardo konsultantai：200 PPV，10,000 TNPV

KVALIFIKACIJOS 

REIKALAVIMAI:

50 $ išmoka bus išmokėta 

nariams, kurių spalio TNPV 

padidės 10% , lyginant su 

spalio TNPV (turi būti 

įvykdytos nustatytos 

programos sąlygos).

IŠMOKA:

50 $



Didesnės tinklo 
apyvartos TNPV 
programa

• Pavyzdys: 
• 7* narys pasiekė 4000 TNPV 

spalį; taip pat pasiekė 100PPV 
ir 4400 TNPV lapkritį. Jis gaus 
50 USD išmoką.

• 7* narys pasiekė 2000 TNPV
spalį; taip pat pasiekė 100
PPV ir 2200 TNPV lapkritį. Jis 
negaus išmokos.

• 6* narys pasiekė 7* 
kvalifikaciją lapkričio mėn. 
Kad gautų išmoką, jis turi 
įvykdyti nustatytus 7* 
reikalavimus.



Naujai pasiektos 
aukštesnės 
kvalifikacijos
programa

PROGRAMOS PERIODAS:

2021 liepa – gruodis 
(6 ataskaitiniai mėnesiai)

GALI DALYVAUTI:
Visi nariai, registruoti Europos 
regione.

Visi nariai, kurie kvalifikaciniu 
periodu pasieks 6* arba aukštesnę 
kvalifikaciją. 

Naujas 6* Naujas 7* Naujas 8*

Dabartinė kvalifikacija
Naujas narys arba

5* ir žemiau
6* ir žemiau 7* ir žemiau

Nauja 

kvalifikacija
6* 7* 8*

Reikalavimai pirmai 

išmokai gauti

300APPV ir

7200ATNPV ir

1200AGPV 

programos periodu

100PPV ir

3,000TNPV 

kvalifikacijos 

pasiekimo mėnesį

200PPV ir

5,000TNPV 

kvalifikacijos 

pasiekimo 

mėnesį

Pirma išmoka ($) 200 $ 300 $ 400 $

Reikalavimai pirmai 

išmokai gauti
/

600APPV ir

15,000ATNPV  

programos periodu

1,200APPV ir

24,000ATNPV 

programos

periodu

Antra išmoka ($) / 500 $ 600 $

Iš viso išmokų ($) 200 $ 800 $ 1,000 $



Naujai pasiektos 
aukštesnės 
kvalifikacijos
programa

• PAVYZDYS: 

• Pirmoj išmoka bus išmokėtą 
ateinančiais mėnesiais po 
reikalavimų įvykdymo mėn. 
pabaigos.

• Antroji išmoka bus išmokėta 
2022 m., jei narys pasieks 
visus 2-osios išmokos 
reikalavimus.



Bendrosios sąlygos išmokoms gauti

TIENS pasilieka teisę keisti motyvacinės programos sąlygas arba ją nutraukti.

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



TIENS EUROPOS REGIONAS


