
în Complexul Paradisus La Esmeralda 
(Playa del Carmen, Mexic), în perioada 1 - 6 octombrie 2017!

Câştigaţi o escapadă de lux pentru două persoane 
pentru 6 zile, 5 nopți

CĂLĂTORIE BONUS LA PLAYA DEL CARMEN OFERITĂ DE 



Distribuitorii din America de Nord, Europa, America Latină, 
Asia și Africa sunt eligibili în vederea participării.

• Cazare într-un complex de 5 stele
• �Mese�de�cea�mai�bună�calitate,�
cu�consumație�nelimitată

• �Activități�de�grup,�tururi�și�activități�
de divertisment exclusive

• Cursuri�de�formare�și�sesiuni�informative�speciale
• Și�multe�altele!

CE INCLUDE CĂLĂTORIA?



Distribuitorii pot obține puncte pentru persoanele 
pe care le sponsorizează personal, beneficiind de 

puncte suplimentare pentru comenzi constante de 
produse. La finalul celor 11 luni, distribuitorii aflați 

în TOP 300 care au acumulat cele mai multe puncte 
(minim 125 puncte) vor fi eligibili pentru a participa la 

călătoria de 6 zile, 5 nopți în Playa del Carmen! 

Distribuitorii pot obține puncte în diferite moduri, prin simpla 
promovare a oportunității și produselor ORGANO (consultați graficul 

de exemplificare de pe pagina următoare)

CUM 
MĂ CALIFIC

Perioada de calificare pentru călătoria bonus:
 1 septembrie 2016 – 31 iulie 2017



Distribuitorii pot obține puncte în diferite moduri, prin simpla 
promovare a oportunității și produselor ORGANO (consultați graficul de 
exemplificare de pe pagina următoare)

1. În cazul pachetelor de vânzări promoționale (Promotional Sales 
Pack – PSP) pentru persoanele sponsorizate personal (nivelul 1)

a. Gold 10 puncte
b. Silver 4 puncte
c. Bronze 2 puncte

2. Jumătate din valoarea punctelor pentru al doilea nivel în care se 
încadrează persoanele sponsorizate personal (nivelul 2)

a. Gold 5 puncte
b. Silver 2 puncte
c. Bronze 1 punct

3. Pachetele Promo oferă 4 puncte pentru nivelul 1 
(Persoanele sponsorizate personal de către distribuitori)*

4. Pentru fiecare lună în care plasați o COMANDĂ PERSONALĂ** 
DE 100 VP, obțineți 3 puncte pentru o comandă obișnuită 
SAU 6 puncte pentru comanda cu livrare automată***.

5. Câștigați 2 puncte pentru fiecare lună în care obțineți calitatea 
de Distribuitor Star (Star Achiever) SAU 6 puncte pentru 
fiecare lună în care obțineți calitatea de Distribuitor Superstar 
(Superstar Achiever).

6. Obțineți 1 punct pentru fiecare CP nou înscris în 
comanda lunară*** 



7. Puncte bonus pentru avansarea în rang:
a. VIP 10 puncte
b. Platinum 20 puncte
c. Platinum Elite 30 puncte
d. Sapphire 40 puncte 
e. Ruby 50 puncte 
f. Emerald 75 puncte 

8. Câștigați 10 puncte pentru fiecare lună în care vă recalificați în 
rangul dumneavoastră cu cele mai multe puncte acumulate.

*  Pachetele Promo reprezintă pachete promoționale disponibile pentru 
o perioadă limitată de timp.

**  Doar pentru comenzile personale. Nu este inclus volumul din vânzări și CP.
*** Doar pentru piețele aplicabile.



125 DE PUNCTE
(minim)

De câte puncte am nevoie? 

• Pentru a fi eligibil(ă), ajungeți în 
TOP 300 distribuitori cu minim 
125 de puncte în timpul 
perioadei de 11 luni de calificare 
pentru călătoria bonus. 

• Ajungeți în TOP 25 persoane 
care au obținut cele mai multe 
puncte în timpul perioadei 
de calificare și câștigați o 
excursie specială și o cameră 
îmbunătățită!

• Recapitulați totul și este 
deosebit de simplu: Desfășurați-
vă activitatea comercială 
promovând oportunitatea 
incredibilă și produsele 
ORGANO în următoarele 11 luni 
și profitați de cea mai luxoasă 
călătorie a anului. 



EXPERIENȚA�DIAMOND
         pune stăpânire pe Playa del Carmen

Ofertă disponibilă pentru toate țările participante!

• Camere și servicii îmbunătățite

• Activități exclusive Diamond

• Loc special în cadrul activităților ORGANO

• Credite pentru călătorii aeriene

• Excursii și spa 



CUM MĂ CALIFIC
1. Distribuitorii care avansează în rang la Diamond, Blue Diamond 

sau Black Diamond și superior acestora, câștigă călătoria 
și accesul la activitățile din cadrul „Experienței Diamond” 
(cu îmbunătățirile aferente nivelului Blue Diamond 
și superior acestuia).

2. Recalificați-vă timp de cel puțin 3 luni ca:

a. Diamond: Apartament cu 1 dormitor + credit 
pentru biletele de avion pentru solicitantul principal 
(în valoare de până la 500 $)

b. Blue Diamond: Apartament cu 1 dormitor + 
credit pentru biletele de avion pentru 
solicitantul principal și cel secundar 
(în valoare de până la 500 $/persoană)

c. Black Diamond și nivel superior acestuia: 
Experiența Diamond completă

I. Apartament cu 1 dormitor
II. Credit pentru biletele de avion pentru 

solicitantul principal și cel secundar 
(în valoare de până la 500 $/persoană)

III. Experiența Xpá în parcul tematic Xcaret 
pentru solicitantul principal și cel secundar



 ÎNDRUMĂRI PRIVIND 

CĂLĂTORIA LA
PLAYA DEL CARMEN



Distribuitorii aflați în TOP 300 care au obținut 
cele mai multe puncte (peste minimul de 125 de 
puncte) se vor califica pentru pachetul de 

călătorie Playa del Carmen 2017. 

O altă modalitate de calificare este avansarea în 
rang a distribuitorului la nivelul Diamond și 
superior acestuia SAU recalificarea timp de cel 

puțin trei luni la nivelul Diamond (în timpul perioadei 
de calificare), care va duce, de asemenea, la câștigarea 
călătoriei, cu îmbunătățirile aferente fiecărui 
nivel superior.

Perioada de calificare pentru program este între 
1 septembrie 2016 și 31 iulie 2017 (11 luni). 
Toți participanții trebuie să accepte regulile 
cuprinse în prezentul document.

DESCRIEREA PACHETULUI 
BONUS DE CĂLĂTORIE



PREMII ȘI BENEFICII
Camerele vor fi atribuite persoanelor calificate pentru călătoria bonus pe 
baza punctelor și nivelurilor obținute în timpul perioadei de calificare. 
Ocupanții unui loc în TOP 25 persoane care au obținut cele mai multe 
puncte se vor califica pentru o excursie specială și o cameră îmbunătățită. 

Pentru distribuitorii care se califică pentru Experiența Diamond, premiile vor 
fi acordate conform unui program gradual de beneficii:

1. Distribuitorii care avansează în rang la Diamond, 
Blue Diamond sau Black Diamond și superior 
acestora, câștigă călătoria și accesul la 
activitățile din cadrul „Experienței Diamond” 
(cu îmbunătățirile aferente nivelului Blue 
Diamond și superior acestuia).

2. Recalificați-vă timp de cel puțin 3 luni ca:
a. Diamond: Apartament cu 1 dormitor + 

credit pentru biletele de avion pentru 
solicitantul principal (în valoare 
de până la 500 $)

b. Blue Diamond: Apartament cu 
1 dormitor + credit pentru 
biletele de avion pentru 
solicitantul principal și cel 
secundar (în valoare de până 
la 500 $/persoană)

c. Black Diamond și nivel superior 
acestuia: Experiența 
Diamond completă
i. apartament cu 1 dormitor 
ii. Credit pentru biletele de avion 
pentru solicitantul principal 
și cel secundar (în valoare de 
până la 500 $/persoană)
iii. Experiența Xpá în parcul 
tematic Xcaret pentru 
solicitantul principal 
și cel secundar



CALCULAREA PUNCTELOR
Distribuitorii pot acumula puncte în baza pachetelor de vânzări 
promoționale pentru persoanele sponsorizate personal între 1 septembrie 
2016 și 31 iulie 2017 și, în plus, pot beneficia de jumătate din valoarea 
punctelor pentru al doilea nivel în care se încadrează persoanele 
sponsorizate personal.

Calcularea punctelor pentru sponsorizare se face astfel:

• nivelul 1: Pachet Gold = 10 puncte, Pachet Silver = 4 puncte, 
Pachet Bronze = 2 puncte

• nivelul 2: Pachet Gold = 5 puncte, Pachet Silver = 2 puncte, 
Pachet Bronze = 1 puncte

Pachetele Promo valabile în timpul perioadei de calificare vor fi 
echivalentul a 4 puncte pentru nivelul 1



În plus, distribuitorii pot acumula 3 puncte pentru fiecare lună în care au 
o comandă PERSONALĂ de cel puțin 100 VP (nu este inclus volumul din 
vânzări și CP) și încă 3 puncte bonus dacă respectiva comandă este cu 
livrare automată (dacă este disponibilă pe piață). 

Distribuitorul va primi 2 puncte în plus în fiecare lună în care obține 
calitatea de Distribuitor Star (Star Achiever) SAU 6 puncte dacă obține 
calitatea de Distribuitor Superstar (Superstar Achiever).

Obțineți 1 punct pentru fiecare CP nou înscris în comanda lunară 
în timpul perioadei de calificare (dacă este disponibil pe piață).

Vor fi acordate puncte bonus distribuitorilor care obțin o 
avansare în rang, după cum urmează:

a. VIP 10 puncte
b. Platinum 20 puncte
c. Platinum Elite 30 puncte
d. Sapphire 40 puncte 
e. Ruby 50 puncte 
f. Emerald 75 puncte 

Câștigați 10 puncte pentru fiecare lună în 
care vă recalificați în rangul dumneavoastră 
cu cele mai multe puncte acumulate.



REGULI GENERALE
1) Distribuitorii trebuie să rămână activi în timpul 
perioadei de 11 luni de calificare pentru călătoria bonus, 
având o comandă lunară de cel puțin 100 VPC (care poate 
include comenzi cu livrare automată, comenzi personale, 
clienți preferențiali și volum vândut cu amănuntul), și să 
aibă o reputație bună pe întreaga perioadă a programului 
și a călătoriei.
2) Înainte de notificarea verificată cu privire la calificarea în 
programul ce oferă călătoria bonus, toate informațiile 
privind punctele obținute de către distribuitori sunt 
neoficiale și supuse modificării și verificării de către 
Organo Gold Int’l, Inc. În cazul în care totalul punctelor 
pentru calificare este sub nivelul minim SAU cerința privind 
comanda minimă de 100 VPC nu este îndeplinită, 
pachetul bonus de călătorie nu va fi acordat. Există mai 
mulți factori care pot contribui la variația punctelor obținute.
3) Organo Gold Int’l, Inc. nu își asumă responsabilitatea 
pentru notificarea participanților la programul ce oferă 
călătoria bonus cu privire la orice retururi sau anulări 
survenite în cadrul organizației acestora care afectează 
totalul punctelor.
4) Recomandăm (fără a impune obligativitatea) ca 
distribuitorii să își monitorizeze activitatea organizației. 
În cazul în care există discrepanțe în ceea ce privește totalul 
punctelor, veți avea o formă de evidență a activității 
dumneavoastră. Toate discrepanțele trebuie primite de 
către Organo Gold Int’l, Inc. până la data de 2 august 2017, 
pentru a fi luate în considerare pentru analiză. 
Orice discrepanțe primite după termenul limită de 
2 august 2017 nu vor fi luate în considerare pentru 
aprobare. Punctele nu sunt definitivate până la finalul 
perioadei de calificare pentru călătoria bonus. Toate cele 
stabilite/decise cu privire la acordarea punctelor reprezintă 
decizia exclusivă a Organo Gold Int’l, Inc. În cazul 
egalităților de puncte, persoanele calificate pentru călătoria 
bonus vor fi stabilite la latitudinea Organo Gold 
International, Inc.
5) Punctele nu sunt transferabile și nu pot fi cedate sau 
vândute. Orice retururi de produse după anunțarea 
calificării, în situația în care distribuitorul ia parte la 

călătorie, pot avea ca rezultat perceperea de către 
companie a unei taxe pentru pierdere.
6) Doar un (1) pachet bonus de călătorie poate fi câștigat 
per număr de cont de distribuitor Organo Gold Int’l, Inc. 
Pachetul de călătorie Playa del Carmen 2017 va fi acordat 
distribuitorului titular al contului Organo Gold Int’l, Inc. la 
finalul perioadei de calificare. Contul unui distribuitor nu 
poate primi, sub nicio formă, mai mult de un (1) pachet de 
călătorie Playa del Carmen 2017.
7) Fiecărui cont calificat îi este permis să aducă în total 
două (2) persoane care pot împărți camera. Cel puțin o 
persoană înregistrată în cont (solicitantul principal sau cel 
secundar) trebuie să participe pentru câștiga pachetul 
bonus de călătorie. În cazul conturilor comune, dacă unul 
dintre distribuitorii înregistrați în cont nu poate participa, 
se va permite un invitat suplimentar. Cererile pentru 
invitați suplimentari trebuie transmise prin e-mail în 
vederea aprobării de către Organo Gold Int’l, Inc., 
iar persoana calificată va suporta cheltuielile și taxele 
suplimentare. Distribuitorii actuali și cei anteriori 
specificați în alt cont nu pot fi incluși ca invitați. 
8) Distribuitorilor calificați la nivelul Diamond sau la un 
nivel superior acestuia timp de cel puțin trei luni (în timpul 
perioadei de desfășurare a promoției) li se va acorda 
pachetul de călătorie Playa del Carmen 2017 și 
următoarele îmbunătățiri aferente:
8.1) O cameră dublă pentru 6 zile, 5 nopți la Paradisus 
La Esmeralda, în perioada 1 - 6 octombrie 2017. 
8.2) Mese de cea mai bună calitate, cu consumație 
nelimitată, în timpul călătoriei bonus
8.3) Cursuri de formare și sesiuni informative speciale
8.4) Activități de grup, tururi și activități de 
divertisment exclusive
9) Distribuitorii care avansează în rang la nivelul 
Blue Diamond sau la un nivel superior acestuia vor primi și 
îmbunătățirile aferente fiecărui rang conform regulilor 
2.b și 2.c. 
10) Organo Gold Int’l, Inc., la latitudinea sa exclusivă, își 



rezervă dreptul de a înlocui pachetul de călătorie Playa del 
Carmen 2017 cu unul de valoare egală sau mai mare 
pentru orice persoană calificată pentru călătoria bonus sau 
întregul grup de persoane calificate pentru aceasta.
11) Persoanele calificate pentru călătoria bonus vor fi 
notificate la data de 21 august 2017 sau înainte de această 
dată prin e-mail, în cazul acelor persoane care au adrese de 
e-mail VALIDE în evidențele Organo Gold Int’l, Inc. În cazul 
în care notificarea este returnată ca nelivrabilă, persoana 
poate pierde dreptul la călătoria bonus. Notificarea va 
include un link către site-ul web de înregistrare, precum și 
instrucțiuni cu privire la modul de finalizare a procesului 
de înregistrare.
12) Distribuitorii calificați trebuie să îndeplinească toate 
criteriile de eligibilitate. Cele stabilite și decise de 
Organo Gold Int’l, Inc. sunt definitive cu privire la toate 
aspectele asociate acestui program de călătorii bonus.
13) Toate persoanele calificate pentru pachetul de călătorie 
Playa del Carmen 2017 trebuie să aibă vârsta minimă de 
18 ani la începutul perioadei de calificare pentru călătoria 
bonus (1 septembrie 2016). Verificarea online a vârstei va 
fi OBLIGATORIE înainte de finalizarea înregistrării. 
Dacă persoana calificată nu are vârsta minimă de 
participare, persoana respectivă pierde dreptul la călătorie. 
Conform reglementărilor locale, nicio persoană cu vârsta 
sub 21 de ani nu va fi repartizată într-o cameră, cu excepția 
cazului în care este însoțită de un adult cu vârsta de minim 
21 de ani la data începerii călătoriei. 
14) Înregistrarea online pentru program, acceptarea 
Declarației privind exonerarea de răspundere online și 
verificarea vârstei trebuie efectuate online și transmise 
către Organo Gold Int’l, Inc. până la data de 1 septembrie 
2017. Dacă până la această dată nu este primit un răspuns, 
călătoria bonus poate fi anulată. Călătoria nu va fi acordată 
fără acceptarea acestei declarații.
15) Prin participarea la acest program, distribuitorii sunt de 
acord ca numele și fotografia lor să fie utilizate în scopuri 
promoționale și de publicitate de către Organo Gold Int’l, 
Inc. fără remunerare suplimentară, cu excepția cazului în 

care acest lucru este interzis prin lege.
16) Rezervarea biletelor de avion: Distribuitorii își vor 
asigura pe cont propriu călătoria către Playa del Carmen, 
acoperind individual costurile acesteia. Pentru persoanele 
calificate pentru Experiența Diamond, creditele pentru 
biletele de avion de până la 500 $ vor fi achitate și 
procesate cu până la 15 zile lucrătoare după călătorie, 
la trimiterea dovezii de achiziționare a biletelor de avion.
17) Documentele de călătorie și vizele Multi Entry sunt 
necesare pentru toți călătorii, indiferent de vârstă. 
Pot exista restricții speciale pentru părinții care călătoresc 
cu copii minori. Vă rugăm să contactați consulatul 
dumneavoastră local pentru informații referitoare la 
condițiile de călătorie. (Documentele de călătorie trebuie 
să fie valabile cu cel puțin șase luni înaintea datei de 
călătorie). Organo Gold Int’l, Inc. nu va fi responsabilă 
pentru valabilitatea documentelor de călătorie sau pentru 
aprobarea documentelor sau vizelor de călătorie.
18) Dacă un distribuitor se califică, acesta va fi 
responsabil pentru completarea și transmiterea 
formularului de autorizare a debitării cardului de credit la 
recognition@organogold.com pentru a acoperi cheltuielile 
invitaților suplimentari, dacă este cazul. Acest formular va fi 
păstrat la dosar timp de 15 zile după încheierea călătoriei.
19) Dacă distribuitorul alege să nu accepte pachetul bonus 
de călătorie obținut sau să îl anuleze, nu vor fi acordate 
despăgubiri în numerar, iar premiul va fi anulat. Dacă un 
distribuitor decide să anuleze călătoria, anulările trebuie 
comunicate în scris, prin e-mail, până la data de 
1 septembrie 2017.
20) Organo Gold Int’l, Inc. își rezervă dreptul de a anula 
sau modifica acest program, conform deciziei Organo Gold 
Int’l, Inc., la libera sa alegere. Pachetul de călătorie 
Playa del Carmen 2017 trebuie acceptat pentru perioada 
menționată de Organo Gold Int’l, Inc., în caz contrar 
fiind anulat.
21) În cazul egalităților de puncte, persoanele calificate 
pentru călătoria bonus vor fi stabilite la latitudinea Organo 
Gold International, Inc.


