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Your Future Now - Viitorul tău acum este un program
european regional de stimulare, specific regiunii EOMA.

Apreciem munca asiduă și devotamentul pe care îl acorzi afacerii OG, fiind la
rândul nostru pasionați de răsplătirea realizărilor dumneavoastră.

Nicio altă regiune Organo nu oferă un așa nivel de stimulente. Acest program
incredibil este o oportunitate extraordinară pentru dumneavoastră ce sparge
barierele pentru a vă recompensa succesele semnificative.

Your Future Now, Europa, recompensează avansarea în grad și menținerea
gradului.

Se bazează pe un criteriu foarte simplu:

Obține/avansează/recalifică-te = te califici pentru acest 
stimulent
Îndeplinește acest criteriu simplu și vei fi în drum spre minunata și
încântătoarea insulă Sardinia – o oportunitate incredibilă și un loc în care poți
crea amintiri.
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PERIOADA DE CALIFICARE: Iulie-Decembrie 2018

CE PRIMEȘTI?

Zboruri dus-întors pentru un sejur relaxant de 3 nopți și 4 zile pe uimitoarea insulă
Sardinia din Italia.

Disponibile acum pentru Consultanții Platinum și Elite și pentru cei din ranguri
superioare.

ELIGIBILITATE:

>> Calificați-vă sau recalificați-vă pentru rangul de Consultant Platină Elită pe o
perioadă de 5 luni din perioada de calificare.

>> Calificați-vă sau recalificați-vă pentru rangul de consultant Diamant pe o 
perioadă de 1 lună din perioada de calificare.

>> Calificați-vă sau recalificați-vă pentru rangul de consultant Safir pe o perioadă de 
3 luni din perioada de calificare.

>> Calificați-vă sau recalificați-vă pentru rangul de consultant Rubin pe o perioadă 
de 2 luni din perioada de calificare. 

>> Calificați-vă sau recalificați-vă pentru rangul de consultant Smarald pe o perioadă 
de 1 lună din perioada de calificare.
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Vrei să te bucuri de acest stimulent uimitor împreună cu co-solicitantul sau
partenerul tău? Acum poți face asta, dacă ai devenit recent, sau ești membru pe viață
Safir sau ai un rang mai înalt.

>> Membrii Diamant și cei de rang mai înalt care participă la această excursie vor primi o 
Cameră Superioară. 

>> Calificați-vă sau recalificați-vă pentru rangul de consultant Safir pe o perioadă de 5 
luni din perioada de calificare.

>> Calificați-vă sau recalificați-vă pentru rangul de consultant Rubin pe o perioadă de 
3 luni din perioada de calificare. 

>> Calificați-vă sau recalificați-vă pentru rangul de consultant Smarald pe o perioadă 
de 2 luni din perioada de calificare.

RANG PERMANENT/NOU RANG NECESAR Număr de luni Luni pentru partener/co-solicitant

Consultant Platină Elită Consultant Platină Elită 5 Indisponibil

Safir Safir 3 5

Rubin Rubin 2 3

Smarald Smarald 1 2

Diamant Diamant 1 1

SUMAR YOUR FUTURE NOW 2018:

>> Membri Diamant și superiori: co-solicitantul sau partenerul vă poate însoți în 
călătorie daca vă calificați.



4

REGULI GENERALE

1) Pentru a fi eligibil pentru schema de stimulente Your Future Now (YFN) - Viitorul tău acum, distribuitorii trebuie să rămână
activi în conformitate cu rangul lor pe întreaga perioadă a stimulentului; să obțină rangul necesar pentru perioadele cerute
indicate în această broșură; să obțină orice GQV necesar pentru calificarea la rang conform regulilor planului lor local de
compensare și să nu aibă obligații restante față de companie pe întreaga perioadă a schemei și a călătoriei. Schema îmbunătățită
de stimulente YFT nu este disponibilă pentru distribuitorii înregistrați în Turcia.

2) Înainte de notificarea verificată a calificării pentru schema stimulentului, toate informațiile cu privire la rangul obținut de către
distribuitor sunt neoficiale și sunt supuse modificărilor și verificării de către Organo Gold. În cazul în care rangul nu este obținut în
perioadele necesare conform indicațiilor din această broșură și fără a obține GQV necesar pentru calificarea pentru ranguri în
conformitate cu regulile planului lor local de compensare, pachetul aferent stimulentului nu va fi acordat. Există mai mulți factori
care pot contribui la variația acestei cerințe. Te rugăm să-ți verifici planul propriu de compensare pentru detalii.

3) Organo Gold nu își asumă responsabilitatea pentru notificarea participanților la programul de stimulente cu privire la orice
retururi sau anulări survenite în cadrul organizației lor, care pot afecta rangul sau cerința GQV obținute.

4) Recomandăm (fără a impune obligativitatea) ca distribuitorii să își monitorizeze activitatea organizației. În cazul în care există
discrepanțe în ceea ce privește rangul obținut, vei avea o formă de evidență a activității tale. Toate discrepanțele trebuie primite
de către Organo Gold până în ultima zi a lunii în care vor fi anunțați cei calificați, pentru a fi luate în considerare pentru analiză.
Orice discrepanță primită după ultima zi a lunii în care vor fi anunțați cei calificați nu va fi luată în considerare pentru analiză.
Rangurile și cerințele GQV nu sunt definitivate până la finalul perioadei de calificare pentru stimulent. Toate hotărârile/deciziile cu
privire la acordarea rangurilor reprezintă decizia exclusivă a Organo Gold.

5) Rangurile obținute 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) stimulent YFN poate fi câștigat per număr de cont de distribuitor Organo Gold. Stimulentul va fi acordat
distribuitorului titular al contului Organo Gold la finalul perioadei de calificare. În cazul calificării unui co-solicitant și/sau partener,
premiul se va considera acordat pentru două (2) persoane care vor împărți aceeași cameră.

7) În cazul în care se califică numai aplicantul, cel puțin o persoană înregistrată în cont (solicitantul principal sau cel secundar)
trebuie să participe pentru a câștiga pachetul bonus de călătorie. În cazul în care se califică atât aplicantul, cât și co-aplicantul,
fiecărui cont calificat i se permite să aducă un număr total de două persoane cu care să împartă aceeași cameră. În cazul
conturilor comune, dacă unul dintre distribuitorii înregistrați în cont nu poate participa, i se va permite să aducă un invitat.
Cererile pentru invitați suplimentari trebuie transmise prin e-mail în vederea aprobării de către Organo Gold, iar persoana
calificată va suporta cheltuielile și taxele suplimentare aferente întregului stimulent (cu excepția hotelului, având în vedere faptul
că se va împărți o cameră).

8) Organo Gold, la latitudinea sa exclusivă, își rezervă dreptul de a înlocui stimulentul YFN acordat cu unul de valoare egală sau
mai mare pentru orice persoană calificată pentru stimulent sau pentru întregul grup de persoane calificate pentru acesta.
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9) Persoanele calificate pentru stimulent vor fi notificate în ultima zi a lunii următoare perioadei de calificare sau înainte de această
dată prin e-mail, pentru acele persoane care au adrese de e-mail VALIDE în evidențele Organo Gold. În cazul în care notificarea este
returnată ca nelivrabilă, persoana poate pierde dreptul la stimulent. Notificarea va include un link către site-ul web de înregistrare,
precum și instrucțiuni cu privire la modul de finalizare a procesului de înregistrare.

10) Distribuitorii calificați trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate. Cele stabilite și decise de Organo Gold sunt
definitive cu privire la toate aspectele asociate acestui program de stimulente.

11) Toate persoanele calificate pentru Your Future Now - Viitorul tău acum trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani la începutul
perioadei de calificare pentru stimulent (1 iulie 2018). 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. Nicio
persoană cu vârsta sub 18 de ani nu va fi repartizată într-o cameră, cu excepția cazului în care este însoțită de un adult cu vârsta de
minim 18 de ani la data începerii călătoriei.

12) Înregistrarea online pentru program, acceptarea Declarației privind exonerarea de răspundere online și verificarea vârstei
trebuie efectuate online și transmise către Organo Gold până la data de 15 a celei de-a doua luni după încheierea perioadei de
calificare și, dacă acea zi este o zi de sărbătoare legală sau sfârșit de săptămână, în prima zi de luni următoare. Dacă până la această
dată nu este primit un răspuns, stimulentul poate fi anulat. Călătoria nu va fi acordată fără acceptarea acestei declarații.

13) 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 fără remunerare suplimentară, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege.

14) Zborurile și cazarea pentru stimulentele acordate vor fi plătite de către Organo Gold în conformitate cu condițiile stimulentului.
Pentru distribuitorii înregistrați în Italia, Oregano va suporta doar cheltuielile aferente zborurilor dus-întors interne, sau biletele de
tren dus-întors. Pentru distribuitorii înregistrați în restul Europei, Oregano va suporta cheltuielile aferente zborurilor dus-întors
dintr-un aeroport principal regional internațional, acest lucru urmând a fi determinat de Oregano. Pentru evitarea oricăror confuzii,
cel calificat va suporta toate cheltuielile, inclusiv dar fără a se limita la biletele de zbor (cu excepția hotelului, având în vedere că
vor împărți o cameră) pentru oaspetele său, conform paragrafului 7 de mai sus.

15) 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 nu va fi responsabilă pentru valabilitatea documentelor de călătorie sau pentru aprobarea documentelor
sau vizelor de călătorie.

16) 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, apoi va fi distrus.

17) 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,
în termen de o lună sau mai devreme, înainte de data plecării.

18) Organo Gold își rezervă dreptul de a anula sau modifica această schemă de stimulente Your Future Now - Viitorul tău acum,
conform deciziei Organo Gold, la libera sa alegere. Pachetul de stimulente acordat trebuie acceptat la datele menționate de
Organo Gold, în caz contrar fiind anulat.


