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Vadovas į atnaujintą „Gold“ ir 
„Platinum“ narystės patirtį. 

APDOVANOJIMAI ATITIKUSIEMS 
REIKALAVIMUS 

Į prabangą žiūrite rimtai? Lygiai kaip mes. Atitikite 
šios išvykos kvalifikacinius reikalavimus ir leiskitės į 
nepamirštamą patiriamą nuotykį, kuriame bus:**

• Pasaulinės klasės apsistojimas
• Gurmaniškas maistas penkių žvaigždučių restoranuose 
• Skrydžiai pirmąja klase† 
• Unikalios ekskursijos
• Galimybė pabendrauti su įkūrėjais ir kompanijos vadovais
• Automatinis įtraukimas į atitinkamą premijų fondą

Atitikite išvykos ir (arba) suvažiavimo privalumų reikalavimus 

ir kartu gausite teisę į dalį iš atitinkamo grynųjų pinigų premijos fondo.*

AUKŠČIAUSIAS LYGIS. 

IŠSKIRTINĖ PATIRTIS. 

EKSTRAVAGANCIJA.

„President‘s Club“ nariai naudojasi 
privalumais, tarp kurių yra:

• Išskirtinės išvykos 
• VIP privalumų paketai suvažiavimuose
• Grynųjų pinigų premijų fondai
• Prašmatnios dovanos
• Pripažinimas

Prabangios 
kelionės



Jaučiatės didingai? Jei įgysite teisę į suvažiavimų privalumus, su 
jumis bus elgiamasi karališkai. Didžiausiame mūsų metų renginyje 
gausite išskirtinę prieigą ir įvairių privilegijų, tarp kurių:‡

• Ištaigingos vietos bendrosiose sesijose

• Pripažinimas ant scenos

• Nemokamos registracijos

• Pakvietimai į VIP renginius ir pobūvius

• Galimybė pabendrauti su įkūrėjais ir kompanijos vadovais

• Automatinis įtraukimas į atitinkamą premijų fondą

„PRESIDENT‘S CLUB“ 
PREMIJŲ FONDAI

Sveikiname prisijungus prie klubo! Tapę „Gold International 
Diamond“ arba „Platinum International Diamond“ atitikite 
kvalifikacinius reikalavimus pirmą kartą ir automatiškai 
gausite prabangią išvyką bei suvažiavimo privalumus.*‡ 
Taip pat gausite:

• Rankų darbo „Cartier“ laikrodį 
(reikalavimus atitikę „Gold“) 

• Rankų darbo „Rolex“ laikrodį 
(reikalavimus atitikę „Platinum“)

PELNYKITE IŠVYKĄ = 
pelnysite premijų fondą

PELNYKITE  SUVAŽIAVIMO 

PRIVALUMUS = 
pelnysite premijų fondą

Kuo daugiau mėnesių atitinkate 
reikalavimus, tuo daugiau dalių gaunate.*

*Tam, kad būtų galima pradėti uždirbti dalis, reikia atitikti bazinius reikalavimus. Skirtingais kvalifikacijos laikotarpiais grynųjų pinigų fondų apimtys gali skirtis. 
**Prabangių išvykų vietos gali būti keičiamos. Teisės į kelionę perduoti negalima. 
†Pirmosios klasės aviabilietai teikiami ne visiems reikalavimus atitikusiems žmonėms. 
‡Suvažiavimų privalumų perduoti negalima. Skirtingais kvalifikacijos laikotarpiais dovanos ir suvažiavimų privalumai gali skirtis.
*‡Narystė klube „President‘s Club“ suaktyvinama atitikus kvalifikacinius reikalavimus. Platintojas šią narystę išlaiko per visą likusį kvalifikacijos laikotarpį. 
Kvalifikacijos laikotarpių datos gali būti keičiamos. Kvalifikacijos reikalavimai gali būti keičiami. Tam, kad gautumėte privalumus, jūsų ryšių su „4Life“ statusas turi būti aktyvus ir veiksmingas.

Suvažiavimų 
privalumai

Privilegijos 
naujiems nariams


