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Építsd PGV3 volumened és vállalkozásod, 
miközben egy paradicsomban pihensz
A PGV3 és a személyes regisztrációk volumene 
kulcsfontosságú ahhoz, hogy exkluzív meghívást kapj a 
Cipruson, Páfosz gyönyörű tengerpartján megrendezett 
ASEA Ascent 2022 rendezvényre. Minél több új volument 
hozol be, annál jobb lesz ciprusi tartózkodásod! 

KVALIFIKÁCIÓS IDŐSZAK

2021. szeptember 11.  
és 2022. március 11. között

RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG

Minden olyan aktív ASEA 
üzletépítő, aki a kvalifikációs 
időszak kezdete előtt nem 
kvalifikált az ASEA® Diamond 
Summit rendezvényre, 
jogosult az Ascent 2022 
jutalomcsomagokért folytatott 
pontgyűjtésben való részvételre.

AZ ASEA ASCENT 2022 IDŐPONTJA:

2022. június 9–12.

ANNABELLE HOTEL,  
PAPHOS
Élvezd a kék tengerrel 
körülvett, meleg 
partokat a páfoszi 
ötcsillagos Annabelle 
nyaralóközpontban. Buja, 
árnyas pálmák alatt, 
többszintű medencékben 
élvezheted a fényűző 
pihenést, a hangulatos, 
medence melletti 
étkezést és a tengerparti 
eleganciát. 
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SZEREZD MEG A JUTALMADAT
Minden Ascent jutalomcsomag kétféle értékesítési volumenen alapul. Tartsd egyik szemed ezen a 
kettőn — a másikat pedig a jutalmadon!

1. Személyes regisztrációs volumen
Az ösztönzőprogram követelményeinek teljesítéséhez összesítik az új személyesen szponzorált 
üzletépítőid és kiemelt vásárlóid kvalifikációs időszak alatti regisztrációs megrendeléseit. A 
volument csak a legalább 100 volumenpontú (50 a kiemelt vásárlói megrendeléseknél) regisztrációs 
megrendeléseknél fogják figyelembe venni, és ennek tartalmaznia kell egy autoship sablont. 

2. PGV3: Személyes csoportos volumen három szinten keresztül
A személyes szponzori fa első három szintje kulcsfontosságú az Ascent jutalmak tekintetében. A 
kvalifikáció megkezdéséhez a bázis PGV3-hez képest (az össz PGV3 volumen a kvalifikációs időszak 
kezdete előtti 26 hetes időszakban) 20 000 ponttal meg kell növelni a PGV3 volument.

ÚJ ÜZLETÉPÍTŐI KVALIFIKÁCIÓ
Azok az új ASEA üzletépítők is részt vehetnek,  
akik a kvalifikációs időszak kezdete után 
regisztrálnak. Az ő bázis PGV3 volumenük  
nulla lesz. A bázis időszakban regisztrált  
üzletépítők maximális PGV3 bázisértéke a  
jobb oldali táblázat alapján kerül kiszámításra.

A bázis időszakban hátralévő hetek száma Max. PGV3
1–4 3 000

5–8 6 000

9–13 9 000

14–17 12 000

18–21 15 000

22–26 18 000

JUTALOMSZINTEK JUTALOMCSOMAG SZEMÉLYES REGISZTRÁCIÓ PGV3 
nöVekedés

1. DÍJ 

• 2 személyes lakosztály
• 1000 dollárig terjedő utazási költségtérítés 
• Minden étkezés
• Reptéri transzfer
• Exkluzív ASEA ajándékok
• Csoportos tréningek és tevékenységek 

4000+ 50 000+

2. DÍJ

• Szállás 2 fő részére
• 500 dollárig terjedő utazási költségtérítés
• Minden étkezés
• Reptéri transzfer
• Exkluzív ASEA ajándékok
• Csoportos tréningek és tevékenységek

3000+ 40 000+

3. DÍJ

• Szállás 2 fő részére
• 250 dollárig terjedő utazási költségtérítés
• Minden étkezés
• Reptéri transzfer
• Exkluzív ASEA ajándékok
• Csoportos tréningek és tevékenységek

2000+ 30 000+

4. DÍJ

• Szállás 2 fő részére
• Minden étkezés
• Reptéri transzfer
• Exkluzív ASEA ajándékok
• Csoportos tréningek és tevékenységek

1000+ 20 000+

*Minden összeg dollárban van feltüntetve
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FELTÉTELEK 

Részvételi jogosultság

A ciprusi Páfoszban megrendezett ASEA Ascent 2022 rendezvény 
az alábbi piacokon regisztrált ASEA üzletépítők hivatalos Ascent 
ösztönző útja: 

Ausztria, Belgium, Horvátország, Csehország, Dánia, Finnország, 
Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, 
Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, 
Egyesült Királyság.

A kvalifikáló üzletépítők utazási célpontja automatikusan be van 
állítva azon régió alapján, ahol fiókjuk regisztrációja történt. A 
kvalifikáló ASEA üzletépítők saját költségükön, a rendelkezésre 
állás függvényében dönthetnek úgy, hogy a saját régiójuktól 
eltérő Ascent 2022 helyszínre mennek.  

Az Ascent 2022 rendezvényen azok az üzletépítők vehetnek 
részt, akik örökös Diamond vagy annál magasabb ranggal 
rendelkeznek, és akik korábban nem kvalifikáltak a Diamond 
Summit rendezvényre. 

A programra vonatkozó részvételi jogosultság további részleteit 
illetően lásd az „Ösztönző út feltételei” című dokumentumot, 
amely az ASEA virtuális iroda könyvtárában a következő címen 
érhető el: office.aseaglobal.com 

Kvalifikáció

A jutalomra történő kvalifikációhoz beszámítható, egyetlen 
regisztrációs megrendelésből származó maximális volumen: 1000. 

Annak érdekében, hogy a regisztrációs megrendelések 
beszámítsanak a jutalomra történő kvalifikációba, 100 PV pontnál 
nagyobbnak kell lenniük (50 PV kiemelt vásárlók esetén), és 
tartalmazniuk kell egy aktív autoship sablont.

Jutalom Beváltása

A jutalomcsomag bármely részének igénybe vételéhez a 
kvalifikált ASEA üzletépítőknek részt kell venniük az ASEA Ascent 
2022 rendezvényen. 

A jutalmak nem ruházhatók át és nem válthatók be készpénzre. 

A Diamond Summit rendezvény minden korábbi és jelenlegi 
kvalifikáltja meghívást kapott, hogy saját költségén részt 
vehessen az ASEA Ascent rendezvényen. Ez a meghívás (vagy 
Diamond rangú megvásárlás) az elérhetőség függvénye. Az 
így csatlakozó üzletépítők saját maguk viselik az utazási és 
szállásköltségeket. 

Az ASEA Ascent 2022 rendezvény megvásárlása esetén a Diamond 
üzletépítőknek az ASEA hivatalos regisztrációs oldalán keresztül kell 
foglalniuk, hogy megkapják az eseményhez tartozó juttatásokat. 

Az ASEA fedezi a repülőtér és az üdülőhely közötti transzfert a 
megadott érkezési és indulási napokon minden regisztrált Ascent 
rendezvényre kvalifikált személy számára. 

Minden kvalifikált üzletépítő saját maga felelős utazásának 
lefoglalásáért. Az utazási költségtérítést tartalmazó 
jutalomcsomagra jogosult személyeknek a rendezvény befejezését 
követő 30 napon belül visszatérítik az utazási költségeket. 

Az ASEA Ascent rendezvényen való részvétel regisztrációs 
határideje 2022. április 1.

Azoknak a kvalifikált üzletépítőknek, akik regisztrálnak a 
rendezvényre, de nem jelennek meg (a 60 napos lemondási 
határidő figyelembe vétele nélkül), felszámítják a regisztrációjuk 
során felmerült költségeket. 

A regisztrációs adatokban bekövetkező bármilyen változást, 
ideértve a névváltoztatást és az új vendégek hozzáadását, 
legkésőbb 2022. április 29-ig jelenteni kell. 

Utazás és üdülőhely

A visszatérés tervezett időpontján túl hat hónapig érvényes 
útlevéllel kell rendelkezni. 

Ha vízum vagy úti okmányok szükségesek, akkor ezeknek a 
beszerzéséért az üzletépítők saját maguk felelősek. 

Az ASEA nem tudja megváltoztatni vagy magasabb szintűre 
cserélni az ASEA Ascent 2022 rendezvényen résztvevő 
üzletépítők jutalomszint szerinti szállodai elhelyezését.

Utasbiztosítás nem szükséges, és azt az ASEA nem biztosítja. Ha 
az üzletépítők mégis a biztosítás mellett döntenek, akkor ezt saját 
maguk hivatottak elintézni.

Megállapodások

Az ASEA LLC fenntartja magának a jogot, hogy a jutalomban 
részesülők nevét, képét és hasonló adatait felhasználja a 
nyomtatott és online médiumokban az ASEA termékek és 
promóciók értékesítése céljából. 

Az ASEA LLC a saját belátása szerint kizárhatja bármelyik 
résztvevőt az ösztönzőben való részvételből.

Az ASEA LLC fenntartja a jogot az ösztönző általános szerződési 
feltételeinek megváltoztatására. 

Lemondás

Azoknak a kvalifikált üzletépítőknek, akik már regisztráltak az 
ASEA Ascent 2022 rendezvényre, de mégis úgy döntenek, hogy 
lemondják részvételüket, azoknak lemondási díjat számolunk fel 
az alábbi táblázat szerint:

0–60 nappal előtte: az út 100%-a személyenként

A lemondási díj kifizetése a lemondástól számított 60 napon 
belül esedékes. A késedelmes díjfizetés a jutalékok visszatartását 
eredményezheti.

GYIK

Korlátozott a rendelkezésre álló jutalmak száma?

Nem. Az idén a magasabb kategóriájú jutalmak legmagasabb 
pontösszeget elérő személyre vagy személyekre történő 
korlátozása helyett minden jutalmat bárki megszerezhet, aki 
megfelel a jelen a dokumentumban foglalt kvalifikációnak.

Befolyásolja-e a heti fizetett rangom az Ascent jutalom 
megszerzését?

Nem. Ebben az évben megváltoztattuk, és a heti fizetett rang 
most csak az ASEA® Diamond Summit és a Legacy Experience 
utak jutalmaira történő kvalifikációt érintik, az Ascent utat viszont 
nem. Az Ascent díjak mostantól a regisztrációs volumenen 
és a PGV3 növekedésen alapulnak, hogy ezáltal a személyes 
szponzori fa első három szintjének termékértékesítési növelésére 
ösztönözzék az üzletépítőket.

Vajon az Ascent rendezvényre kvalifikált üzletépítők ugyanazon 
az utazáson vesznek részt világszerte?

Az idén három regionális ASEA Ascent helyszín van. A jelen 
szórólapban szereplő információk az európai ASEA rendezvényre 
vonatkoznak. A dátumok, a helyszínek és az utazás részletei 
eltérőek lehetnek a különböző régiókban. 
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