
MOTYVACINĖS PROGRAMOS
2022 m. 2 ketvirtis (birželis)

TIENS EUROPOS
REGIONAS



PROGRAMOS PERIODAS:  2022 m. balandis – birželis (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.

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 100 BV užsakymu balandžio 
mėn. Rėmėjas negalės gauti 
papildomų išmokų šios 
programos laikotarpiu; net jei 
jo naujas narys pateiks 
didesnius užsakymus gegužę ir 
birželį.

• Rėmėjas registruoja naują narį 
su 200 BV užsakymu balandžio 
mėn. ir gauna 30 USD išmoką. 
Jei naujas narys pateiks 
užsakymų už 50 PV gegužę ir
200 PV (180 BV) birželį,
rėmėjas negaus išmokos už 
gegužę, bet gaus 18 USD už 
birželį.



PROGRAMOS PERIODAS: 2022 m. BIRŽELIS (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, 300 GPV

✓ 8* nariai：200 PPV，5 000 TNPV, 500 GPV

✓Garbės vardo konsultantai：200 PPV,

10000 TNPV, 500 GPV

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI ir IŠMOKOS:

6*: 50 $ išmoka bus išmokėta nariams, kurių 2022 m. birželio 

TNPV padidės 20 %, lyginant su 2022 m. gegužės  TNPV. 

7*:  75 $ išmoka bus išmokėta nariams, kurių 2022 m. birželio 

TNPV padidės 20 %, lyginant su 2022 m. gegužės  TNPV. 

8* ir Garbės vardo konsultantai:  100 $ išmoka bus išmokėta 

nariams, kurių 2022 m. birželio TNPV padidės 15 %, lyginant su 

2022 m. gegužės  TNPV. 

Turi būti įvykdytos nustatytos programos sąlygos.



Didesnės tinklo 
apyvartos TNPV 
programa

• Pavyzdys: 
• 7* narys pasiekė 4000 TNPV 

2022 m. gegužę; taip pat 
pasiekė 100 PPV, 300 GPV ir
4800 TNPV 2022 m. birželį. Jis 
gaus 75 USD išmoką.

• 7* narys pasiekė 2000 TNPV
2022 m. gegužę; taip pat 
pasiekė 100 PPV ir 2900 TNPV 
2022 m. birželį. Jis negaus 
išmokos.

• 6* narys pasiekė 7* 
kvalifikaciją 2022 m. birželį. 
Kad gautų išmoką, jis turi 
įvykdyti nustatytus 7* 
reikalavimus.



Naujai pasiektos 
aukštesnės kvalifikacijos
programa

PROGRAMOS PERIODAS:

2022 m. balandis – birželis 
(3 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

išmokai 

gauti

300 APPV ir

3600 ATNPV ir

600 AGPV 

programos periodu

600 APPV ir

7500 ATNPV 

programos 

periodu

600 APPV ir

12000 ATNPV 

programos periodu

Išmoka (USD) $ 100 $ 350 $ 500



PROGRAMOS PERIODAS: 2022 m. sausis – birželis (6 ataskaitiniai mėnesiai)

GLAI DALYVAUTI: Visi nariai, registruoti Europos regione. 

Bendrasis KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS: kas mėnesį (visus 6 mėnesius) išlaikyti aktyvų Garbės vardo lygį  pagal savo kvalifikaciją (GL* ir 

Direktoriai vertinami kaip GL)

Specialusis KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS: reikia įvykdyti šias sąlygas bet kuriuos 3 mėnesius kvalifikacinio periodo metu:

Specialiųjų  apdovanojimų išankstinės išmokos

Lygis Tinklo reikalavimai GPV Išmoka, USD

BL 2 × 8* su 5 000 PV 1 000 PV 3 000

SL 3 × 8* su 5 000 PV 1 000 PV 4 000

GL ir aukščiau 4 × 8* su 5 000 PV 1 000 PV 5 000

Svarbu：1. Tai yra programa išankstinei išmokai iš „Automobilio“ (30 000 $) ir „Prabangios vilos“ (500 000 $) 

apdovanojimų fondo pagal standartinį TIENS Europos regiono Verslo planą gauti. Ši išmoka bus atskaityta iš minėtų sumų, 

kai konsultantas įvykdys Specialiųjų apdovanojimų reikalavimus.

2. Gali dalyvauti: Bronziniai ir Sidabriniai liūtai, sukaupę ne daugiau nei 30,000 $, Auksiniai liūtai, sukaupę ne daugiau nei

50,000 $, Liūtai su žvaigžde ir aukštesnės kvalifikacijos, sukaupę ne daugiau nei 100,000 $.



Dažniausiai užduodami klausimai

• Kas yra yra „Specialusis KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS“? 

Norėdami gauti išmoką, programos laikotarpiu turite atitikti bendrąjį ir specialųjį kvalifikacijos reikalavimus; o tai reiškia, kad turite 

kas mėnesį būti aktyvus pagal savo pasiektą kvalifikaciją  ir bet kuriuos tris mėnesius įvykdyti papildomus tinklo reikalavimus. 

• Ar 8* narys pasiekęs BL kvalifikaciją 2022 m. gegužę, galės dalyvauti programoje? 

Deja, ne, norint dalyvauti programoje, reikia pasiekti BL lygį iki 2022 m. balandžio. 

• Kokius reikalavimus turi įvykdyti ir kokią išmoką gaus 8* narys, 2022 m. balandį pasiekęs BL lygį?

• Bendrasis reikalavimas: sausis-kovas – aktyvus 8* lygis, balandis-birželis – aktyvus BL lygis.

Specialusis reikalavimas: tris mėnesius (balandžio-birželio periodu) 2 × 8* su 5 000 PV.

Išmoka: 3 000 USD.



• BL pasiekė SL lygį 2022 m. gegužę, kokius reikalavimus  jis turi įvykdyti ir kokią išmoką gaus?

Bendrasis reikalavimas: sausis-balandis – aktyvus BL lygis, gegužė-birželis – aktyvus SL lygis.

Specialusis reikalavimas: 

• tris mėnesius (sausio-balandžio periodu) 2 × 8* su 5 000 PV ARBA

• du mėnesius (sausio-balandžio periodu) 2 × 8* su 5 000 PV ir vieną mėnesį (gegužės-birželio periodu) 3 × 8* su 5 000 PV ARBA

• vieną mėnesį (sausio-balandžio periodu) 2 × 8* su 5 000 PV ir du mėnesius (gegužės-birželio periodu) 3 × 8* su 5 000 PV.

Išmoka: 3 500 USD.

• SL pasiekė GL lygį 2022 m. gegužę, kokius reikalavimus  jis turi įvykdyti ir kokią išmoką gaus?

Bendrasis reikalavimas: sausis-balandis – aktyvus SL lygis, gegužė-birželis – aktyvus GL lygis.

Specialusis reikalavimas: 

• tris mėnesius (sausio-balandžio periodu) 3 × 8* su 5 000 PV ARBA

• du mėnesius (sausio-balandžio periodu) 3× 8* su 5 000 PV ir vieną mėnesį (gegužės-birželio periodu) 4 × 8* su 5 000 PV ARBA

• vieną mėnesį (sausio-balandžio periodu) 3 × 8* su 5 000 PV ir du mėnesius (gegužės-birželio periodu) 4 × 8* su 5 000 PV.

Išmoka: 4 500 USD.

Dažniausiai užduodami klausimai



• Jei SL jau anksčiau yra gavęs 28 000 USD išmoką, ar gali dalyvauti programoje?

Taip, toks narys gali dalyvauti. Jei jis kvalifikuosis SL apdovanojimo išmokai, jam bus išmokėtas skirtumas tarp viso 

apdovanojimo ir jūsų jau gautos sumos:

30 000 $ - 28 000 $ = 2 000 $.

Išmoka: 2 000 USD.

• Jei GL su žvaigžde jau anksčiau yra gavęs 95 000 USD išmoką, ar gali dalyvauti programoje?

Taip, toks narys gali dalyvauti. Jei jis kvalifikuosis GL apdovanojimo išmokai, jam bus išmokėta 5000 $, nes jo sukaupta  suma 

95 000 $ + 5 000 $ = 100 000 $ ir tai neviršija 100 000 $ ribos. 

Išmoka: 5 000 USD.

Dažniausiai užduodami klausimai



• Jei narys yra pasiekęs GL su žvaigžde lygį, bet kas mėnesį gali išlaikyti tik GL lygį, ar tokiu atveju gali dalyvauti programoje ? 

Taip, GL su žvaigžde  bus vertinamas kaip GL. 

• Jei narys yra pasiekęs Direktoriaus lygį, bet kas mėnesį gali išlaikyti tik GL su žvaigžde  lygį, ar tokiu atveju gali dalyvauti 

programoje? 

Taip, GL ir aukštesnės kvalifikacijos nariai bus vertinami kaip  GL. 

• Jei narys yra pasiekęs GL lygį, bet kas mėnesį gali išlaikyti tik SL lygį, ar tokiu atveju gali dalyvauti programoje ? 

Deja, ne. Toks narys, norėdamas gauti išmoką, savo pasiektą lygį turi išlaikyti kas mėnesį.

Dažniausiai užduodami klausimai



Bendrosios sąlygos išmokoms gauti
TIENS pasilieka teisę keisti motyvacinių programų sąlygas arba ją nutraukti.

Piniginė apdovanojimo išmoka išmokama 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


