


1

Kdo je „Star Achiever“?

„Star Achievers“, neboli tzv. hvězdní plnitelé, jsou skupinou nezávislých
distributorů společnosti ORGANO™. Tito distributoři jsou oceňováni za
proaktivní přístup k budování svého podnikání, ve kterém neustále
dosahují vynikajících výsledků v oblasti maloobchodního prodeje
produktů OG. Společnost OG ocenila mezi roky 2014 a 2017 titulem
„Star Achiever“ více než 200 000 distributorů po celém světě.
Jak toto ocenění získáte?

Každý měsíc musíte dosáhnout osobního kvalifikačního objemu
minimálně 450 PQV. Body můžete získat kombinacemi vašich
maloobchodních a osobních objednávek.

Pokud chcete dosáhnout distributorského ocenění „Super Star Achiever“,
musíte být osobními sponzory 4 distributorů, kteří v jednom měsíci
dosáhli na ocenění „Star Achiever“.

https://www.organogold.com/en/
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Co z toho budete mít vy?

 Všichni distributoři ocenění titulem „Star Achiever“ obdrží památeční
připínáček, který jim bude toto ocenění připomínat.

 Na významných akcích společnosti OG budete přímo na pódiu oceněni
jako hvězdní plnitelé v různých kategoriích, a to včetně distributorů
oceněných tituly „Super Star Achiever“ a „Perfect Attendance“.

 Pokud každý měsíc získáte titul „Star Achiever“ a na konci roku jich budete
mít 12, získáte na míru vyrobené hodinky značky Bulova. To je přece
úžasné!

 Pokud jste pokaždé dosáhli osobního kvalifikačního objemu minimálně
450 PQV, pak vám náleží titul „Perfect Attendance“. Na setkání UNITE se
ze všech přítomných distributorů, kteří splnili kvalifikační požadavky pro
získání titulu „Perfect Attendance“, vybere jeden, který bude oceněn přímo
na pódiu.
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NOVĚ pro rok 2018!

Prestižní nová ocenění:
 ocenění o rozměru 12,7 cm „Star Achiever Milestone Award“ pro hvězdné

plnitele, kteří získali 24 hvězdiček
 ocenění o rozměru 22,86 cm „Star Achiever Milestone Award“ pro hvězdné

plnitele, kteří získali 36 hvězdiček
 pamětní deska pro hvězdné plnitele, kteří získali 48 hvězdiček

Hvězdní plnitelé, kteří získali 24 hvězdiček a více – dostane se jim VIP
zacházení na setkání UNITE Konečné detaily budou oznámeny před příštím
setkáním.

Hvězdní plnitelé, kteří získali 24, 36, 48 hvězdiček a více – nyní obdrží:
 telefonát od regionálního manažera pro rozvoj podnikání v oblasti EMEA

jako projev zvláštního uznání.

To je přece úžasné! 
Všem distributorům s titulem „Star Achiever“ přejeme hodně štěstí!


