JUST NAGY SVÁJCI UTAZÁSI VERSENY * 2017-2018
TARTOZZ TE IS A LEGJOBBAK KÖZÉ!
NYEREMÉNY
A feltételt teljesítő részére 1 hetes térítésmentes svájci jutalomút, teljes ellátással, autóbusszal.
VERSENYIDŐSZAK
2017. június 1-től 2018. május 31-ig
FELTÉTEL (a versenyidőszakban):
 Aláírt és olvashatóan kitöltött verseny nevezési lap elküldése a JNS Hungária Kft. részére,
legkésőbb 2017. november 30-ig. És
 Életfa MLM Alapok (ÉMA) képzés elvégzése, és
 „Just-Nahrin Tanácsadó” cím elérése, és
 Részvétel legalább 3 országos Életfa Konferencián a versenyidőszak alatt a régi tagok számára, a
verseny időtartama alatt belépők számára az összes, a versenyidőszakban hátralévő országos
Életfa Konferenciákon, maximum 1 kivételével. Figyelem! A részvétel csak akkor számít bele a
versenybe, ha a versenyző jelentkezése a jelentkezési határidőn belül történik meg! És
 Amint a versenyző eléri a „Just-Nahrin Tanácsadó” címet (az említett címmel rendelkezők részére
már 2017. júliustól kezdve!), részvétel az összes Vezetők Klubja rendezvényen, maximum 2
kivételével. Figyelem! A részvétel csak akkor számít bele a versenybe, ha a versenyző
jelentkezése a jelentkezési határidőn belül történik meg! Amennyiben a versenyző
értékelhetően komoly indok miatt nem tud részt venni a Vezetők Klubja aktuális rendezvényén,
ezt pótolhatja a szponzorvonalán tartott, abban a hónapban megrendezésre kerülő Kulcsember
Találkozón. A részvétel csak akkor számít, ha a Kulcsember Találkozót tartó szponzor jelen volt
az aktuális hónap Vezetői Klubján. A Kulcsember Találkozó jelenléti ívének a másolatát kérjük a
JNS Hungária Kft. részére elküldeni! És
 A versenyidőszak előtt belépett tagoknak minden kategóriában a versenyidőszak második felére el
kell érni a 100 pontos Elit klubtagságot.
EGYÉNI FORGALMAZÓI VERSENY
3.000 pont saját egyéni forgalom elérése a versenyidőszakban
Figyelem! JUST!
Az egyéni forgalmazói versenyben kiírt pontérték legalább 50%-ának Just termékek forgalmazásából kell
származnia!

CSAPATÉPÍTÉSI VERSENY
JUST!
A csapatépítési versenyben úgy is lehet nyertes valaki, hogy a saját és a csapata Just-forgalma eléri az
alábbiakban rögzített pontértékének 50%-át! A 21%-os kategória esetében az elmúlt év Just
csapatforgalmát kell 30%-kal növelni! A Just csapatforgalom az elmúlt év összesített csapatforgalmának
a harmad része.
ÚJ BELÉPŐK RÉSZÉRE
2.400 pont elérése a csapatával a tagság első hat hónapjában
úgy, hogy érje el legalább a 9%-os szintet, valamint minden további hónapban növekedjen a
csapatlétszáma, és legalább tartsa a 9%-os szintet.
0%-OS TAGOK RÉSZÉRE
2.400 pont elérése a csapatával 2017. november 30-ig
úgy, hogy érje el legalább a 9%-os szintet, valamint 7.200 pont elérése a csapatával a versenyidőszakban
úgy, hogy legalább tartsa a 9%-os szintet.
3%-OS TAGOK RÉSZÉRE

8400 pont elérése a csapatával a versenyidőszakban.

6%-OS TAGOK RÉSZÉRE
versenyidőszakban.

10.800 pont és 12%-os szint elérése a csapatával a

9%-OS TAGOK RÉSZÉRE
versenyidőszakban.

14.400 pont és 12%-os szint elérése a csapatával a

12%-OS TAGOK RÉSZÉRE
versenyidőszakban

21.600 pont és 15%-os szint elérése a csapatával a

15%-OS TAGOK RÉSZÉRE
versenyidőszakban.

36.000 pont és 18%-os szint elérése a csapatával a

18%-OS TAGOK RÉSZÉRE
versenyidőszakban.

50.400 pont és 21%-os szint elérése a csapatával a

21%-OS TAGOK RÉSZÉRE
A csapatforgalom növelése minimum 30%-kal a
versenyidőszakot megelőző 12 hónapban elért eredményhez képest.
Azt, hogy egy tag melyik sávban versenyez, a versenyt megelőző 12 hónapban általa legalább 3-szor elért
legmagasabb szint határozza meg.
50%-OS SZABÁLY
A csapatépítési versenyben egy szponzori ágról a versenyben a szponzorra kiírt egyszeres utazási feltétel
maximum 50%-a számít be a szponzor teljesítményébe.
A kétszeres vagy többszörös teljesítmény plusz egy felnőtt részére biztosít utazási lehetőséget.
A nyeremény másra nem ruházható át!

