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EUROPA

MYCKET NÖJE!

Bygg din PGV3-volym och din verksamhet
medan du kopplar av i paradiset
PGV3 och personlig registrering är din nyckel till att få en
exklusiv inbjudan till ASEA Ascent 2022 längs den vackra
kusten vid Paphos på Cypern. Ju högre volym du har,
desto bättre blir din vistelse på Cypern!

9–12 juni 2022
KVALIFICERINGSPERIOD

11 september 2021–11 mars 2022

ANNABELLE HOTEL,

BEHÖRIGHET

PAPHOS

Alla aktiva ASEA-partner
som inte har kvalificerat sig
till ASEA® Diamond Summit
innan kvalificeringsperiodens
startdatum har möjlighet att
tjäna poäng och få ett Ascent
2022-prispaket.

Se fram emot en
promenad i den varma
sanden vid det blå havet
vid Annabelle i Paphos.
En 5-stjärnig resort med
lummiga, skuggande
palmer och lyxig relax,
där du kan njuta av
fantastiska pooler, intima
middagar vid poolen och
havsnära elegans.
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TJÄNA IHOP TILL DIN BELÖNING
Varje Ascent-prispaket är baserat på två typer av försäljningsvolym. Håll ett öga på båda – och ditt
andra öga på priset!
#1 Personlig registreringsvolym
Volymerna från registreringsbeställningarna från dina nya, personligt sponsrade partner och
prenumerationskunder läggs ihop under kvalificeringsperioden för att uppfylla priskraven.
Volymen räknas enbart på partnerregistreringsbeställningar med minst 100 volympoäng (50 för
prenumerationskundsbeställningar) och måste inkludera en autoship/prenumerationsmall.
#2 PGV3: Personlig gruppvolym genom tre nivåer

EUROPA

De första tre nivåerna på ditt personliga sponsorträd är nyckeln till att tjäna Ascent-priser. För att
börja kvalificeringen behöver du öka din PGV3 med 20 000 poäng över din grundläggande PGV3
(din totala PGV3 under 26-veckorsperioden direkt före kvalificeringsperiodens start).

PRISPAKET

PERSONLIG REGISTRERING

PGV3-tillväxt

• Boende i svit för 2 personer
• Upp till 1 000 USD i reseersättning
• Samtliga måltider
• Flygplatstransfer
• Exklusiva ASEA-gåvor
• Träning och aktiviteter i grupp

4 000+

50 000+

2:A PRIS

• Boende för 2 personer
• Upp till 500 USD i reseersättning
• Samtliga måltider
• Flygplatstransfer
• Exklusiva ASEA-gåvor
• Träning och aktiviteter i grupp

3 000+

40 000+

3:E PRIS

• Boende för 2 personer
• Upp till 250 USD i reseersättning
• Samtliga måltider
• Flygplatstransfer
• Exklusiva ASEA-gåvor
• Träning och aktiviteter i grupp

2 000+

30 000+

4:E PRIS

• Boende för 2 personer
• Samtliga måltider
• Flygplatstransfer
• Exklusiva ASEA-gåvor
• Träning och aktiviteter i grupp

1 000+

20 000+

PRISNIVÅ

1:A PRIS

*Alla belopp är i USD

NY PARTNERKVALIFICERING
Nya ASEA-partner som registrerar sig när
kvalificeringsperioden har börjat kan fortfarande
delta. Deras grundläggande PGV3 kommer
att vara noll. Partner som registrerar sig under
grundperioden har en maximal grundläggande
PGV3 baserat på tabellen till höger.
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Återstående veckor i grundperioden 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
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ALLMÄNNA VILLKOR
Behörighet

Resa och boende

ASEA Ascent 2022 i Paphos på Cypern är den officiella Ascentresan för ASEA-partner registrerade på dessa marknader:

Resande måste ha ett pass som är giltigt i 6 månader efter
hemresa.

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien,
Tyskland, Ungern, Österrike.

Partners är ansvariga för att erhålla sina egna visum eller
resedokument.

EUROPA

Resmålet för kvalificerade partner anges automatiskt baserat på
området där vederbörandes konto är registrerat. Kvalificerade
ASEA-partner kan välja att delta i ett annat Ascent 2022-resmål än
deras lokala, på egen bekostnad och så länge plats finns.
Partner med livstidsranken Diamond eller högre som inte tidigare
har kvalificerat sig till Diamond Summit kan delta i Ascent 2022.
Se dokumentet ”Incentive Trips Terms and Conditions” som finns
i ditt ASEA Virtual Office resursbibliotek på office.aseaglobal.com,
för mer information om incitamentberättigande.

ASEA kan inte ändra eller uppgradera boenden för någon prisnivå
för någon partner på ASEA Ascent 2022 .
Reseförsäkring krävs inte och kommer inte att tillhandahållas av
ASEA. Partners kan ordna sina egna arrangemang om de vill
göra det.
Avtal
ASEA LLC förbehåller sig rätten att använda namn, bilder och
likheter av prisvinnare för tryckta och onlinemedier för att
marknadsföra ASEA-produkter och kampanjer.

Kvalifikation

ASEA LLC har ensamrätt att diskvalificera en deltagare och hindra
denne från att delta i stimulansåtgärden.

Den maximala volymen från en enda registreringsorder som kan
räknas till priskvalificeringen är 1 000.

ASEA LLC förbehåller sig rätten att ändra villkoren för detta
incitaments program.

För att vara berättigad till priskvalificeringen måste en
registreringsorder vara större än 100 PV (50 PV för föredragna
kunder) och inkludera en aktiv autoleveransmall när den placeras.

Avbokningar

Prishämtning
Kvalificerade ASEA- partners måste delta i ASEA Ascent 2022 för
att kunna få någon del av deras prispaket.
Priserna går inte att överföra till någon annan och kan inte lösas
in mot kontanter.
Alla tidigare och nuvarande Diamond Summit- kvalificerade bjuds
in att delta i ASEA Ascent på egen bekostnad. Denna inbjudan (eller
Diamond-köp) är baserad på tillgänglighet. Partners som köper
resan är ansvariga för att betala kostnaderna för resor och boende.
När de köper in sig på ASEA Ascent 2022 måste Diamond-partner
boka genom ASEAs officiella registreringssida för att erhålla
evenemangsförmåner.
ASEA kommer att stå för resor mellan flygplatsen och
destinationen på utsedda ankomst- och avresedagar för alla
registrerade kvalificerade Ascent-deltagare.
Alla kvalificerade partners ansvarar för bokningen av sina
egna researrangemang. De som har vunnit ett prispaket som
inkluderar resebidrag kommer att ersättas inom 30 dagar efter
evenemangets avslutning.
Registrering för att delta i ASEA Ascent ska ske senast den
1 april 2022.
Kvalificerade partners som registrerar sig för att delta i
evenemanget men inte dyker upp (utan att meddela om
avbokning senast 60 dagar före evenemanget) kommer
att debiteras för eventuella utgifter som har uppstått vid
registreringen.

Kvalificerade partners som har registrerat sig för att delta
i ASEA Ascent 2022 och beslutar att avboka måste betala
avbokningsavgifter enligt nedanstående översikt över avgifter:
0–60 dagar före: 100 % av resekostnaden per person
Betalning av avbokningsavgifter ska ske inom 60 dagar efter
avbokningen. Förfallna avgifter kan leda till att provisioner frysas.
Vanliga frågor
Finns det ett begränsat antal priser?
Nej. I stället för att ha toppriser begränsade till enbart den person
eller de personer som har den högsta totalpoängen, kan varje
pris i år tjänas av någon som uppfyller de kvalificeringskrav, som
listas i detta dokument.
Påverkar min veckovis betalda rank min Ascentpriskvalificering?
Nej. Vi har gjort en ändring i år och veckovis betald rank påverkar
nu enbart priskvalificeringen för våra ASEA® Diamond Summitoch Legacy Experience-resor, inte Ascent. Ascent-priser baseras
nu på registreringsvolym och PGV3-tillväxt för att uppmuntra
partner att öka produktförsäljningen i de första tre nivåerna på
deras personliga sponsorträd.
Kommer alla Ascent-kvalifcierade att delta i samma resa globalt?
Det finns tre regionalt baserade ASEA Ascent-resmål i år.
Informationen i denna broschyr är specifik för ASEA Europa.
Datum, resmål och reseinformation skiljer sig åt mellan regionerna.

Eventuella ändringar i registreringsinformationen, inklusive
namnändringar och tillägg av nya gäster, måste skickas in senast
den 29 april 2022.
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