


1

Ce reprezintă un Star Achiever?

Star Achievers sunt un grup de distribuitori
independenți ORGANO™ care sunt recunoscuți pentru eforturile lor
continue în ceea ce privește activitățile ce le desfășoară, dovedind în
permanență excelența în ceea ce privește produsele OG cu amănuntul.
Între 2014 și noiembrie 2017, OG a recunoscut peste 200.000 de
distribuitori Star Achievers la nivel mondial.
Care sunt cerințele pentru a deveni un distribuitor Star 
Achiever?

Pentru a deveni un distribuitor Star Achiever, trebuie să obțineți lunar un
total de 450 de PQV sau mai mult. Aceasta este o combinație între
comenzile dvs. cu amănuntul plus comenzile personale de produse.
Pentru a deveni un distribuitor Super Star Achiever, trebuie să dețineți
patru distribuitori sponsorizați personal, având și aceștia nivelul de Star
Achievers în aceeași lună.

https://www.organogold.com/en/
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What’s in it for you?

 Toți distribuitorii Star Achievers sunt recompensați cu o insignă ca simbol
al tuturor eforturilor depuse.

 La evenimentele OG importante, veți fi apreciat pe scenă – se aplică
anumitor categorii de distribuitori Star Achiever ce includ Super Star
Achievers și Perfect Attendance.

 Obțineți distincția de 12 Star Achiever și veți primi un ceas Bulova
personalizat pentru obținerea în permanență a numărului de stele, lunar,
pe perioada unui an întreg. Incredibil!

 Dacă ați făcut mereu o comandă de 450 de PQV, atunci vă încadrați la
nivelul Perfect Attendance. La întrunirea UNITE, din totalitatea persoanelor
ce se califică la nivelul Perfect Attendance, se va alege un singur
distribuitor ce va fi apreciat pe scenă.
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NOUTĂȚI pentru anul 2018!

Noi trofee de prestigiu:
 Premiul remarcant 5" Star Achiever pentru 24 de membri Star Achiever
 Premiul remarcant 9" Star Achiever pentru 36 de membri Star Achiever
 Insignă Star Achiever pentru 48 de membri Star Achiever

24 de membri Star Achievers și un nivel superior – acum vi se va oferi o
tratare VIP la Întrunirea UNITE. Detaliile finale trebuie consultate înainte de
următoarea întrunire.

24, 36 și 48 de membri Star Achievers sau un nivel superior – acum vi se va
oferi:
 Un apel telefonic de recunoaștere specială din partea managerului

regional de dezvoltare a afacerilor, EMEA.

Incredibil! 
Succes tuturor distribuitorilor noștri Star Achievers!


