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EUROPA

NYT FREMGANGEN

Bygg opp PGV3-volumet og styrk
virksomheten din mens du slapper av i
paradis
PGV3 og det personlige registreringsvolumet ditt er
nøklene som åpner muligheten til å få en eksklusiv
invitasjon til ASEA Ascent 2022 i den vakre byen Paphos
på Kypros. Jo større volum du genererer, jo bedre blir
oppholdet ditt på Kypros!
ANNABELLE HOTEL,
PAPHOS

Nyt livet på de vakre strendene
ved det blå havet på hotellet
Annabelle i Paphos. På
dette frodige 5-stjerners
hotellanlegget med skyggefulle
palmer og luksuriøse omgivelser
kan du bade i bassenger på flere
nivåer og spise stemningsfulle
måltider ved bassenget, i
elegante omgivelser ved havet.
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DATOER FOR ASEA ASCENT 2022

9.–12. juni 2022
KVALIFISERINGSPERIODE

11. september 2021 – 11. mars 2022
KVALIFIKASJON

Alle aktive ASEA-partnere
som ikke har kvalifisert seg for
ASEA® Diamond Summit før
kvalifiseringsperioden starter
har muligheten til å tjene
opp poeng og få en Ascent
2022-premiepakke.
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OPPTJEN PREMIEN DIN
Hver Ascent-premiepakke er basert på to typer salgsvolum. Så hold øye med begge—samtidig
som du holder blikket rettet mot premien som venter deg!
1. Personlig registreringsvolum
Volum fra registreringsordrene til dine nye, personlig sponsede partnere og foretrukne kunder
legges sammen i kvalifiseringsperioden for å oppfylle premiekravene. Volum telles kun for
tilknyttede registreringsordre med minimum 100 volumpoeng (50 for ordre fra foretrukne kunder)
og må inkludere en autoship-mal.
2. PGV3: Personlig gruppevolum på tre nivåer

EUROPA

De første tre nivåene på det personlige sponsortreet ditt er avgjørende for å få Ascent-premier. For å
kvalifisere deg må du øke din PGV3 med 20 000 poeng i forhold til ditt basis-PGV3 (ditt totale PGV3
i 26-ukersperioden rett før starten på kvalifiseringsperioden).

PERSONLIG
REGISTRERING

Økning av
PGV3

• Overnatting i suite for 2
• Refusjon av reisekostnader opp til 1000 USD
• Alle måltider
• Flyplasstransport
• Eksklusive ASEA-gaver
• Gruppeopplæring og aktiviteter

4 000+

50 000+

2. PREMIE

• Overnatting på hotellrom for 2
• Refusjon av reisekostnader opp til 500 USD
• Alle måltider
• Flyplasstransport
• Eksklusive ASEA-gaver
• Gruppeopplæring og aktiviteter

3 000+

40 000+

3. PREMIE

• Overnatting på hotellrom for 2
• Refusjon av reisekostnader opp til 250 USD
• Alle måltider
• Flyplasstransport
• Eksklusive ASEA-gaver
• Gruppeopplæring og aktiviteter

2 000+

30 000+

4. PREMIE

• Overnatting på hotellrom for 2
• Alle måltider
• Flyplasstransport
• Eksklusive ASEA-gaver
• Gruppeopplæring og aktiviteter

1 000+

20 000+

PREMIENIVÅ

1. PREMIE

PREMIEPAKKE

*Alle beløp er i USD

KVALIFISERING AV NYE PARTNERE
Nye ASEA-partnere som registrerer seg når
kvalifiseringsperioden har startet, kan også delta.
De starter med et basis-PGV3 på null. Partnere som
registrerte seg i løpet av basis-perioden, vil ha et
maksimalt basis-PGV3 basert på tabellen til høyre.
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Gjenstående uker i basisperioden

Maks. 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
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VILKÅR OG BETINGELSER
Kvalifikasjon

Reise og hotell

ASEA Ascent 2022 i Paphos på Kypros er den offisielle Ascentreisen for ASEA-partnere som er registrert på disse markedene:

Alle deltakere må ha pass som er gyldig seks måneder etter den
planlagte returdatoen.

Østerrike, Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike,
Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia.

Partnere er, om nødvendig, selv ansvarlig for å skaffe visum eller
andre reisedokumenter.

EUROPA

Reisemålet for partnere som kvalifiserer seg bestemmes ut ifra
hvor kontoen deres er registrert. Kvalifiserte ASEA-partnere kan
også velge å dra til et annet Ascent 2022-reisemål enn reisemålet
for deres lokale region for egen regning, dersom dette reisemålet
er tilgjengelig.
Partnere med en livstidsrangering på Diamond-nivå eller høyere
som ikke tidligere har kvalifisert seg for Diamond Summit, er
kvalifisert for å delta på Ascent 2022.

ASEA kan ikke endre eller oppgradere innkvarteringen, uansett
premienivå for partnere på ASEA Ascent 2022.
Det kreves ikke reiseforsikring, men det blir heller ikke ordnet av
ASEA. Partnere står fritt til å tegne reiseforsikring på egen hånd.
Avtale
ASEA LLC forbeholder seg retten til å bruke premievinnernes
navn, bilder og lignende i trykte og nettbaserte media for å
markedsføre ASEA-produkter og -kampanjer.

Du finner mer informasjon om insentivkvalifisering i dokumentet
«Vilkår og betingelser for insentivreiser» i biblioteket på ditt
virtuelle ASEA-kontor på office.aseaglobal.com.

ASEA LLC kan etter eget skjønn diskvalifisere en deltaker fra å
delta i insentivet.

Kvalifisering

ASEA LLC forbeholder seg retten til å endre vilkårene og
betingelsene for dette insentivprogrammet.

Det maksimale volumet som kan regnes mot premiekvalifisering,
er 1000 fra én enkelt oppstartordre.

Avbestillinger

For å regnes med i premiekvalifiseringen må en oppstartordre
være større enn 100 PV (50 PV for foretrukne kunder) og
inkludere en aktiv autoship-mal når den legges inn.

Kvalifiserende partnere som har registrert seg for å delta på ASEA
Ascent 2022 og bestemmer seg for å avbestille må betale et
avbestillingsgebyr i henhold til oversikten nedenfor:
0 – 60 dager før arrangementet: 100 % av reisens kostnad per person

Premieinnløsning
Kvalifiserende ASEA-partnere må delta på ASEA Ascent 2022 for å
gjøre krav på premiepakken.
Premiene kan ikke overføres, og de kan ikke løses inn i kontanter.
Alle tidligere og nåværende Diamond Summit-kvalifiserte
er invitert til å delta på ASEA Ascent for egen regning.
Denne invitasjonen (eller Diamond-innkjøpet) er avhengig av
tilgjengelighet. Partnere som kjøper seg inn, er selv ansvarlige for
å betale reise- og oppholdskostnader.
Når de kjøper plass på ASEA Ascent 2022 må Diamond-partnere
bestille via det offisielle ASEA-registreringsnettstedet for å få
arrangement-gavene.
ASEA bekoster transporten mellom flyplassen og feriestedet
på de oppsatte ankomst- og avreisedagene for alle registrerte
Ascent -kvalifiserte.
Alle kvalifiserte partnere er ansvarlige for å bestille sin egen
reise. De som har opptjent en premiepakke som inkluderer
reiserefusjon, vil få denne refusjonen innen 30 dager etter at
arrangementet er avsluttet.
Tidsfristen for å melde seg på ASEA Ascent er 1. april 2022.
Kvalifiserende partnere som melder seg på arrangementet, men
ikke deltar (og uten å avbestille minst 60 dager i forveien), vil bli
belastet for alle utgifter som påløper som følge av påmeldingen.

Avbestillingsgebyret forfaller til betaling 60 dager etter
avbestillingen. Forsinkelsesgebyrer kan føre til at provisjoner
blir tilbakeholdt.
Vanlige spørsmål
Er det et begrenset antall premier?
Nei. I år gjør vi det annerledes, så i stedet for at toppremiene
bare skal gå til den personen eller personene med høyest antall
poeng, kan alle som oppfyller kravene som er angitt i denne
brosjyren vinne en av premiene.
Vil den ukentlige betalte rangeringen min påvirke Ascentpremiekvalifikasjonen?
Nei. Vi har gjort en endring i år, og ukentlig betalt rangering
påvirker nå kun premiekvalifikasjonen for vårt ASEA® Diamond
Summit og Legacy Experience-reiser, ikke Ascent. Ascentpremier er nå basert på registreringsvolum og økning i PGV3 for
å motivere partnere til å øke produktsalget i det første tre nivåene
på deres personlige sponsortre.
Vil alle rundt omkring i verden som kvalifiserer seg for Ascent bli
med på den samme reisen?
Det er tre regionale ASEA Ascent-reisemål i år. Informasjonen
i denne brosjyren gjelder spesifikt for ASEA Europa. Datoer,
reisemål og reiseinformasjon vil være forskjellig for hver region.

Eventuelle endringer i påmeldingsinformasjonen, som
navneendringer og å legge til nye gjester, må sendes inn senest
29. april 2022.
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