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EUROPA

BUCURAȚI-VĂ DE CREȘTERE

Construiți-vă propriul volum PGV3
și propria afacere în timp ce vă relaxați
în paradis.
PGV3 și volumul personal de înscrieri sunt esențiale
pentru a obține o invitație exclusivă la ASEA Ascent
2022 pe minunatul litoral din Paphos, în Cipru. Cu cât
volumul nou pe care îl aduceți este mai mare, cu atât
este mai bună șederea dvs. în Cipru!
ANNABELLE HOTEL,
PAPHOS

Bucurați-vă de litoralul
cald al mării albastre la
Annabelle, în Paphos.
Un complex de 5 stele,
la umbra palmierilor,
care oferă relaxare de
lux, piscine pe mai multe
nivele, cine intime lângă
piscină și eleganța mării.

EUROPE ROMANIAN
Updated 08/2021

DATE ASEA ASCENT 2022

9 - 12 iunie 2022
PERIOADA DE CALIFICARE

11 septembrie 2021 - 11 martie 2022
ELIGIBILITATE

Toți asociații ASEA activi care
nu s-au calificat pentru ASEA®
Diamond Summit înainte de data
începerii perioadei de calificare
sunt eligibili pentru a obține
puncte pentru un pachet de
premii Ascent 2022.
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CĂȘTIGAȚI-VĂ PREMIUL
Fiecare pachet de premii Ascent are la bază două tipuri de volume de vânzări. Nu le pierdeți din vedere și
gândiți-vă mereu la premiul pe care îl puteți câștiga!
Nr. 1 Volumul de înscrieri personale
Pentru a îndeplini cerințele necesare pentru câștigarea premiului se ia în calcul volumul constituit din
comenzile de înscriere ale noilor asociați și clienți preferați sponsorizați personal din perioada de calificare.
Volumul va fi luat în calcul doar pentru comenzile de înscriere asociate cu un minim de 100 de puncte de
volum (50 pentru comenzile clienților preferați) și trebuie să includă un șablon de Autoship.
Nr. 2 PGV3: Volum personal de grup pe 3 nivele

EUROPA

Primele trei nivele ale arborelui dvs. de sponsorizare personală sunt esențiale pentru a câștiga premii Ascent.
Pentru a începe calificarea, trebuie să vă măriți PGV3 cu 20.000 de puncte peste baza dvs. PGV3 (PGV3-ul dvs.
total pe întreaga perioadă de 26 de săptămâni imediat precedente începerii perioadei de calificare).
NIVEL DE

ÎNSCRIERE

CREȘTERE

PERSONALĂ

PGV3

• Cazare în apartament pentru 2 pers.
• Rambursarea costurilor de călătorie cu o valoare de până la 1000$
• Toate mesele incluse
• Transferuri la aeroport
• Cadouri ASEA exclusive
• Traininguri și activități în grup

peste
4.000

peste
50.000

PREMIUL II

• Cazare în complex pentru 2 pers.
• Rambursarea costurilor de călătorie cu o valoare de până la 500$
• Toate mesele incluse
• Transferuri la aeroport
• Cadouri ASEA exclusive
• Traininguri și activități în grup

peste
3.000

peste
40.000

PREMIUL III

• Cazare în complex pentru 2 pers.
• Rambursarea costurilor de călătorie cu o valoare de până la 250$
• Toate mesele incluse
• Transferuri la aeroport
• Cadouri ASEA exclusive
• Traininguri și activități în grup

peste
2.000

peste
30.000

PREMIUL IV

• Cazare în complex pentru 2 pers.
• Toate mesele incluse
• Transferuri la aeroport
• Cadouri ASEA exclusive
• Traininguri și activități în grup

peste
1.000

peste
20.000

CONȚINUTUL PREMIULUI

PREMII

PREMIUL I

*Toate sumele sunt indicate în USD

CALIFICARE ASOCIAT NOU
Noii asociați ASEA care se înscriu după ce a început
perioada de calificare pot totuși participa. PGV3-ul
lor de bază va fi zero. Asociații înscriși în perioada
de bază vor avea un PGV3 de bază maxim conform
tabelului din dreapta.
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Săptămâni rămase din perioada de
bază

PGV3 max.

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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TERMENI ȘI CONDIȚII
Eligibilitate

Călătorie și complex turistic

ASEA Ascent 2022 în Paphos, Cipru, este călătoria oficială Ascent
pentru asociații ASEA înscriși pe piețele următoare:

Aveți nevoie de un pașaport cu valabilitate de șase luni după data
de întoarcere planificată.

Austria, Belgia, Croația, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța,
Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia,
Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția,
Regatul Unit.

Asociații trebuie să obțină propriile vize sau documente de
călătorie, dacă acestea sunt necesare.

EUROPA

Destinația pentru asociații calificați este setată automat în funcție
de regiunea în care este înregistrat contul acestora. Asociații
ASEA calificați pot alege să participe la o destinație Ascent 2022
diferită decât regiunea lor locală pe propria cheltuială, în funcție
de disponibilitate.
Asociații al căror cel mai înalt nivel atins este Diamond sau unul
superior acestuia și care nu s-au calificat până în prezent pentru
Diamond Summit sunt eligibili pentru participarea la Ascent 2022.
A se consulta documentul „Termenii și condițiile călătoriilor
recompensă”, disponibil în biblioteca din biroul virtual ASEA, la
office.aseaglobal.com, pentru mai multe informații cu privire la la
eligibilitatea pentru recompensă.
Calificare
Volumul maxim dintr-o singură comandă de înscriere care poate
fi luat în calcul pentru calificarea pentru premiu este de 1.000.
Pentru a fi luată în considerare pentru calificarea la premiu, comanda
de înscriere trebuie să fie mai mare de 100 PV (50 PV pentru clienții
preferați) și să includă un șablon activ autoship la plasare.
Revendicarea premiului
Pentru a solicita primirea oricărei părți din pachetul premiului,
asociații ASEA calificați trebuie să participe la ASEA Ascent 2022.
Premiile nu sunt transferabile și nu pot fi preschimbate în bani.
Toți cei calificați pentru Diamond Summit, atât în prezent cât
și în trecut, sunt invitați să participe la ASEA Ascent pe propria
cheltuială. Această invitație (sau buy-in-ul Diamond) depinde de
disponibilitate. Asociații care își cumpără bilet vor plăti ei înșiși
costurile de călătorie și cazare.
Atunci când își cumpără biletul pentru ASEA Ascent 2022,
asociații Diamond trebuie să rezerve prin intermediul site-ului
oficial de înscriere ASEA pentru a primi beneficiile evenimentului.
ASEA va plăti transferurile între aeroport și complexul de
destinație în zilele de sosire și plecare desemnate pentru toți cei
calificați și înscriși pentru Ascent.
Toți asociații calificați vor fi responsabili pentru întreaga
organizare a călătoriei. Cei care au câștigat un pachet de premii
care include rambursarea cheltuielilor călătoriei vor primi banii în
termen de 30 de zile de la încheierea evenimentului.
Termenul limită de înscriere pentru ASEA Ascent este 1 aprilie 2022.
Asociații calificați care se înscriu pentru a participa la eveniment
și care nu se prezintă (fără un preaviz de anulare de 60 de zile)
vor suporta toate cheltuielile legate de înscrierea lor.

ASEA nu este în măsură să modifice sau să modernizeze spațiile
de cazare ale asociaților în funcție de nivelul premiului pentru
niciun asociat care participă la ASEA Ascent 2022.
Nu este necesară o asigurare de călătorie, iar aceasta nu va fi
furnizată de ASEA. Asociații pot opta pentru una, la alegere.
Acorduri
ASEA LLC își rezervă dreptul de a utiliza numele, fotografiile
și imaginile câștigătorilor premiilor în scopul comercializării
produselor și promoțiilor ASEA în mediile imprimate și online.
ASEA LLC, poate descalifica orice participant la participarea la
recompense, la propria sa discreție.
ASEA LLC își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile
acestui program de recompense.
Anulări
Asociații calificați care s-au înscris deja pentru a participa la ASEA
Ascent 2022 și care hotărăsc să anuleze vor plăti taxe de anulare,
conform tabelului de taxe de mai jos:
cu 0 - 60 de zile în avans: 100% din costul călătoriei de persoană
Plata taxelor de anulare are un termen de scadență de 60 de
zile de la data anulării. Depășirea acestui termen poate duce la
perceperea de comisioane.
Întrebări frecvente
Premiile disponibile sunt limitate?
Nu. Anul acesta premiile de top nu se vor mai limita la persoana
sau persoanele care au obținut cele mai mari punctaje totale.
Fiecare premiu poate fi câștigat de oricine îndeplinește
calificările enumerate în acest document.
Nivelul meu plătit săptămânal îmi afectează calificarea la
premiul Ascent?
Nu. Anul acesta am făcut o schimbare, iar nivelul plătit
săptămânal influențează acum doar calificarea la premii pentru
călătoriile noastre ASEA® Diamond Summit și Legacy Experience,
nu Ascent. Premiile Ascent se acordă acum în funcție de volumul
de înscrieri și pe creșterea PGV3, pentru a încuraja asociații să
crească vânzările de produse în primele trei niveluri ale arborelui
lor de sponsorizare personală.
Toți cei calificați pentru Ascent vor participa global la aceeași
călătorie?
În acest an există trei destinații regionale ASEA Ascent. Informațiile
din acest flyer sunt specifice pentru ASEA Europa. Datele,
destinațiile și detaliile călătoriei vor fi diferite pentru alte regiuni.

Toate modificările informațiilor de înscriere, inclusiv modificările
numelui și înscrierea de noi invitați, trebuie trimise nu mai târziu
de 29 aprilie 2022.
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