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SVEIKI ATVYKĘ Į „JEUNESSE“ 

 

Džiaugiamės, kad jūs nusprendėte bendradarbiauti su mumis kurdami savo „Jeunesse“ verslą. 

Prie mūsų bendruomenės prisijungė jau tūkstančiai tokių nepriklausomų Platintojų kaip jūs, kurie 

dalijasi puikiais mūsų produktais su pažįstamais žmonėmis ir už tai gauna finansinį atlygį. 

Siūlydama vieną iš konkurencingiausių atlygio planų visoje ūkio šakoje, „Jeunesse“ keičia 

gyvenimus visame pasaulyje. 

 

JŪS PATYS TVARKOTE SAVO LIKIMĄ 

Finansinio atlygio plane siūlomos trys galimybių užsidirbti grupės: pardavimas klientams, 

komisiniai už komandos formavimą ir atlygis už vadovavimą. 

 

       

 

  

 

 

 

„Jeunesse“ finansinio atlygio plane galite dalyvauti tokiu lygiu, kokiu pageidaujate. Tik jūs 

sprendžiate, ar norite gauti mažmeninės prekybos pajamas dirbdami ne visą darbo dieną, ar 

burdami komandas visame pasaulyje kurti verslą, kuriam skirsite visą savo laiką. 

UNIKALUS UŽDARBIO MODELIS 

Mes esame įmonė, kuri kasdien investuoja į tokius žmones kaip jūs. „Jeunesse“ – tai daugiau nei 

įmonė, tai šeima. Mes ypatingai branginame šeimą, todėl esame pasirengę jums padėti 

kiekviename jūsų kelionės su mumis žingsnyje. 

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Steigėjas ir generalinis direktorius 

Wendy Lewis 

Steigėja ir vykdomoji direktorė s 

Scott A. Lewis 

Vizijos direktorius  

Didžiausia išmoka pagal „Jeunesse“ pasaulinį finansinio atlygio planą apribota 60 proc. pasaulinio CV. Ši viršutinė riba, kuri kartkartėmis 

tikslinama, gali būti taikoma komisiniams, premijoms ir kitoms pajamoms. 

 

* Žr. mūsų Terminų žodynėlį, kurį rasite 13 psl. Jūsų patogumui visi apibrėžti terminai šiame dokumente arba „Jeunesse“ nuostatuose ir 

tvarkoje rašomi didžiąja raide..  

PARDAVIMAS KLIENTA 

Mažmeninės prekybos  

   Pelnas 

Jeunesse“ išskirtinio kliento 

    Programa 

Mažmeninės prekybos 

premija 

KOMANDOS FORMAVIMAS 

Komandos komisiniai 

Atitikties premija  

Platintojų Išlaikymo Paskata 

VADOVAVIMAS  

„Smaragdinė patirtis“ 

„Deimantinis atradimas“ 
„Deimantinių“ premijų  
   fondas 
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PARDUOKITE 
KOKYBIŠKUS  
„JEUNESSE” 
PRODUKTUS 
SAVO KLIENTAMS 

 

Aktyvus „Jeunesse“ produktų pardavimas Klientams turėtų būti jūsų, kaip Platintojo, veiklos šerdis 

ir būsimos pardavimo organizacijos bei pajamų kūrimo pagrindas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Jūsų rinkoje gali būti prieinami ne visi čia parodyti produktai. 

PIRMASIS PARDAVIMO KLIENTAMS ŽINGSNIS: 
Tapkite Bendradarbiu 

Būdami Bendradarbiu, jūs galėsite įsigyti „Jeunesse“ prekių didmeninėmis kainomis, taip pat 

uždirbti pardavimo Klientams komisinius.* Jūsų pajamas sudarys Mažmeninės prekybos pelnas, 

komisiniai už produktų pardavimą „Jeunesse“ išskirtiniams klientams ir Mažmeninės prekybos 

premijos. Jūs galite įtraukti kitus Platintojus, tačiau komisinius už jų parduotus produktus gausite 

tik tuomet, kai tapsite Vadovu. Norėdami tapti Bendradarbiu, turite užsiregistruoti ir įsigyti Pradinį 

produktų rinkinį.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pastaba. Jūsų rinkoje gali būti prieinami ne visi čia parodyti produktai 13.   

PARDAVIMAS KLIENTA 

Mažmeninės prekybos Pelnas 

Jeunesse“ išskirtinio kliento 

    Programa 

Mažmeninės prekybos 
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1. 
  

VEIDS, KĀ NOPELNĪT:    

 PREKYBOS PELNAS 

MAŽMENINĖ PREKYBA: PARDUODAMI PRODUKTAI = DŽIAUGSMAS PINIGINEI 

Greičiausias būdas užsidirbti vos užsiregistravus yra pirkti produktus didmeninėmis kainomis ir 

parduoti juos mažmeniniams klientams. Kainų skirtumas lieka jums. Pasakodami apie „Jeunesse“ 

draugams futbolo rungtynėse arba nukreipdami draugus ir šeimos narius į asmeninę „Jeunesse“ 

svetainę, nuo kiekvieno pardavimo sandorio galite uždirbti 15–40 proc. Mažmeninė prekyba yra 

svarbiausias jūsų pajamų šaltinis tuo metu, kai stiprinate klientų lojalumą. Mažmeninės prekybos 

pajamos už internetu parduotus produktus išmokamos kas savaitę. 

„JEUNESSE“ IŠSKIRTINIO KLIENTO PROGRAMA: PASTOVŪS KLIENTAI = 

DŽIAUGSMAS PINIGINEI 

„Jeunesse“ išskirtinio kliento programa – tai puiki programa tiems jūsų mažmeniniams 

Klientams, kurie „Jeunesse“ produktus nori pirkti su nuolaida. Norėdami dalyvauti šioje 

programoje, Klientai turi užsisakyti automatinį prekių pristatymą kiekvieną mėnesį, naudojant 

sistemą „Jeunesse SmartDelivery“ (anksčiau buvo vadinama „Autoship“). Pakvieskite juos į 

dubliuotą savo svetainę, pažymėkite jų produktus ir užregistruokite „Jeunesse“ išskirtinio 

kliento programos kainas. Išskirtiniai „Jeunesse“ klientai nuo kiekvieno užsakyto produkto 

mažmeninės kainos gaus 25 proc. nuolaidą.* 
 

Išskirtiniai „Jeunesse“ klientai jums naudingi tuo, kad galite 

sukurti kiekvieną mėnesį iš jūsų perkančių klientų grupę, o 

už kiekvieną jų pirkinį jums kas savaitę bus išmokėtas 

mažmeninės prekybos pelnas. Jūsų uždarbis bus lygus 

„Jeunesse“ išskirtinio kliento kainos ir didmeninės kainos 

skirtumui. Be to, kiekvienam produktui, kurį parduodate kaip 

Platintojas, skaičiuojami „Commissionable Volume“ (CV), ir 

visi CV įtraukiami į „Personal Group Volume“ (PGV) ir „Group 

Volume“ (GV) skaičiavimus. 

 

* Išskyrus nefasuotų produktų ir paketų užsakymus.  
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2. 
 

 

 VEIDS, KĀ NOPELNĪT: 

  MAŽMENINĖS PREKYBOS PREMIJOS 
 

 

 

 

Premijos patinka visiems.  

Jūs galite pasiūlyti nuolaidą produktų rinkiniams, kuriuos sudaro įvairūs populiariausių 

produktų kiekiai. Mažmeninės prekybos premiją gausite už pirmąjį produktų rinkinį, parduotą 

kiekvienam Klientui, kurį užregistravote kaip Mažmeninį klientą arba Išskirtinį klientą, arba 

kiekvienam asmeniškai įtrauktam Platintojui. 

 

 Mažmeninės prekybos premija standartiniams produktų rinkiniams sudaro 25–250 JAV dol. 

Konkreti premijos suma priklauso nuo produktų rinkinio.* Padėkite naujiems Klientams geriau 

suprasti kiekvieną rinkinį sudarančius produktus ir išsirinkti tinkamiausią rinkinį. 

 

      1 pav. Jūsų rinkoje gali būti prieinami ne visi čia parodyti produktai. 

„SUDARYTI RINKINĮ“ 

Parinktis „Sudaryti rinkinį“ – tai puiki alternatyva standartiniams produktų rinkiniams. Ją galite 

pasiūlyti tiems Klientams, kurie nori patys susikurti pradinį užsakymą. Pasirinkus šią galimybę, 

mažmeninės prekybos premijos dydis (procentais) priklauso nuo bendros rinkinio kainos 

(prieš mokesčius ir pristatymą): 

 

• 100 – 199 CV = 10%  

• 200 – 299 CV = 12% 

• 300 CV+ = 15% 

 

Pavyzdžiui, jeigu Klientui parduosite produktų už 150 CV, uždirbsite 15 JAV dol.**   

Pardavę produktų už 250 JAV dol. ir už 200 CV, gausite 30 JAV dol. premiją. 

 

 

*Savo „Joffice“ rasite esamų rinkinių kainoraštį ir už juos skiriamų CV bei Mažmeninės prekybos premijų sąrašą.  

**Visi komisiniai ir premijos skaičiuojami JAV doleriais. Šios sumos į vietinę valiutą perskaičiuojamos pagal tos dienos, kai 

išgryninate pajamas iš mokėjimo kortelės, valiutos kursą.  
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SUBURKITE 
KOMANDĄ, KURI 
PADĖS JUMS 
PREKIAUTI „JEUNESSE“ 
PRODUKTAIS  

 

Jūsų verslo pagrindą sudaro prekių pardavimas 

ir uždirbami komisiniai. Tačiau kurdami panašiai 

mąstančių žmonių tinklą, kurie taip pat dalysis 

produktais ir galimybėmis, galite uždirbti dar 

daugiau. Jums mokant kitus, jūsų galimybės 

augs, ir jūs galėsite gauti Komandos komisinius, 

Atitikties premijas ir Platintojų išlaikymo 

paskatas. Be to, pasiekus Smaragdinio 

direktoriaus arba Deimantinio direktoriaus 

kategorijas, jums priklausys „Jeunesse“ 

gyvenimo būdo apdovanojimai, o tapę 

Deimantiniu direktoriumi galėsite dalyvauti 

Deimantinių premijų fonde.  

 

 

PIRMIEJI KOMANDOS FORMAVIMO ŽINGSNIAI 

Iš Bendradarbių į Platintojus 

Norėdami iš Bendradarbio kategorijos pereiti į aukštesnę, Platintojo 

kategoriją, pirmaisiais darbo metais turite surinkti 100 CV per vieną 

„SmartDelivery“ mėnesį*. Tapęs Platintoju, už savo Klientams ir 

Platintojams parduotus produktus galėsite kaupti apyvartos taškus.  

 

Iš Platintojų į Vadovus 

Norėdami naudotis visais Finansinio atlygio plano privalumais, 

turite pasiekti Vadovo lygį. Vadovo lygį gali pasiekti i) Aktyvus* ir 

ii) Kvalifikuotas asmuo (t. y. jeigu savo dešinėje ir kairėje 

Komandose turite bent po vieną Aktyvų ir asmenišką įtrauktą 

Platintoją). Pasiekę Vadovo lygį, pradedate pretenduoti į 

papildomus komisinius.  

 

 

*Žr. mūsų Terminų žodynėlį, kurį rasite 13 psl.  

KOMANDOS 
FORMAVIMAS 

Komandos komisiniai 
Atitikties premija 
Platintojų Išlaikymo 

Paskata 

J 1 pav. Sų rinkoje gali būti prieinami ne visi čia parodyti 

produktai. 
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3. 
 

 VEIDS, KĀ NOPELNĪT: 

 KOMANDOS KOMISINIAI 

 

 

 
Jums kuriant Platintojų tinklą, jie įtraukiami į 

platintojų Komandos medį – į dešiniąją arba į 

kairiąją Komandą. Kiekvieną kartą, kai bet 

kuris jūsų Komandos narys parduotą produktą, 

jums už tai skiriami „Group Volume“ (GV). 

Atminkite, kad GV apima jūsų PV, PGV ir 

„Spillover Volume“ (žr. terminų žodynėlį). GV 

naudojama Komandos komisiniams 

apskaičiuoti. 

 

Augant komandoms, už jų parduotus 

produktus jūs gaunate vis daugiau GV. 

 

Vienai jūsų komandų (nesvarbu, kairiajai ar 

dešiniajai) pasiekus 600 GV, o kitai (nesvarbu, 

kuriai) – 300 GV, jūs pelnysite 35 JAV dol. 

Komandos komisinių, kurie dar vadinami „ciklo 

premija“. Komandos komisiniai mokami kas 

savaitę ir yra pasikartojantys – 35 JAV dol. 

ciklo premiją jūs gausite kiekvieną kartą, kai 

jūsų Komandos surinks 600/300 GV.* 

 

Norėdami gauti Komandos komisinius, turite 

turėti Vadovo kvalifikaciją ir gauti Vadovo 

atlygį.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Didžiausias leidžiamas ciklų skaičius per savaitę – 750  
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4. 
 

VEIDS, KĀ NOPELNĪT: 

 ATITIKTIES PREMIJA 

 
AUGINTI SAVO KOMANDĄ APSIMOKA 

„Jeunesse“ mano, kad už 

pardavimo komandos formavimą 

jums turi būti atlyginta. Kurdami 

komandą, jūs tuos Komandos 

narius, kuruos asmeniškai įtraukėte 

į Komandą, mokote pardavinėti 

produktus ir kurti organizaciją. Be 

to, jūs mokote juos padvigubinti tai, 

ką darote patys. Nuo to, kaip 

sėkmingai mokysite grupę, kurią 

subūrėte (pagal Rėmimo linijas) 

pardavinėti „Jeunesse“ produktus, tuo geriau jiems seksis ir tuo daugiau jūs uždirbsite. 

Jums kylant vis į aukštesnį lygį, „Jeunesse“ skiria jums Atitikties premiją už mokymą ir Rėmimo 

linijų auginimą. Atitikties premija – tai 1–7 jūsų Rėmimo linijų lygių* Komandos komisinių 

procentinė dalis, kuri priklauso nuo jūsų Atlygio pagal kategoriją. 

Pirmoji kategorija, kurią pasiekę galite gauti Atitikties premiją, yra Nefritinis vadovas. Pasiekę šį 

lygį, jūs galite uždirbti 20 proc. Komandos komisinių už pirmojo lygio Platintojus pagal jūsų Rėmimo 

linijas (t. y. Įtraukimo medį). Pavyzdžiui, jeigu į pirmąjį lygį įtraukėte Nataliją, Steisę ir Adamą, 

galite uždirbti 20 proc. Komandos komisinių 

lygią Atitikties premiją. Pasiekę kitą, t. y. Perlinio 

vadovo kategoriją, jūs galite uždirbti 20 proc. 

Komandos komisinių už pirmojo lygio Platintojus 

pagal jūsų Rėmimo linijas (t. y. Įtraukimo medį) 

ir 15 proc. – už antrojo lygmens Platintojus. Be 

to, jums kylant į vis aukštesnę kategoriją, 

Atitikties premiją galite uždirbti iki septintojo 

lygio pagal jūsų Rėmimo linijas (t. y. Įtraukimo 

medį).   

Norėdami uždirbti savaitines Atitikties premijas 

pagal diagramoje nurodytus lygius, turite būti 

Aktyvūs ir gauti atitinkamos kategorijos atlygį  

* Žr. mūsų Terminų žodynėlį, kurį rasite 13 psl.  
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5. 
 

 

 VEIDS, KĀ NOPELNĪT:  

PLATINTOJŲ IŠLAIKYMO PASKATA 

 

DAUGIAU PLATINTOJŲ = DIDESNIS ATLYGIS 

Jeigu parduodate produktus penkiems asmeniškai įtrauktiems Platintojams*, kurie per kalendorinį 

mėnesį naudojasi „SmartDelivery“, jūsų pirmojo lygio Atitikties premija padidėja nuo 20 proc. iki 

25 proc. 

Jeigu parduodate produktus desmit asmeniškai įtrauktiems Platintojams*, kurie per kalendorinį 

mėnesį naudojasi „SmartDelivery“, jūsų pirmojo lygio Atitikties premija padidėja iki 30 proc.. 

 

Platintojų išlaikymo paskata mokama tada, jeigu esate Aktyvūs ir gaunate Nefritinio vadovo arba 

didesnį atlygį. 

 

 

 

*Naujai įregistruotas Platintojas registracijos mėnesį vertinamas 5/10 neatsižvelgiant į tai, ar jis užsiregistravo 

„SmartDelivery“ sistemoje arba pateikė „SmartDelivery“ užsakymą. Šis Platintojas nebus taip vertinamas, jeigu jis tą patį 

mėnesį taip pat užregistruos naują Platintoją.   
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ATLYGIS UŽ 
VADOVAVIMĄ  
 
 

„Jeunesse“ dosniai atlygina geriausiems pardavėjams, pasižymintiems lyderių savybėmis. Jie 

apdovanojami kelionėmis į egzotiškas pasaulio vietas ir komisiniais iš pasaulinės bendrovės 

prekybos. 

 

GYVENIMO BŪDO APDOVANOJIMAI  
 

Jums stiprinant verslą, „Jeunesse“ vertina jūsų sėkmę ir nori jums už tai atlyginti. Mūsų Gyvenimo būdo 
apdovanojimų programa leis jums pasimėgauti pelnyta prabanga. 
 

SMARAGDINĖ PATIRTIS 
Tiesiog geriausi gavo dar geriau! Jus ir 
jūsų sutuoktinį kviečiame drauge su 
mumis keliauti į prabangų Havajuose 
įsikūrusį viešbutį „Grand Wailea Resort“ ir 
praleisti penkias įdomias, skaisčios saulės 
nutviekstas dienas. Gardžiuokitės vynu ir 
pietaukite drauge su kitais vadovais bei 
įmonės savininkais, o išskirtiniame 
Lyderystės plėtros renginyje mokykitės iš 
ekspertų bei lyderių. Tam, kad galėtumėte 
dalyvauti kelionėje „Smaragdinė patirtis“*, 
jums bent tris mėnesius per metus** turi 
būti mokamas Smaragdinio direktoriaus 
atlygis, o tapę Smaragdiniu direktoriumi 
turite būti Aktyvūs kiekvieną mėnesį. 

DEIMANTINIS ATRADIMAS 
Taip, tai tiesa – deimantinis gyvenimo 
būdas jums tinka! Jūs to nusipelnėte, ir 
mes norime jus apdovanoti... ne vieną 
kartą, bet metai po metų! Jus, Deimantinį 
direktorių, ir jūsų sutuoktinį, kviečiame 

drauge su mumis vykti į kasmetę kelionę 
„Deimantinis atradimas“. Mes lankysimės 
pasaulyje lygių neturinčiuose penkių 
žvaigždučių kurortuose ir drauge leisimės į 
neįtikėtinus nuotykius. Tai tikras svajonių 
gyvenimo būdas – gyventi kaip „Jeunesse“ 
deimantinis direktorius. 

Tam, kad galėtume dalyvauti kelionėje 
„Deimantinis atradimas“ pirmą kartą 
įvykdę kvalifikacinius reikalavimus, jūs 
privalote i) išlikti Aktyvūs kiekvieną mėnesį 
nuo pirmojo mėnesio, kai gavote 
Deimantinio direktoriaus atlygį, ir ii) gauti 
Deimantinio direktoriaus atlygį bent tris 
kalendorinius mėnesius per metus.** 

Ateinančiais metais**, privalote i) išlikti 
Aktyvūs kiekvieną mėnesį nuo pirmo 
mėnesio, kai tapote Deimantiniu 
direktoriumi, ir ii) gauti Deimantinio 
direktoriaus arba didesnį atlygį bent šešis 
mėnesius per metus.**.

 

*Kelionėje „Smaragdinė patirtis“ galite dalyvauti tik vieną kartą. 

**Metai prasideda nuo pirmojo kelionės kvalifikacinio periodo mėnesio. Kitaip tariant, kvalifikaciniai reikalavimai 

„Smaragdinei patirčiai“ pradedami skaičiuoti nuo lapkričio 1 d., o „Deimantiniam atradimui“ – nuo gegužės 1 d. 

Kvalifikacinius reikalavimus bet kuriai pirmiau nurodytai kelionei jūs privalote atitikti bent prieš 60 dienų iki išvykimo. 

Apie tai, ar atitinkate reikalavimus, jums bus pranešta raštu. Jeigu jūs įsipareigotumėte dalyvauti, tačiau 

neatvyktumėte, „Jeunesse“ pareikalaus iš jūsų atlyginti jau patirtas išlaidas. Visos kelionės neperkeliamos ir pinigai už 

jas negrąžinami, be to, jos gali būti apmokestinamos kaip asmeninės jūsų pajamos, jeigu to reikalaujama pagal 

galiojančius teisės aktus ir norminius dokumentus. Kelionės negalima pakeisti pinigais. Šios kelionės skirtos skatinti 

mokymosi patirtį, stiprinti komandą ir ryšius su vadovais.  

VADOVAVIMAS 

„Smaragdinė patirtis“ 

„Deimantinis atradimas“ 

Deimantinių premijų fondas 
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6. 
 

  

VEIDS, KĀ NOPELNĪT:     

 DEIMANTINIŲ PREMIJŲ FONDAS 
 

 

PASAULINĖS LYDERYSTĖS PRIVALUMAI 

Įgiję teisę dalyvauti Deimantinių premijų fonde, jūs galite gauti bendrovės pasaulinės prekybos 

dalį. Į Deimantinių premijų fondą kiekvieną ketvirtį nukreipiami 3 proc. bendrovės pasaulinės 

„Commissionable Volume“ (pardavimo apyvartos, už kurią skaičiuojami komisiniai). Šis fondas 

išdalijamas Deimantinę kategoriją turintiems asmenims pagal per ketvirtį jų sukauptas akcijas. 

 

Premijų fondas apskaičiuojamas kiekvieną ketvirtį, o premija išmokama atsižvelgiant į tai, kiek 

akcijų uždirbote atitinkamu laikotarpiu. Norėdami dalyvauti Deimantinių premijų fonde, turite i) 

parduoti produktus 10 (dešimčiai) asmeniškai įtrauktų Platintojų, kurie kiekvieną kalendorinį 

ketvirčio mėnesį naudojasi „SmartDelivery“, ii) pirmąją ketvirčio dieną arba prieš ją Aukščiausia 

jūsų kategorija turi būti Deimantinis direktorius. 

 

Akcijas galite kaupti taip: 

 

• Viena akcija skiriama pirmą kartą gavus 

Deimantinio direktoriaus atlygį pirmąją ketvirčio 

dieną arba prieš ją. 

 

• Po vieną akciją skiriama kiekvieną mėnesį tą 

ketvirtį, kai gaunate Deimantinio direktoriaus 

atlygį. 

 

• Po vieną akciją skiriama už kiekvieną 1 000 

Komandos komisinių ciklų, kuriuos pasiekiate per 

ketvirtį. 

 

• Iki vienos akcijos per ketvirtį skiriama už 

kiekvieną asmeniškai įtrauktą platintoją, kuris 

bet kurį ketvirčio mėnesį gauna Deimantinio 

direktoriaus atlygį. 

 

• Po vieną akciją skiriama už kiekvieną mėnesį, kai 

gaunate Dvigubo deimantinio direktoriaus arba 

didesnį atlygį.  
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DIDINKITE PRODUKTŲ PARDAVIMO APYVARĄ IR KILKITE Į AUKŠTESNĮ LYGĮ 

KATEGORIJOS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PRIVALUMA 

BENDRADARBIS • Pasirašyti ir pateikti Platintojo sutartį 

• Įsigyti Pradinį rinkinį. Bendradarbiai nekaupia apyvartos taškų 

• Galimybė pirkti didmenine 

kaina 

• Mažmeninės prekybos pelnas 

• „Jeunesse“ išskirtinio kliento 

pelnas 

• Mažmeninės prekybos premijos 

PLATINTOJAS • Būti Bendradarbiu 

• Surinkti 100 PV per vieną „SmartDelivery“ mėnesį ne vėliau kaip per vienus 

metus nuo Pradinio rinkinio įsigijimo 

• Tokie patys, kaip 

Bendradarbio 

• Pradedami kaupti apyvartos 

taškai 

 

VADOVAS 

VADOVŲ LYGIA* 

• Būti Platintoju 

• Būti Aktyviu 

• Būti visiškai Kvalifikuotu (kiekvienoje Komandoje turėti bent po 1 

asmenišką įtrauktą Platintoją) 

 

• Tokie patys, kaip Platintojo 

• Komandos komisiniai 

NEFRITINIS 

VADOVAS 

• Gauti Vadovo atlygį  

• Turėti 

o 4 asmeniškai įtrauktus Vadovus, bent po vieną kiekvienoje Komandoje 

ARBA  

o turėti 8 asmeniškai įtrauktus Platintojus, bent po 3 kiekvienoje 

Komandoje 

• Tokie patys, kaip Vadovo 

• Vienas Atitikties premijų lygis 

PERLINIS VADOVAS • Gauti Vadovo atlygį  

• Turėti 

o 8 asmeniškai įtrauktus Vadovus, bent po 2 kiekvienoje Komandoje ARBA  

o turėti 12 asmeniškai įtrauktų Platintojų, bent po 3 kiekvienoje 

Komandoje  

• Tokie patys, kaip Vadovo 

• Du Atitikties premijų lygiai 

SAFYRINIS 

VADOVAS 

• Gauti Vadovo atlygį  

• ARBA turėti 12 asmeniškai įtrauktų Vadovų, bent po 3 kiekvienoje 

Komandoje,  

• Tokie patys, kaip Vadovo 

• Trys Atitikties premijų lygiai 

• Vartai į Direktoriaus kategorijas 

   SAFYRINIS 25 • Gauti Safyrinio vadovo atlygį e  

• Gauti 25 Komandos komisinių ciklų už ankstesnį kalendorinį mėnesį • Tokie patys, kaip Safyrinio 

vadovo 

• Ypatingas pripažinimas 

• Išskirtiniai renginiai 

   SAFYRINIS 50 • Gauti Safyrinio vadovo atlygį 

• Gauti 50 Komandos komisinių ciklų už ankstesnį kalendorinį mėnesį 

SAFYRINIS ELITINIS 

VADOVAS 

• Gauti Safyrinio vadovo atlygį 

• Gauti 100 Komandos komisinių ciklų už ankstesnį kalendorinį mėnesį 

 

RUBININIS 

DIREKTORIUS 

DIREKTORIŲ KATEGORIJOS* 

• Gauti Safyrinio vadovo atlygį  

• Turėti 2 Rėmimo linijas su Safyrinio** vadovo atlygiu kiekvienoje linijoje 

• Gauti 200 Komandos komisinių ciklų už ankstesnį kalendorinį mėnesį  

 

• Tokie patys, kaip Safyrinio 

vadovo 

• Keturi Atitikties premijų lygiai 

SMARAGDINIS 

DIREKTORIUS 

• Gauti Safyrinio vadovo atlygį  

• Turėti 4 Rėmimo linijas su Safyrinio** vadovo atlygiu kiekvienoje linijoje 

• Gauti 500 Komandos komisinių ciklų už ankstesnį kalendorinį mėnesį 

• Tokie patys, kaip Safyrinio 

vadovo 

• Penki Atitikties premijų lygiai 

• „Smaragdinė patirtis“ 

DEIMANTINIS 

DIREKTORIUS 

• Gauti Safyrinio vadovo atlygį  

• Turėti 6 Rėmimo linijas su Safyrinio** vadovo atlygiu kiekvienoje linijoje*** 

• Gauti 1 000 Komandos komisinių ciklų už bet kurį ankstesnį kalendorinį 

mėnesį 

• Gauti 1 000 Komandos komisinių ciklų už dabartinį kalendorinį mėnesį**** 

• Tokie patys, kaip Safyrinio 

vadovo 

• Šeši Atitikties premijų lygiai 

• Deimantinių premijų fondas 

• „Deimantinis atradimas“ 
 

*Vadovų ir Direktorių kategorijos suteikiamos tą dieną, kai įvykdomi visi kvalifikaciniai reikalavimai. 

**Reikiamos Atlygio kategorijos, įtrauktos į Rėmimo linijas, privalo būti „tikros“ kategorijos, t. y. sukurtos plečiant organizaciją ir kaupiant reikiamą 

pardavimo apimtį, o ne tiesiog įsigyjant produktų rinkinį. 

***Jeigu įvykdyti visi ciklų reikalavimai, tačiau esamos Safyrinės arba Deimantinės kategorijos kvalifikacinio mėnesio pabaigoje nepriklauso 

Rėmimo linijoms, jūs gausite Atlygį pagal naująją kategoriją, jeigu minėtas reikalavimas bus įvykdytas iki paskutinės kito mėnesio dienos   

****Jeigu dabartinį mėnesį buvo užbaigti tik 500–999 ciklai ir tenkinami visi kiti reikalavimai, jums bus pripažinta Deimantinio direktoriaus kategorija 

(ir teisė gauti 1 akciją Deimantinių premijų fonde), tačiau jūs negausite Deimantinio direktoriaus atlygio. Esant tokioms aplinkybėms, Deimantinę 

kategoriją ir šios kategorijos Atlygį jūs gausite kitą kalendorinį mėnesį, kai baigsite 1 000 ciklų.  



12 
 

KATEGORIJOS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PRIVALUMA 
 

DVIGUBAI 

DEIMANTINIS 

DIREKTORIUS 

• Atlygis kaip Deimantinio direktoriaus 

• Turėti 2 Rėmimo linijas, kiekvieną su Deimantine* 7 lygmenų ribose*  

• 1 500 Komandos komisinių ciklų už ankstesnį kalendorinį mėnesį 

• Tokie pat kaip 

Deimantinio direktoriaus 

• Septyni Atitikties premijų 

lygiai 

TRIGUBAI 

DEIMANTINIS 

DIREKTORIUS 

• Atlygis kaip Deimantinio direktoriaus 

• Turėti 4 Rėmimo linijas, kiekvieną su Deimantine* 7 lygmenų ribose  

• Sukaupti 2 000 000 PGV per vieną kalendorinį mėnesį, su sąlyga, kad iš bet 

kurios vienos Rėmimo linijos būtų gaunama ne daugiau kaip 500 000 PGV 

• Per „SmartDelivery“ mėnesį visose Rėmimo linijose turėti 10 000 aktyvių 

platintojų 

• Gauti šio lygio Atlygį bent 2 iš eilės einančius kalendorinius mėnesius 

• Tokie pat kaip Dvigubai 

deimantinio direktoriaus 

• 100 000 JAV dol. 

vienkartinė premija*** 

PREZIDENTINIS 

DEIMANTINIS 

DIREKTORIUS 

• Atlygis kaip Deimantinio direktoriaus  

• Turėti 6 Rėmimo linijas, kiekvieną su Deimantine* 7 lygmenų ribose 

• Sukaupti 3 000 000 PGV per vieną kalendorinį mėnesį, su sąlyga, kad iš bet 

kurios vienos Rėmimo linijos būtų gaunama ne daugiau kaip 500 000 PGV 

• Per „SmartDelivery“ mėnesį visose Rėmimo linijose turėti 15 000 aktyvių 

platintojų 

• Gauti šio lygio Atlygį bent 3 iš eilės einančius kalendorinius mėnesius 

• Tokie pat kaip Dvigubai 

deimantinio direktoriaus 

• 250 000 JAV dol. 

vienkartinė premija**** 

IMPERINIS 

DEIMANTINIS 

DIREKTORIUS 

• Atlygis kaip Deimantinio direktoriaus  

• Turėti 8 Rėmimo linijas, kiekvieną su Deimantine* 7 lygmenų ribose 

• Sukaupti 4 000 000 PGV per vieną kalendorinį mėnesį, su sąlyga, kad iš bet 

kurios vienos Rėmimo linijos būtų gaunama ne daugiau kaip 500 000 PGV 

• Per „SmartDelivery“ mėnesį visose Rėmimo linijose turėti 20 000 aktyvių 

platintojų 

• Gauti šio lygio Atlygį bent 3 iš eilės einančius kalendorinius mėnesius 

• Tokie pat kaip Dvigubai 

deimantinio direktoriaus 

• 500 000 JAV dol. 

vienkartinė premija***** 

KARALIŠKASIS 

DEIMANTINIS 

DIREKTORIUS 

• Atlygis kaip Deimantinio direktoriaus  

• Turėti 10 Rėmimo linijas, kiekvieną su Deimantine* 7 lygmenų ribose 

• Sukaupti 5 000 000 PGV per vieną kalendorinį mėnesį, su sąlyga, kad iš bet 

kurios vienos Rėmimo linijos būtų gaunama ne daugiau kaip 500 000 PGV 

• Per „SmartDelivery“ mėnesį visose Rėmimo linijose turėti 25 000 aktyvių 

platintojų 

• Gauti šio lygio Atlygį bent 6 iš eilės einančius kalendorinius mėnesius 

• Tokie pat kaip Dvigubai 

deimantinio direktoriaus 

• 1 000 000 JAV dol. 

vienkartinė premija***** 

*Reikiamos Atlygio kategorijos, įtrauktos į Rėmimo linijas, privalo būti „tikros“ kategorijos, t. y. sukurtos plečiant organizaciją ir kaupiant 

reikiamą pardavimo apimtį, o ne tiesiog įsigyjant produktų rinkinį. 

**Jeigu kuri nors Deimantinė kategorija buvo pripažinta, bet jūs niekada negavote Deimantinės kategorijos atlygio, jūs atitiksite visus 

reikalavimus, jeigu būsite pripažinti kaip Dvigubai deimantinis direktorius, nors ir negausite atitinkamo atlygio. 

***Vienkartinė premija išmokama per artimiausią svarbų bendrovės renginį. Ji įteikiama ant scenos. 

****Išmokama per 12 mėn.  

*****Išmokama per 24 mėn. 
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Terminų žodynėlis 
AKTYVUS Aktyvūs esate tuomet, jeigu pasiekėte Platintojo 
kategoriją ir parduodami produktus Mažmeniniams klientams 
arba įsigydami juos sau per „SmartDelivery“ mėnesį sukaupėte 
60 PV.* Jeigu per „SmartDelivery“ mėnesį neišliekate Aktyvūs, 
skaičiuojant komisinius anuliuojami visi sukaupti taškai. 
Anuliuotų taškų atkurti nebegalima. Vėl tapti Aktyvūs galite 
įvykdę pirmiau nurodytus reikalavimus. 

ATLYGIS KAIP arba ATLYGIS PAGAL (...) LYGĮ Tam, kad jums būtų 

atlyginama pagal tam tikrą kategoriją (pavyzdžiui, Rubininio 

direktoriaus), turite būti Aktyvūs ir atitikti tos kategorijos 

reikalavimus. 

AUKŠČIAUSIA PASIEKTA KATEGORIJA Aukščiausias kada nors 

pasiekta kategorija 

„AUTOSHIP“ (AUTOMATINIS SIUNTIMAS) Žr. „SmartDelivery“.  

DIDMENINIS KLIENTAS Didmeninis klientas – tai Platintojas, kuris 

perka produktus tik savo reikmėms. 

„COMMISSIONABLE VOLUME” (CV): Siekiant užtikrinti 

konkurencingą mūsų produktų kainodarą, kiekvienam 

„Jeunesse“ produktui priskiriama tam tikra taškų suma, dar 

vadinama „Commissionable Volume“ (arba kartais tiesiog 

taškais). Pagal Finansinio atlygio planą, jūsų uždirbti komisiniai 

skaičiuojami remiantis šiais sukauptais taškais. CV pradedami 

kaupti nuo to momento, kai iš Bendradarbio tampate Platintoju. 

CV kaupiami visą laiką, kol esate Aktyvūs. Žr. 1 pav. 

„GROUP VOLUME” (GV): tai pardavimo apimtis, kurią pasiekė abi 

jūsų Komandos. Ji apima PV, PGV ir „Spillover Volume“. Žr. 1 pav. 

IŠSKIRTINIS KLIENTAS Registruotasis Klientas, kuris perka 

produktus su nuolaida iš dubliuotos jūsų svetainės. Išskirtiniai 

klientai turi dalyvauti „SmartDelivery“ sistemoje. 

ĮTRAUKIMO MEDIS Jūsų Įtraukimo medžiui priklauso kiekvienoje 

jūsų Rėmimo linijoje esantys Platintojai. PGV už jų parduotus 

produktus naudojami tam tikroms nuolaidoms apskaičiuoti. Žr. 2 

pav.TRAUKIMO MEDIS Jūsų Įtraukimo medžiui priklauso 

kiekvienoje jūsų Rėmimo linijoje esantys Platintojai. PGV už jų 

parduotus produktus naudojami tam tikroms nuolaidoms 

apskaičiuoti. Žr. 2 pav. 

„JOFFICE”: Drauge su Pradiniu rinkiniu gausite virtualiąją verslo 

valdymo sistemą, kurioje rasite viską, ko reikia norint vykdyti 

„Jeunesse“ verslą internetu. Naudodamiesi šia galinga sistema 

galite stebėti savo verslą visame pasaulyje, nustatyti 

„SmartDelivery“, generuoti valdymo ataskaitas, įsigyti produktus, 

gauti komisinius ir kt. 

 KLIENTAI Ši sąvoka apima Mažmeninius klientus, Išskirtinius 

klientus ir Didmeninius klientus. 

KOMANDA IR KOMANDOS MEDIS Jūsų Komandos medis – tai 

organizacinė struktūra, kuri apima visus naujai įtrauktus 

Platintojus. Šie Platintojai prijungiami kairėje arba pusėje esančių 

Komandų apačioje. Nauji Platintojai, kuriuos įtraukė Viršutiniai 

platintojai, taip pat prijungiami vienos iš jūsų komandų apačioje 

ir vadinami „Spillover“, CV, gauti už Komandos medžiui 

priklausančių narių parduotus produktus, skaičiuojant Komandos  

komisinius paverčiami į GV. Žr. 3 pav. 

MAŽMENINIS KLIENTAS Klientas, kuris perka produktus 

mažmeninėmis kainomis iš jūsų dubliuotos svetainės arba 

tiesiogiai iš jūsų 

METINIS ATNAUJINIMO MOKESTIS Egzistuoja nedidelis Metinis 

atnaujinimo mokestis, lygus 19,95 JAV dol., kuris skirtas mūsų 

virtualiosios Verslo valdymo sistemos išlaidoms padengti. Visgi 

jeigu per metus iš asmeninių „SmartDelivery“ išlaikysite 360 CV ir 

jeigu nepirkote Pradinio rinkinio, kai šiam buvo taikoma akcija, 

Metinis atnaujinimo mokestis jums netaikomas. Kitu atveju šį 

mokestį privalote mokėti. 

PASIEKTI KVALIFIKACIJĄ arba KVALIFIKUOTAS Kvalifikuoti esate 
tuomet, jeigu savo dešiniojoje arba kairiojoje Komandoje turite 
Aktyvų platintoją. Jeigu taip pat esate Aktyvūs, tai leidžia jums 
pereiti į aukštesnį, Vadovo, lygį. 

„PERSONAL GROUP VOLUME” (PGV): „Personal Group Volume“ 
– tai CV, surinkti per jūsų Rėmimo linijas ir parduodant 

1 pav. Kiekvienam produktui priskiriama CV vertė, kuri 

naudojama skaičiuojant PV, PGV ir GV. PV reikalingi 

Aktyvumo statusui išlaikyti. PGV generuojami jūsų Įtraukimo 

medyje. GV apima visus jūsų Komandų sukauptus PV, PGV 

ir „Spillover Volume“ bei yra naudojami Komandos 

komisiniams skaičiuoti. 
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produktus Klientams. Į šį rodiklį neįtraukiama „Spillover 
Volume“. PGV už jūsų Įtraukimo medyje parduotus produktus  
naudojami tam tikroms nuolaidoms skaičiuoti. Žr. 1 pav. 

„PERSONAL VOLUME” (PV): „Personal Volume“ gaunami iš CV, 
sukauptų parduodant produktus Klientams per jūsų dubliuotą 
svetainę, arba iš asmeniškai jūsų įsigytų produktų. Jeigu visi PV už 
„SmartDelivery“ užsakymus, pateiktus jūsų Mažmeninių ir 
Išskirtinių klientų, per „SmartDelivery“ mėnesį viršija 60, 
pertekliniai PV bus nukreipti silpnai Komandai, t. y. Komandai, 
kurios GV „SmartDelivery“ mėnesio pabaigoje mažiausi, tačiau tik 
tuo atveju, kai šie PV susidaro iš besąlyginio, į eilę įtraukto 
„SmartDelivery“ užsakymo (automatinio, o ne pateikto rankomis 
jūsų operacijų sistemoje). Be to, silpnai Komandai nenukreipiami 
pertekliniai PV už renginių metu parduotus produktus arba už 
produktų rinkinius.  Taip pat atkreipkite dėmesį, kad PV už bazinio 
rinkinio pardavimą jūsų naujai įtrauktam Platintojui gali būti 
įtraukti skaičiuojant jūsų atitikimą Aktyvumo reikalavimams, 
tačiau PV neskaičiuojami, jeigu naujai įtraukti Platintojai 
parduoda bazinį rinkinį savo naujai įtrauktiems Platintojams per 
tą patį „SmartDelivery“ mėnesį. 

RĖMIMO LINIJA Kiekvienas jūsų asmeniškai įtrauktas Platintojas 
jūsų Įtraukimo medyje pradeda naują Rėmimo liniją. Platintojui 
įtraukiant kitus Platintojus, o šiems įtraukiant dar kitus, Rėmimo 
linija ilgėja. Šis procesas gali apimti neribotą lygių skaičių, taip pat 
neribojama ir tai, kiek Rėmimo linijų galite sukurti. Žr. 2 pav. 

„SMARTDELIVERY”:  
(anksčiau vadinta „Autoship“ arba Patogumo planu) Jeigu norite 

gauti pasikartojančius užsakymus, galite užsiregistruoti 

„SmartDelivery“ sistemoje. „Jeunesse“ kiekvieną mėnesį iš jūsų 

kreditinės kortelės nuskaičiuos atitinkamą sumą ir išsiųs jūsų 

pasirinktus produktus. 

„SMARTDELIVERY“ MĖNUO Tai laikotarpis, per kurį turite surinkti 

reikiamą kiekį PV ir atitikti kategorijos reikalavimus. Šis laikotarpis 

prasideda tą mėnesio dieną, kai įsigijote pradinį rinkinį arba 

perėjote į aukštesnę, Platintojo, kategoriją, ir baigiasi vidurnaktį 

(Rytų standartiniu laiku, ST) dieną prieš kitą mėnesį. Pavyzdžiui, 

jeigu į Platintojo kategoriją pakilote gegužės 20 d., jūsų 

„SmartDelivery“ mėnuo prasidės šią dieną ir baigsis birželio 19 d., 

vidurnaktį (ST). Taip pat atkreipkite dėmesį, kad jeigu jūsų 

„SmartDelivery“ mėnuo prasideda 28, 29, 30 arba 31 mėnesio 

dieną, mes keliomis dienomis paankstinsime pradžios datą, kad ji 

tiktų trumpiems mėnesiams. Tikslią datą jums praneš Pagalbos 

klientams tarnyba. Jeigu vėliau jūs pereisite į aukštesnę kategoriją, 

naujas „SmartDelivery“ mėnuo prasidės nuo pirkimo dienos. 

 

„SPILLOVER“ (PERTEKLIUS) „Spillover“ vadinami Platintojai, 
kuriuos į jūsų Komandos medį įtraukė Viršutiniai platintojai. Jų 
pardavimo apyvarta įtraukiama skaičiuojant jūsų GV. 
 
VIRŠUTINIAI PLATINTOJAI Apima tuos Platintojus, kurie 

pradžioje įtraukė jus, ir visus, kurie yra virš jūsų pagal atitinkamą 

Rėmimo liniją. 

 

   

 
  4 pav. Įtraukimo medis. Jūs asmeniškai įtraukėte 

Platintojus nuo A iki D, taigi kiekvienas iš jų jūsų 

Įtraukimo medyje pradėjo Rėmimo liniją. Platintojas B 

įtraukė platintojus nuo Bx iki Bz, kurie sudaro antrąjį jūsų 

Rėmimo linijų lygmenį. Platintojai nuo Bx iki Bz taip pat 

pradeda Bs rėmimo linijas. D1 jūsų atžvilgiu priklauso 

antrajam lygiui. By
1 jūsų atžvilgiu priklauso trečiajam 

lygiui. 

 

Komandos medis Jūsų asmeniškai įtraukti Išskirtiniai 

klientai ir Platintojai pakaitomis automatiškai pridedami 

prie jūsų dešiniosios arba kairiosios Komandų (arba gali 

būti perkelti rankomis, jums pakeitus užrakto vietą jūsų 

asmeninio profilio nuostatose svetainės operacijų 

skyriuje). Jeigu dar nepasiekėte Safyrinės kategorijos, 

naujus Išskirtinius klientus ir Platintojus turite įtraukti į 

išorines kairiąją ir dešiniąją komandas.  

 

Šiame pavyzdyje į jūsų Komandos medį įtraukti 

Platintojai nuo A iki D ir jūsų Išskirtiniai klientai. Be to, 

Platintojus nuo 1 iki 4 į jūsų Komandos medį įtraukė jūsų 

Viršutiniai platintojai, ir jie yra Pertekliniai. Mažmeniniai 

klientai yra už medžio ribų. Pagal jūsų Komandos medį 

skaičiuojami Komandos komisiniai.  
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