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Europe 2023
Dubrovnik, Horvátország  
2023. június 21–25.

Kvalifikációs időszak
2022. szeptember 10. –  
2023. március 10.

Részvételi jogosultság
Az ASEA minden aktív üzletépítője 
jogosulhat egy 2023 Ascent 
jutalomcsomagra.

Élvezd a felemelkedést
Érj el új magasságokat. Valósítsd meg, amire képes vagy.
Az ASEA® 2023 Ascent ösztönzőprogramon egy lehetőségekkel 
teli világ vár! Believe, belong, become – szerezz egy exkluzív 
meghívást a horvátországi Dubrovnikban található idilli Sun 
Gardens Hotelbe. Dolgozz álmaid Ascent-jutalomcsomagjáért!

Dubrovnik, Horvátország  
Sun Gardens Hotel
Látogass meg egy rejtett tengerparti 
oázist, egy napsütötte buja kertet, és 
élvezd a Földközi-tenger morajlását 
és illatát. Díjazd magad egy 
szórakozással, minőségi ételekkel, 
wellnesskezelésekkel és rengeteg 
programmal teli, valódi nyaralással.

Kezdd el!
Az ASEA virtuális irodájában ellenőrizheted az előrehaladásodat, és 
megtekintheted az esemény összes részletét.
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Regisztráció hete Max. PGV3-bázis

33 – 36 3 000

29 – 32 6 000

24 – 28 9 000

20 – 23 12 000

16 – 19 15 000

11 – 15 18 000

Új üzletépítői kvalifikáció
Azok az új ASEA-üzletépítők is részt vehetnek, akik a 
kvalifikációs időszak kezdete után regisztrálnak. Az ő PGV3-
bázisvolumenük nulla lesz. A bázisidőszakban regisztrált 
üzletépítők maximális PGV3-bázisértékének számítása ez 
alapján a táblázat alapján történik.

JUTALOM- 
SZINTEK JUTALOMCSOMAG Személyes regisztráció PGV3 növekedés

1. DÍJ

• Szállás az üdülőhelyen 2 fő részére 
• 1000 dollárig terjedő utazási költségtérítés 
• Minden étkezés 
• Reptéri transzferek 
• Exkluzív ASEA-ajándékok és -reklámtárgyak 
• Csoportos tréningek

4000+ 50 000+

2. DÍJ

• Szállás az üdülőhelyen 2 fő részére  
• 500 dollárig terjedő utazási költségtérítés 
• Minden étkezés 
• Reptéri transzferek 
• Exkluzív ASEA-ajándékok és -reklámtárgyak 
• Csoportos tréningek

3000+ 40 000+

3. DÍJ

• Szállás az üdülőhelyen 2 fő részére  
• 250 dollárig terjedő utazási költségtérítés 
• Minden étkezés 
• Reptéri transzferek 
• Exkluzív ASEA-ajándékok és -reklámtárgyak 
• Csoportos tréningek

2000+ 30 000+

4. DÍJ

• Szállás az üdülőhelyen 2 fő részére  
• Minden étkezés 
• Reptéri transzferek 
• Exkluzív ASEA-ajándékok és -reklámtárgyak 
• Csoportos tréningek

1000+ 15 000+

5. DÍJ

• 750 $ kedvezmény az utazásból és szállásból 
• Minden étkezés 
• Reptéri transzferek 
• Exkluzív ASEA-ajándékok és -reklámtárgyak 
• Csoportos tréningek

1500+

26-ból 13 héten Bronze+ 
örökös rangnak megfelelő 
fizetett rang (nem kell 
egybefüggő heteken 
teljesíteni)

Személyes regisztrációs volumen
A jutalom követelményeinek teljesítéséhez összesítjük az 
üzletépítők személyesen szponzorált új üzletépítőinek és kiemelt 
vásárlóinak kvalifikációs időszak alatti első megrendeléseit.
A volument csak az üzletépítők legalább 100 volumenpontú (vagy 
kiemelt vásárlói megrendelések esetén 50 volumenpontú) első 
megrendeléseinél fogjuk figyelembe venni, amelynek tartalmaznia 
kell egy előfizetési sablont is.
A jutalomra történő kvalifikációra beszámítható egyetlen első 
megrendelésből származó maximális volumen 1000.

PGV3: Személyes csoportos volumen, 
három szint
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) 15 000 ponttal meg kell növelni 
a PGV3 volument.

Szerezd meg a jutalmadat
Minden Ascent jutalomcsomag kétféle értékesítési 
volumenen alapul.* Tartsd egyik szemed ezen a kettőn — 
a másikat pedig a jutalmadon! 

* Az 1–4. jutalomcsomagokkal szemben az ötödik csomag 
eléréséhez az üzletépítőknek 1500 új regisztrációs volumen pontot 
kell elérniük, valamint 26-ból 13 héten a fizetett rangjuk minimum 
a Bronze+ örökös rangjuknak megfelelő szintű kell legyen. 
Megjegyzés: a 13 hetes követelményt nem kell egyszerre teljesíteni.

A listában szereplő új jutalomcsomagok csak Európában érvényesek


