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Wat zijn Talentsterren?

Talentsterren zijn onafhankelijke distributeurs van ORGANO™ die
erkend worden om hun blijvende inspanningen met hun bedrijven,
terwijl ze voortdurend uitblinken in de verkoop van producten van OG.
Tussen 2014 en november 2017 heeft OG meer dan 200.000
distributeurs tot Talentsterren benoemd.

Wat zijn de eisen om een Talentster te worden?

Om een Talentster te worden, moet je elke maand een totaal aan 450
PQV of meer verdienen. Dit is een combinatie van je
kleinhandelbestellingen plus je eigen persoonlijke productbestellingen.

Om een Supertalentster te worden, moet de distributeur een Talentster
zijn en 4 persoonlijk door hem/haar gesponsorde distributeurs hebben
die ook Talentsterren zijn, allen in dezelfde maand.

https://www.organogold.com/en/
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Wat bereikt u daarmee?

 Alle Talentsterren krijgen een speldje om de mijlpaal aan te geven die u
hebt bereikt.

 Tijdens grote evenementen van OG wordt u op het podium geroepen -
van toepassing op bepaalde categorieën Talentsterren, waaronder
Supertalentsterren en Perfecte Aanwezigheid.

 Bereik totaal 12 Talentsterren en u ontvangt een gepersonaliseerd horloge
van Bulova omdat u consistent elke maand, een heel jaar lang, uw ster
hebt verdiend. Ongelofelijk!

 Als u nog nooit een bestelling van 450 PQV hebt gemist, dan hebt u
Perfecte Aanwezigheid. Tijdens het UNITE congres zal één distributeur
worden gekozen uit een groep van alle distributeurs die een perfecte
aanwezigheid hebben, en diegene zal op het podium worden geroepen.
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NIEUW in 2018!

Prestigieuze nieuwe trofeeën:
 Vijf talentsterren mijlpaal award voor 24 Talentsterren
 Negen talentsterren mijlpaal award voor 36 Talentsterren
 Talentsterrenplak voor 48 Talentsterren

24 Talentsterren en hoger - u krijgt een VIP-behandeling aangeboden tijdens
het UNITE congres. Laatste informatie hieromtrent wordt doorgegeven voor
het volgende congres.

24. 26 en 48 Talentsterren en hoger - u krijgt nu een:
 Speciaal telefoontje van de regionaal manager bedrijfsontwikkeling,

EMEA.

Ongelofelijk! 
We feliciteren al onze Talentsterren!


