PLAYA DEL CARMEN

TEŞVİK SEYAHATİ

Paradisus La Esmeralda Resort'ta

(Playa del Carmen, Meksika) 1-6 Ekim 2017'de

6 gün, 5 gece boyunca

iki kişilik lüks bir kaçamak Kazanın

SEYAHATE NELER DAHİL?
•
•
•
•
•

5 Yıldızlı Otelde Konaklama
Sınırsız seçkin akşam yemekleri
Özel grup aktiviteleri, turlar ve eğlence
Özel eğitim ve bilgilendirme oturumları
Ve daha fazlası!

Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki
distribütörler katılabilir.

NASIL
KALİFİYE OLUNUR
Tarih Aralığı :
1 Eylül 2016 – 31 Temmuz 2017
Distribütörler, kişisel olarak sponsor oldukları
kişilerin düzenli ürün siparişleri ile puan
kazanabilirler. 11 ayın sonunda, en fazla puanı
toplayan (minimum 125 puan) İLK 300 Distribütör
6 gün 5 gecelik Playa del Carmen tatiline katılma
hakkı kazanacak!
Distribütörler sadece ORGANO fırsatlarını ve ürünlerini
paylaşarak farklı şekillerde kolayca puan kazanabilirler
(sonraki sayfadaki örnek çizelgeye bakınız)

Distribütörler sadece ORGANO fırsatlarını ve ürünlerini paylaşarak
farklı şekillerde kolayca puan kazanabilirler (sonraki sayfadaki örnek
çizelgeye bakın)

1. Kişisel olarak sponsor olunan distribütörler için Promosyon
Satış Paketleri (PSP) (1. seviye)
a. Gold (Altın) 10 puan
b. Silver (Gümüş) 4 puan
c. Bronze (Bronz) 2 puan
2. Kendilerinin sponsor oldukları kişilere yönelik ikinci seviye
puanların yarısı (2. seviye)
a. Gold (Altın) 5 puan
b. Silver (Gümüş) 2 puan
c. Bronze (Bronz) 1 puan
3. Reklam Paketleri 1. seviyede 4 puan kazandırır
(Kişisel olarak sponsor olunan distribütörler)*
4. 100 PV'LİK KİŞİSEL SİPARİŞ** verdiğiniz her ay,
düzenli sipariş için 3 puan VEYA Autoship sipariş için
6 puan kazanabilirsiniz***.
5. Star Achiever statüsü kazandığınız her ay için 2 puan
VEYA Superstar Achiever statüsü kazandığınız her ay için
6 puan kazanabilirsiniz.
6. Aylık siparişe kaydolan her yeni İndirimli Müşteri (PC)
için 1 puan kazanabilirsiniz***

7. Seviye atlayarak alınan bonus puanlar:
a. VIP 10 puan
b. Platinum (Platin) 20 puan
c. Platinum Elite (Platin Elit) 30 puan
d. Sapphire (Safir) 40 puan
e. Ruby (Yakut) 50 puan
f. Emerald (Zümrüt) 75 puan
8. En üst Seviyenizde tekrar kalifiye olduğunuz her ay için
10 puan kazanın.
*Reklam Paketleri sınırlı süre boyunca geçerli Promosyon Paketleridir
**Sadece Kişisel Siparişler. Perakende ve indirimli müşterilerden gelen
hacimler dahil değildir.
***Yalnız geçerli olan pazarlarda

Kaç puana ihtiyacım var?

125 PUAN
(asgari)
•

Hak kazanmak için 11 aylık
tarih aralığında minimum
125 puan alarak İLK 300
içinde olmalısınız.

•

Kampanya süresi boyunca
İLK 25 arasında yer alın ve
özel bir gezi ve üst sınıf
oda kazanın!

•

Hepsini birleştirin,
bunu yapmak da çok basit:
Sonraki 11 ay boyunca
ORGANO'nun inanılmaz
fırsatlarını ve ürünlerini
paylaşarak işinizi yürütün
ve yılın en lüks seyahatinin
avantajını kullanın.

ELMAS DENEYİMİ

Playa del Carmen’i ele geçiriyor
•

Üst sınıf odalar ve imkanlar

•

Özel Elmas Aktiviteleri

•

ORGANO Aktivitelerinde özel koltuklar

•

Uçak biletleri

•

Geziler ve Spa seçenekleri

Tüm katılımcı ülkelere açık!

NASIL HAK KAZANILIR
1. Elmas, Mavi Elmas veya Siyah Elmas statüsü ve üstüne yükselen
distribütörler seyahati kazanabilir ve “Elmas Deneyimi”
aktivitelerine katılabilirler (Mavi Elmas ve üstü seviyelere denk
yükseltmelerle birlikte).
2. Aşağıdaki statülerle 3 ay veya daha uzun süre boyunca yeniden
hak kazanın:
a. Elmas: Distribütör için 1-Süit Oda + uçak bileti
(500 USD’ye kadar)
b. Mavi Elmas: Distribütör ve ortak başvuru sahibi için
1-Süit Oda + uçak bileti (her biri 500 USD’ye kadar)
c. Siyah Elmas ve Üstü: tüm Elmas Deneyimi
I. 1-Süit Oda
II. Distribütör ve ortak başvuru sahibi için uçak bileti
(her biri 500 USD’ye kadar)
III. Hem Distribütör hem de ortak başvuru sahibi için Xcaret
Park’ta Xpá Deneyimi

PLAYA DEL CARMEN
TATİLİ
ANA KURALLAR

KAMPANYAYA
GENEL BAKIŞ
En çok puanı kazanan (minimum 125 puanın
üzerinde) ilk 300 Distribütör 2017 Playa del
Carmen Tatil Paketi'ne hak kazanacaktır.
Hak kazanmanın bir başka yolu da
Distribütörlerin Elmas statüsü ve üstüne
yükselmesi VEYA Elmas olarak en az üç ay
boyunca (kampanya dönemi içinde) yeniden
hak kazanmasıdır, bu şekilde her üst statünün ilgili
yükseltmeleriyle birlikte seyahati kazanabilirler.
Programa hak kazanma dönemi 1 Eylül 2016 ve
31 Temmuz 2017'dir (11 ay). Tüm katılımcılar
buradaki tüm kurallara uymalıdır.

ÖDÜLLER VE GÖREVLER
Hak kazanma dönemi boyunca kazanılan puanlara ve elde edilen sıralamalara
göre, hak kazananlara odalar atanacaktır. İlk 25'e girmeye yetecek kadar puan
kazananlar, özel bir gezi veya oda yükseltmesi hakkı kazanacaklar.
Elmas Deneyimine hak kazanan Distribütörler için ödüller kademeli bir
avantaj programına göre verilecektir:

1. Elmas, Mavi Elmas veya Siyah Elmas statüsü
ve üstüne yükselen distribütörler seyahati
kazanabilir ve “Elmas Deneyimi” aktivitelerine
katılabilirler (Mavi Elmas ve üstü seviyelere
denk yükseltmelerle birlikte).
2. Aşağıdaki statülerle 3 ay veya
daha uzun süre boyunca yeniden
hak kazanın:
a. Elmas: Distribütör için
1-Süit Oda + uçak bileti
(500 USD’ye kadar)
b. Mavi Elmas: Distribütör ve
ortak başvuru sahibi için
1-Süit Oda + uçak bileti
(her biri 500 USD’ye kadar)
c. Siyah Elmas ve Üstü:
tüm Elmas Deneyimi
i. 1-Süit Oda
ii. Distribütör ve ortak
başvuru sahibi için
uçak bileti (her biri
500 USD’ye kadar)
iii. Hem Distribütör
hem de ortak başvuru
sahibi için Xcaret
Park’ta Xpá Deneyimi

PUAN HESAPLAMASI
Distribütörler kişisel olarak sponsor olunan distribütörler için 1 Eylül
2016 ve 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Promosyon Satış Paketleri
kazanabilir, ayrıca kişisel olarak ikinci seviye sponsor olunanların puan
değerinin yarısını kazanabilirler.
Sponsorluk için puan hesaplamaları aşağıdaki gibidir:
•
•

1. seviye: Altın Paket = 10 puan, Gümüş Paket = 4 puan,
Bronz Paket = 2 puan
2. seviye: Altın Paket = 5 puan, Gümüş Paket = 2 puan,
Bronz Paket = 1 puan

Kampanya dönemi boyunca etkin olan Promo Paketleri ile 1.
seviyede 4 puan kazanabilirsiniz

Ek olarak, Distribütörler en az 100 PV'lik KİŞİSEL siparişlerinden
(perakende ve indirimli müşterilerden gelen hacimler dahil değildir)
her ay 3 puan kazabilir, eğer söz konusu sipariş Autoship üzerinden
verildiyse (o pazarda geçerliyse) ek 3 puan daha kazanabilirler.
Bir Distribütörün Star Achiever olarak hak kazandığı her ay için 2 puan
VEYA Superstar olarak hak kazandığı her ay için 6 puan verilecektir.
Kampanya dönemi içinde aylık sipariş sırasında kaydolan her yeni
indirimli müşteri için 1 puan kazanın (o pazarda geçerliyse).
Kampanya dönemi içinde sıralamada yükselen Distribütörlere aşağıdaki
şekilde bonus puanlar verilecektir:

a. VIP 10 puan
b. Platinum (Platin) 20 puan
c. Platinum Elite (Platin Elit) 30 puan
d. Sapphire (Safir) 40 puan
e. Ruby (Yakut) 50 puan
f. Emerald (Zümrüt) 75 puan
En Üst Seviyenizde yeniden kalifiye
olduğunuz her ay için 10 puan kazanın.

GENEL KURALLAR
1) Hak kazanmak için Distribütörler 11 aylık kampanya
dönemi boyunca en az 100 PQV'lik aylık siparişle birlikte
(buna autoship, kişisel siparişler, indirimli müşteri ve
perakende müşterisi hacmi dahil olabilir) aktif olmalı,
program ve seyahat dönemi boyunca iyi bir statüde kalmalıdır.
2) Teşvik programına hak kazanıldığına dair denetlenmiş
bildirimin öncesinde, Distribütörlerin kazandığı puanlarla
ilgili tüm bilgiler resmileşmemiş sayılır ve Organo Gold
Int'l, Inc. tarafından değiştirilmeye ve doğrulamaya tabidir.
Eğer toplam hak kazanma puanı minimumun altındaysa
VEYA hak kazanmak için gereken 100 PQV elde edilmemişse,
ödül paketi verilmeyecektir. Kazanılan puanlarda
değişkenliğe yol açabilecek çeşitli faktörler bulunmaktadır.
3) Organo Gold Int'l, Inc. kampanya katılımcılarına,
organizasyonlarındaki toplam puanlarını etkileyebilecek
iadeler veya iptaller konusunda bilgi vermek açısından
hiçbir sorumluluk kabul etmez.
4) Distribütörün kendi kurumundaki işlemleri takip
etmesini tavsiye ederiz (zorunlu değildir). Toplam puanlar
konusunda herhangi bir farklılık olursa, kendi işlerinizin
kaydı elinizde olacaktır. Tüm farklılıklar Organo Gold
Int'l, Inc.'ye incelenmesi amacıyla 2 Ağustos 2017'ye
kadar iletilmelidir. 2 Ağustos 2017 tarihinden sonra
alınan farklılık bildirimleri, onaylama için dikkate
alınmayacaktır. Puanlar kampanya döneminin sonuna
kadar sonuçlandırılmayacaktır. Puan ödülü konusundaki
tüm belirlemeler/kararlar yalnız Organo Gold Int'l, Inc.'nin
takdirindedir. Herhangi bir beraberlik olması durumunda,
hak kazananlar Organo Gold International, Inc.'nin
takdirine göre belirlenecektir.
5) Puanlar devredilemez, verilemez veya satılamaz.
Distribütörün seyahate katılma hakkını kazandığı ilan
edildikten sonra iade edilen ürünler, Firmanın zarar
ödemesi almasıyla sonuçlanabilir.
6) Organo Gold Int'l, Inc. Distribütör hesap numarası
başına sadece bir (1) seyahat paketi kazanılabilir. 2017

Playa del Carmen Tatil Paketi, hak kazanma
döneminin sonunda Organo Gold Int'l, Inc.
hesabında belirtilen Distribütöre verilecektir.
Hiçbir koşulda, Distribütörün hesabı birden (1)
fazla 2017 Playa del Carmen Tatil Paketi kazanamaz.
7) Hak kazanan her hesabın, aynı odayı paylaşan
toplam iki (2) kişiyi getirme hakkı vardır. Tatil paketinin
kazanılması için, hesaba kayıtlı olan en az bir kişinin
(ister Distribütör ister ortak başvuru sahibi olsun)
katılması gereklidir. Ortak hesaplarda, eğer hesabın
kapsamındaki Distribütörlerden biri katılamıyorsa,
diğerinin bir misafir getirme hakkı vardır. Ek misafir
talepleri, Organo Gold Int'l, Inc. tarafından
onaylanması için e-posta ile bildirilmelidir ve hak
kazanan, ekstra ücretler ve ödemelerden sorumludur.
Farklı bir hesaba kayıtlı mevcut veya önceki
Distribütörler, misafir olarak eklenemez.
8) Üç ay boyunca (promosyon dönemi boyunca)
Elmas veya üstü olarak hak kazanan Distribütörlere
2017 Playa del Carmen Tatil Paketi'ne ek olarak
aşağıdaki ilgili yükseltmeler verilecektir:
8.1) 1-6 Ekim 2017 tarihleri arasında 6 gün 5 gece
boyunca Paradisus La Esmeralda'da çift kişilik oda.
8.2) Tatil sırasında sınırsız seçkin yemek imkanı
8.3) Özel eğitim ve bilgilendirme oturumları
8.4) Özel grup aktiviteleri, turlar ve eğlence
9) Mavi Elmas ve üstüne yükselen Distribütörler,
ayrıca 2.b ve 2.c no'lu kurallarla ilgili her sıralamaya
ait yükseltmeleri de kazanacaktır.
10) Organo Gold Int'l, Inc., 2017 Playa del Carmen
Tatil Paketi'nin konumunu, tüm bireysel ödül hak
sahibi veya tüm ödül hak sahibi grubu için eşit veya
daha yüksek değerde değiştirme hakkını saklı tutar.
11) Organo Gold Int'l, Inc. dosyalarında GEÇERLİ
e-posta hesapları kayıtlı olan ödül hak sahipleri,

21 Ağustos 2017 tarihinde veya öncesinde e-posta
aracılığıyla bilgilendirilecektir. Söz konusu bildirim
ilgili e-posta adresine iletilmiyorsa kampanya
ödülü geçersiz kılınır. Bildirimde web sitesine kayıt
için bir bağlantıyla birlikte, kayıt işleminin nasıl
tamamlanacağına dair talimatlar yer alacaktır.
12) Hak kazanan Distribütörler, tüm uygunluk
gerekliliklerini karşılamalıdır. Organo Gold Int'l,
Inc.'nin belirlemeleri ve kararları, bu ödül programıyla
ilgili tüm konularda nihaidir.
13) 2017 Playa del Carmen Tatil Paketi'nin tüm hak
sahipleri, kampanya döneminin başında 18 yaş ve
üstü olmalıdır (1 Eylül 2016). Kayıt tamamlanmadan
önce online yaş doğrulaması GEREKLİDİR. Eğer hak
kazananın minimum yaşta olmadığı tespit edilirse,
seyahat geçersiz olacaktır. Yerel düzenlemelere göre,
seyahat tarihinde 21 yaşın altındaki hiçbir şahsa aynı
odada 21 yaş ve üstü başka bir yetişkin olmadan
oda verilmeyecektir.
14) Programa online kayıt, online Borçsuzluk
Belgesi'nin kabulü ve yaş doğrulaması online olarak
tamamlanmalıdır ve 1 Eylül 2017 tarihinden daha
geç olmamak kaydıyla Organo Gold Int'l, Inc.'ye
gönderilmelidir. Bu tarihe kadar bir cevap alınmazsa,
ödül iptal edilebilir. Bu belgenin kabulü olmadan,
seyahat ödülü verilmeyecektir.
15) Distribütörler giriş yaparak, yasalarla
yasaklanmadığı sürece isimlerinin ve benzer
bilgilerinin tanıtım ve promosyon amacıyla Organo
Gold Int'l, Inc. tarafından ek ödeme yapılmadan
kullanılmasını onaylamış olurlar.
16) Uçak biletlerinin rezervasyonu: Distribütörler,
Playa del Carmen'e ulaşımlarından kendileri
sorumludur. Elmas Deneyimi Hak Sahipleri için
500 USD'ye kadar uçak biletleri şirket tarafından

karşılanacak ve biletin satın alma belgesinin
iletilmesinin ardından seyahatten sonra 15 iş günü
içinde ödenecek ve işleme alınacaktır.
17) Yaşları ne olursa olsun tüm seyahat edenlerin seyahat
belgelerinin ve Çok Girişli vizelerinin olması gereklidir.
Reşit olmayan çocuklarla seyahat eden ebeveynler için
özel sınırlamalar olabilir. Seyahat gereklilikleri için yerel
konsolosluğunuza başvurun. (Seyahat belgeleri seyahat
tarihinden önce altı ay boyunca geçerli olmalıdır).
Organo Gold Int'l, Inc., geçerli seyahat belgelerinden
veya hiçbir seyahat belgesinden veya vizenin onayından
sorumlu olmayacaktır.
18) Eğer bir distribütör hak kazanırsa, uygulanabilirse
ek misafirlerin masraflarının karşılanması için Kredi
Kartı Faturalama Yetkilendirme Formu'nu doldurarak
recognition@organogold.com adresine iletmekle
sorumludur. Bu form, seyahatin tamamlanmasından
sonra 15 gün geçene kadar dosyada saklanacaktır.
19) Eğer Distribütör, kazanılan Tatil Paketi'ni kabul
etmez veya iptal ederse, para ödülü verilmeyecek ve
ödül, geçersiz olacaktır. Eğer bir Distribütör seyahati
iptal etmeye karar verirse, iptaller 1 Eylül 2017'de veya
öncesinde yazılı olarak e-posta ile yapılmalıdır.
20) Organo Gold Int'l, Inc., bu programı Organo Gold
Int'l, Inc. tarafından belirlendiği şekilde tamamen kendi
kararıyla iptal etme ve değiştirme hakkını saklı tutar.
2017 Playa del Carmen Tatil Paketi, Organo Gold Int'l,
Inc. tarafından belirtilen tarihlerde kullanılmalıdır,
aksi takdirde geçersiz olacaktır.
21) Herhangi bir beraberlik olması durumunda,
hak kazananlar Organo Gold International, Inc.’nin
takdirine göre belirlenecektir.

