Przewodnik po nowych
korzyściach dla
dystrybutorów o randze Gold
i Platinum

ELITARNY.
EKSKLUZYWNY.
EKSTRAWAGANCKI.

Członkowie President’s Club
mogą liczyć na następujące korzyści:
•
•
•
•
•

luksusowe wyjazdy
pakiety VIP na konwencje
pule nagród pieniężnych
luksusowe prezenty
wyróżnienia.

NAGRODY KWALIFIKUJĄCE
Zakwalifikuj się na wyjazd lub pakiet VIP na konwencję,
a jednocześnie zakwalifikujesz się do udziału w odpowiedniej puli nagród pieniężnych*.
Cenisz sobie luksus? My też! Zakwalifikuj się na wyjazd i
dołącz do nas podczas jedynej w swoim rodzaju przygody
obejmującej**:
• światowej klasy zakwaterowanie
• wykwintne posiłki w pięciogwiazdkowych restauracjach
• przeloty pierwszą klasą†
• wyjątkowe wycieczki
• możliwość poznania założycieli i kierownictwa

Luksusowe
wyjazdy
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• automatyczny udział w puli premii pieniężnych.

Chcesz poczuć się, jak gwiazda? Wystarczy, że zakwalifikujesz się, a
otrzymasz pakiet udogodnień na konwencję. Tym samym skorzystasz
z wyjątkowych udogodnień podczas największego wydarzenia w roku,
takich jak‡:
• wygodne, dogodnie zlokalizowane miejsca podczas sesji
ogólnych
• wyróżnienia na scenie
• bezpłatna rejestracja

Udogodnienia na
konwencjach

• zaproszenia na wydarzenia i spotkania dla VIP-ów
• możliwość poznania założycieli i kierownictwa
• automatyczny udział w puli premii pieniężnych.

Witamy w klubie! Gdy pierwszy raz kwalifikujesz się do rangi
Gold International Diamond lub Platinum
International Diamond, automatycznie kwalifikujesz się też
na luksusowy wyjazd i pakiet udogodnień na konwencję*‡.
Otrzymujesz także:
• wykonany ręcznie zegarek Cartier (Gold)

Korzyści dla nowych
członków

• wykonany ręcznie zegarek Rolex (Platinum).

PULE PREMII PRESIDENT’S CLUB
KWALIFIKACJA

KWALIFIKACJA

NA WYJAZD =

NA UDOGODNIENIA

do puli premii pieniężnych

kwalifikacja

kwalifikacja

NA KONWENCJĘ =

do puli premii pieniężnych

Im częściej się kwalifikujesz,
tym więcej udziałów w puli otrzymujesz*.
*Aby otrzymywać udziały, trzeba spełnić podstawowe wymagania kwalifikacji. Wysokość puli pieniężnej w poszczególnych okresach kwalifikacji może być różna.
**Kierunek luksusowej wycieczki może ulec zmianie. Wyjazdy są niezbywalne.
†Lot pierwszą klasą nie dotyczy wszystkich kwalifikujących się osób.
‡Udogodnienia na konwencję są niezbywalne. Prezenty i udogodnienia na konwencję mogą się różnić w zależności od okresu kwalifikacji.
*‡Członkostwo w President’s Club jest aktywowane w momencie kwalifikacji i jest ważne przez cały okres kwalifikacji.
Daty okresów kwalifikacji mogą ulec zmianie. Wymagania dotyczące kwalifikacji mogą ulec zmianie. Aby kwalifikować się do otrzymania korzyści, dana osoba musi mieć nieposzlakowaną opinię w 4Life.

