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Your Future Now je regionální evropský pobídkový program, který je určen výhradně pro 
region EMEA.
  
Oceňujeme usilovnou práci a odhodlání, s jakým se věnujete svému podnikání OG a s nadšením vás 
odměňujeme za vaše úspěchy. 

V žádném jiném regionu, ve kterém společnost Organo podniká, neprobíhá pobídkový program na 
takové úrovni. 

Tento neuvěřitelný program je pro vás vzrušující příležitostí a velmi štědře vás odměňuje za vaše 
významné úspěchy.

Evropský program Your Future Now odměňuje za vylepšení postavení a jeho udržení. 

Je založen na velmi jednoduchém kritériu:

Dosáhněte/vylepšete/znovu se kvalifikujte na pozici = kvalifiku-
jete se pro získání této pobídkové odměny

Splňte toto jednoduché kritérium a podíváte se na nádherný ostrov Sicílie – je to neuvěřitelná 
příležitost navštívit místo, na které nikdy nezapomenete.



KVALIFIKAČNÍ OBDOBÍ: od ledna do prosince 2019

CO ZÍSKÁTE?

Zpáteční let a ubytování během pohodového pobytu na 4 noci a 5 dnů na úchvatném italském ostrově 
Sicílie.

Dostupné pro distributory, kteří nově dosáhli nebo se po celou dobu spolupráce nacházejí na pozici 
Sapphire a výše.
Cílem programu Your Future Now je odměnit vás za dosahování stabilně dobrých výsledků ve vašem pod-
nikání. Odměny se udělují, pokud dosáhnete vyššího postavení nebo se vám podaří splnit kvalifikační 
požadavky pro opětovné získání zatím nejvyššího dosaženého postavení v hierarchii distributorů za celou 
dobu spolupráce a opakovaně se vám bude během kvalifikačního období dařit plnit kvalifikační požadavky 
spojené s tímto postavením.

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:

• Kvalifikujte se nebo se opětovně kvalifikujte na pozici Sapphire po dobu 7 
měsíců v rámci trvání kvalifikačního období.

• Kvalifikujte se nebo se opětovně kvalifikujte na pozici Ruby po dobu 5 měsíců 
v rámci trvání kvalifikačního období.

• Kvalifikujte se nebo se opětovně kvalifikujte na pozici Diamond po dobu 2 
měsíců v rámci trvání kvalifikačního období.

• Kvalifikujte se nebo se opětovně kvalifikujte na pozici Emerald po dobu 3 
měsíců v rámci trvání kvalifikačního období.



• Kvalifikujte se nebo se opětovně kvalifikujte na pozici Sapphire po dobu 9 měsíců v 
rámci trvání kvalifikačního období.

• Kvalifikujte se nebo se opětovně kvalifikujte na pozici Ruby po dobu 7 měsíců v 
rámci trvání kvalifikačního období.

• Kvalifikujte se nebo se opětovně kvalifikujte na pozici Diamond po dobu 2 měsíců v 
rámci trvání kvalifikačního období.
>> Distributoři na pozici Diamond a výše, kteří se zúčastní tohoto výletu, si budou moci užívat vylepšení v podobě Superior Room.

• Kvalifikujte se nebo se opětovně kvalifikujte na pozici Emerald po dobu 3 měsíců v 
rámci trvání kvalifikačního období.

Chcete si této úžasné pobídky užívat spolu s dalším zájemcem nebo svým partnerem?
Můžete, pokud jste nově dosáhli na pozici Sapphire a výše nebo se na ní nacházíte po celou 
dobu spolupráce.

SHRNUTÍ PROGRAMU YOUR FUTURE NOW 2019:
VAŠE NOVÁ POZICE / POZICE 
PO CELOU DOBU SPOLUPRÁCE
Sapphire
Ruby
Emerald
Diamond a výše

POŽADOVANÁ POZICE

Sapphire
Ruby
Emerald
Diamond a výše

           Počet měsíců

7
5
3
2

         Počet měsíců pro partnera / 
         spolužadatele

9
7
4
2



OBECNÁ PRAVIDLA

1) Pro získání nároku na účast v motivačním programu Your Future Now (YFN) musí distributoři, v závislosti na své pozici, zůstat po celou 
dobu trvání motivačního programu aktivní; musí dosahovat na požadovanou pozici po požadovanou dobu uvedenou v této brožuře; 
musí dosáhnout takového objemu GQV, který je pro danou pozici a kvalifikaci požadován, a to v závislosti na pravidlech místního 
kompenzačního plánu, a být vůči společnosti po celou dobu trvání programu i výletu v dobrém postavení.
 2) Před auditovaným oznámením o kvalifikaci na motivační program jsou veškeré informace týkající se pozice dosažené distributorem 
neoficiální a jsou předmětem změn a ověření společností Organo Gold. Pokud není kvalifikace na pozici dosaženo v požadované době, 
která je uvedená v této brožuře, a pokud není pro kvalifikaci na pozici dosaženo požadovaného objemu GQV dle pravidel místního 
kompenzačního plánu, pak nebude pobídkový balíček udělen. Existuje několik faktorů, které mohou přispívat k odlišnosti od tohoto 
požadavku. Pro získání více informací si prostudujte svůj kompenzační plán.
3) Společnost Organo Gold nepřebírá žádnou odpovědnost za upozorňování účastníků na motivačním programu na jakákoli vrácení či 
rušení v rámci jejich organizace, které by mohly mít vliv na jimi dosaženou pozici nebo dosažení požadovaného objemu GQV.
4) Doporučujeme (ale nevyžadujeme), aby si distributor udržoval o své organizaci přehled. Pokud by v takovém případě došlo v rámci 
dosažené pozice k jakémukoli nesouladu, budete mít o svém podnikání záznam. Veškeré zjištěné nesoulady musí být společností Organo 
Gold obdrženy nejpozději poslední den v měsíci, ve kterém budou vyhlášeni postupující kvalifikovaní distributoři, kteří budou dále posu-
zováni. Na jakýkoli zjištěný nesoulad obdržený po termínu posledního dne v měsíci, ve kterém budou vyhlášeni postupující kvalifikovaní 
distributoři, nebude brán při schvalování ohled. Požadavky na pozici a GQV nejsou až do konce trvání motivačního programu finální. 
Veškerá rozhodnutí/ustanovení týkající se udělování odměn pozicím jsou výhradně na uvážení společnosti Organo Gold.
5) Dosažení pozic není převoditelné a není možné je nikomu předávat nebo prodávat. Jakákoli vrácení produktů, ke kterým dojde po 
vyhlášení kvalifikace, při které se distributor zúčastní výletu, mohou mít za následek poplatek za ztrátu účtovaný společností.
6) Na jedno číslo účtu distributora společnosti Organo Gold je možné získat pouze jednu (1) pobídkovou odměnu programu YFN. Pobíd-
ková odměna bude udělena tomu distributorovi, na jehož jméno je veden účet u společnosti Organo Gold na konci kvalifikačního 
období. Jsou-li splněny kvalifikační požadavky pro účast dodatečného spolužadatele nebo partnera/partnerky, bude se odměna vztaho-
vat na dvě (2) osoby sdílející jeden pokoj.
7) V případě, že se kvalifikuje pouze žadatel, musí se zúčastnit nejméně jedna osoba, na kterou je účet registrovaný (ať už hlavní žadatel 
či spolužadatel), aby na pobídkový balíček vznikl nárok. Jsou-li splněny kvalifikační požadavky pro žadatele a spolužadatele, mohou se 
zúčastnit dvě osoby sdílející jeden pokoj. Dojde-li k tomu, že se nebude moci jeden z distributorů, na kterého je účet vedený, zúčastnit, 
je možné vzít si s sebou jednoho hosta. Žádosti o povolení dalších hostů je třeba podat e-mailem ke schválení společností Organo Gold. 
Kvalifikující se osoba nese odpovědnost za všechny náklady a výdaje dalšího hosta. 
8) Společnost Organo Gold si dle svého vlastního uvážení vyhrazuje právo nahradit pobídkovou odměnu motivačního programu YFN 
za jinou ve stejné či vyšší hodnotě, a to pro kteréhokoli individuálního kvalifikovaného distributora nebo celou skupinu 
distributorů kvalifikovaných na danou pobídkovou odměnu.



9) Distributoři, kteří se na pobídkovou odměnu kvalifikují, budou informováni nejpozději poslední den v měsíci následujícím po uzavření 
kvalifikačního období, a to e-mailem a pouze v případě, že mají v evidenci společnosti Organo Gold PLATNÝ e-mailový účet. Pokud se 
oznámení vrátí zpět jako nedoručitelné, může pobídková odměna propadnout. Toto oznámení bude zahrnovat odkaz na registrační 
webovou stránku, stejně jako instrukce k tomu, jak registrační proces dokončit.
10) Distributoři, kteří splňují kvalifikační požadavky, musí zároveň splňovat i požadavky, které je k účasti na programu opravňují. Rozhod-
nutí a stanovení společnosti Organo Gold týkající se všech záležitostí spojených s tímto pobídkovým programem jsou finální.
11) Všichni distributoři splňující kvalifikační požadavky programu Your Future Now musí být starší 18 let již na počátku kvalifikačního období 
(tedy 1. ledna 2019). Před dokončením registrace bude VYŽADOVÁNO ověření věku online. Bude-li zjištěno, že daného věku kvalifikovaný 
distributor nedosáhl, jeho nárok na výlet zaniká. Žádné osobě mladší 18 let nebude přidělen pokoj, pokud nebude v rámci stejné kajuty 
doprovázena dospělou osobou, která bude v době výletu starší 18 let.
12) Online registrace do programu, přijetí zřeknutí se odpovědnosti online a ověření věku je nutné dokončit online a odeslat společnosti 
Organo Gold nejpozději 15. den druhého měsíce následujícího po konci kvalifikačního období. V případě, že tento den vychází na víkend 
či svátek, pak nejpozději následující pondělí. Pokud do té doby nebude žádná odpověď obdržena, pak může pobídková odměna propad-
nout. Výlet nelze udělit bez přijetí tohoto zřeknutí.
13) Účastí udělují distributoři souhlas s používáním svého jména a vyobrazení pro propagační a reklamní účely společnosti Organo Gold, 
a to bez nároku na dodatečnou kompenzaci, není-li v zákoně uvedeno jinak.
14) Letenky a ubytování budou v rámci pobídkového programu zaplaceny společností Organo Gold, a to dle podmínek tohoto 
motivačního programu. Distributorům registrovaným v Itálii uhradí společnost Organo pouze náklady na vnitrostátní zpáteční lety nebo 
zpáteční cestu vlakem. Distributorům registrovaným ve zbytku Evropy uhradí společnost Organo náklady na zpáteční lety z hlavního 
regionálního mezinárodního letiště podle rozhodnutí společnosti Organo. Aby se zamezilo pochybnostem, kvalifikovaná osoba ponese 
všechny náklady, které zahrnují, ale neomezují se na letenky za jeho/jejího dodatečného hosta, jak je stanoveno výše v odstavci 7. 
15) Pro všechny cestující bez ohledu na věk jsou vyžadovány cestovní doklady a víza pro více vstupů. Pro rodiče cestující s nezletilými 
dětmi mohou existovat zvláštní omezení. Pro více informací o podmínkách pro cestování kontaktujte svůj místní konzulát. (Cestovní 
doklady by měly být platné po dobu delší než 6 měsíců od data cestování.) Společnost Organo Gold není zodpovědná za platnost 
cestovních dokladů ani schválení jakýchkoli cestovních dokladů či víz.
16) V případě, že distributor získá nárok na odměnu, je sám odpovědný za vyplnění a odeslání formuláře pro autorizaci fakturace na 
kreditní kartu (Credit Card Billing Authorization Form) na adresu recognition@organogold.com, a to za účelem uhrazení nákladů 
spojených s dodatečnými hosty, je-li to relevantní. Tento formulář bude veden v evidenci po dobu 15 dnů od konce výletu a poté bude 
zničen.
17) Rozhodne-li se distributor pobídkový balíček neakceptovat či zrušit, nebude mu předána žádná hotovost a nárok na odměnu mu 
zanikne. Rozhodne-li se distributor účast na výletu zrušit, musí tak učinit písemnou formou prostřednictvím e-mailu, a to nejméně jeden 
měsíc před datem odjezdu.
18) Společnost Organo Gold si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení motivační program Your Future Now zrušit nebo jakkoli upravit. 
Udělený pobídkový balíček je nutné využít v rámci dat určených společností Organo Gold nebo dojde kdykoli k jeho propadnutí.


