
Regionális
ösztönző-
program

2019



A Your Future Now program Európa regionális motivációs programja, amely az EMEA 
régióban egyedülálló.
  
Nagyra értékeljük az OG vállalat részére végzett kemény munkáját és elkötelezettségét, éppen ezért
alig várjuk, hogy megjutalmazzuk az eredményeiért. 

Semmilyen más Organo régióban nem érhető el ez a motivációs program. 

Hihetetlenül izgalmas lehetőséget kínál az Ön számára, és az elvárásokon felül jutalmazza meg 
kiemelkedő sikereiért.

A Your Future Now európai programja jutalmazza a fokozatok megszerzését és megtartását. 

Nagyon egyszerű kritériumon alapul:

Eredményesség/előrelépés/ismételt minősítés = Jogosulttá válik 
a motivációs programra

Teljesítse ezt az egyszerű kritériumot, és máris indulhat a lélegzetelállítóan gyönyörű Szicília szigetére 
– rendkívüli lehetőség egy örökké emlékezetes helyen.



KVALIFIKÁCIÓS IDŐSZAK: 2019 januárjától 2019 decemberéig

MILYEN JUTALMAT KAP?

Oda-vissza repülőutat és pihentető szállást 4 éjszakára és 5 napra a káprázatos Szicília szigetén, 
Olaszországban.

Elérhető az újonnan szerzett és élethosszig tartó Zafír és efölötti fokozatok birtokosainak.
A Your Future Now program a következetességet jutalmazza az üzleti életben. A jutalmak akkor 
érhetők el, ha előrelép vagy ismételten eléri az élethosszig tartó rangját, és következetesen 
megszerzi az újraminősítést a kvalifikációs időszak során.

KVALIFIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK:

• Szerezze meg vagy ismételten érje el a Zafír minősítést a kvalifikációs 
időszak 7 hónapja során.

• Szerezze meg vagy ismételten érje el a Rubin minősítést a kvalifikációs 
időszak 5 hónapja során.

• Szerezze meg vagy ismételten érje el a Gyémánt minősítést a kvalifikációs 
időszak 2 hónapja során.

• Szerezze meg vagy ismételten érje el a Smaragd minősítést a kvalifikációs 
időszak 3 hónapja során.



• Szerezze meg vagy ismételten érje el a Zafír minősítést a kvalifikációs időszak 9 
hónapja során.

• Szerezze meg vagy ismételten érje el a Rubin minősítést a kvalifikációs időszak 7 
hónapja során.

• Szerezze meg vagy ismételten érje el a Gyémánt minősítést a kvalifikációs időszak 
2 hónapja során.
>> A Gyémánt és az efölötti fokozatot elérők superior szobában szállhatnak meg az utazásuk során.

• Szerezze meg vagy ismételten érje el a Smaragd minősítést a kvalifikációs időszak 
3 hónapja során.

Szeretné élvezni ennek a nagyszerű motivációs programnak az előnyeit a társkérelmezőjével 
vagy a partnerével együtt?
Nos, megteheti, újonnan szerzett és élethosszig tartó Zafír vagy efölötti minősítéssel.

A YOUR FUTURE NOW 2019 PROGRAM ÖSSZEFOGLALÁSA:
ÉLETHOSSZIG TARTÓ/ÚJ 
FOKOZAT
Zafír
Rubint
Smaragd
Gyémánt és efölötti fokozat

KÖTELEZŐ FOKOZAT

Zafír
Rubint
Smaragd
Gyémánt és efölötti fokozat

      Hónapok száma

7
5
3
2

                       Hónapok a partner/
                       társkérelmező esetén

9
7
4
2



ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1) Ahhoz, hogy jogosultak legyenek a Your Future Now (YFN) motivációs programban való részvételre, a disztribútoroknak 
a besorolásuk szerint aktívnak kell maradniuk a teljes motivációs időszak során; el kell érniük a jelen ismertetőben 
meghatározott kötelező besorolásokat az előírt időszakokra; el kell érniük a besorolással összefüggésben előírt GQV-ket a 
helyi kompenzációs tervvel összhangban, és a program és az utazások során végig jó kapcsolatot kell ápolniuk a vállalattal.
 2) A motivációs programra való kvalifikációról szóló ellenőrzött értesítés előtt a disztribútorok által elért besorolásokra 
vonatkozó információk nem hivatalosak, azokat az Organo Gold felülvizsgálhatja és megváltoztathatja. Ha a disztribútor 
nem éri el az ismertetőben meghatározott besorolást az előírt időszakokban és ha a helyi kompenzációs terv szabályainak 
megfelelően nem éri el a besoroláshoz szükséges GQV-t, akkor nem tudjuk motivációs csomaggal jutalmazni. Számos 
tényező hozzájárulhat ennek a követelménynek a változásához. A részleteket elolvashatja a saját kompenzációs tervében.
3) Az Organo Gold nem vállal felelősséget azért, hogy értesíti a programban résztvevőket a szervezetüket érintő 
visszaküldésekről és lemondásokról, amelyek befolyásolják a besorolásukat vagy a GQV követelmények elérését.
4) A disztribútorok számára ajánlott (de nem kötelező), hogy nyomon kövessék a saját maguk által elért eredményeket. 
Amennyiben eltérések mutatkoznának az elért besorolást illetően, úgy kimutatást fog kapni a saját vállalkozásáról. Az 
ellenőrizendő eltéréseknek legkésőbb azon hónap utolsó napjáig meg kell érkezniük az Organo Goldhoz, amikor a kvalifikált 
kérelmezőket kihirdetik, hogy figyelembe lehessen venni azokat a felülvizsgálat során. Azokat az eltéréseket, amelyek nem 
érkeznek meg legkésőbb azon hónap utolsó napjáig, amikor a kvalifikált kérelmezőket kihirdetik, nem ellenőrzik. A beso-
rolások és a GQV követelmények nincsenek véglegesítve a motivációs időszak lezárultáig. A besorolások megállapítására és 
az azokkal kapcsolatos döntések meghozatalára kizárólag az Organo Gold jogosult a saját belátása szerint.
5) Az elért besorolások nem átruházhatók, nem lehet őket elajándékozni, illetve eladni. Ha a kvalifikáció után küldenek 
vissza olyan terméket, amelynek alapján a disztribútor részt vett az utazáson, az maga után vonhatja, hogy a vállalat 
veszteségei fejében díjat számol fel.
6) Organo Gold disztribútori fiókazonosítónként csak egy (1) YFN motivációs csomagot lehet nyerni. A motivációs csomagot 
a kvalifikációs időszak leteltekor az Organo Gold fiókon megnevezett disztribútor kapja. Ha egy további társkérelmezőnek 
és/vagy partnernek is sikerül kvalifikálnia, akkor a díj két (2) személyre értendő, akik egy szobán osztoznak.
7) Amennyiben csak a kérelmezőnek sikerül kvalifikálnia, legalább egy a fiókban regisztrált személynek (vagy a fő 
pályázónak vagy a társpályázónak) részt kell vennie ahhoz, hogy kiérdemelje a motivációs csomagot. Amennyiben a 
kérelmezőnek és a társkérelmezőnek is sikerül kvalifikálnia, úgy két személy vehet részt, akik egy szobán osztoznak. Ha a fiók 
alatt szereplő egyik disztribútor nem tud részt venni, akkor egy vendéget hozhat magával. A további vendégekre vonatkozó 
kéréseket e-mailben kell eljuttatni az Organo Gold részére jóváhagyás céljából, a további vendégekkel járó valamennyi 
többletköltséget és díjat pedig a jogosultságot szerzett személy viseli. 
8) Az Organo Gold fenntartja a jogot, hogy a YFN motivációs csomagot saját belátása szerint egy azzal egyenértékű vagy 
magasabb értékű motivációs csomagra cserélje a motivációs programra jogosultságot szerzett egyes személyek vagy az 
egész csoport esetében.



9) A motivációs programra jogosultságot szerző személyeket, amennyiben van az Organo Goldnál nyilvántartott ÉRVÉNYES 
e-mail-fiókjuk, a kvalifikációs időszakot követő hónap utolsó napján vagy azt megelőzően e-mailben értesítjük. Amennyiben 
az értesítés kézbesítetlenül visszaérkezik hozzánk, úgy a motivációs csomag visszavonható. Az értesítés tartalmazza majd a 
regisztrációs honlapra mutató linket, valamint a regisztrációs folyamat elvégzésére vonatkozó teendőket.
10) A kvalifikációt szerző disztribútoroknak minden jogosultsági követelményt teljesíteniük kell. Az Organo Gold jelen 
motivációs programmal kapcsolatos kérdésre vonatkozó valamennyi határozata és döntése végleges.
11) A Your Future Now programra jelentkező valamennyi személynek be kell töltenie a 18. évét a motivációs program kvali-
fikációs időszakának kezdete előtt (2019. január 1.). Az életkort a regisztráció kitöltése előtt online KELL igazolni. Amennyiben 
kiderül, hogy a jogosultságot szerzett személy nem érte el az alsó korhatárt, elveszíti az utazáson való részvétel jogát. 18 év 
alattiak nem kaphatnak szobát, ha nincs velük olyan felnőtt kísérő, aki 18. évét az utazás dátuma előtt betöltötte.
12) A programra való regisztrációt, a felelősség alóli felmentés elfogadását és az életkor igazolását online kell elvégezni, és 
legkésőbb a kvalifikációs időszak lezárását követő második hónap 15. napjáig, ha azonban ez a nap munkaszüneti napra 
vagy hétvégére esik, akkor az azt követő első hétfőig, szintén online kell eljuttatni az Organo Gold részére. Amennyiben 
eddig az időpontig nem érkezik válasz, a motivációs csomag visszavonható. A felmentési nyilatkozat elfogadása nélkül senki 
sem kaphatja meg a jutalomutat.
13) A programhoz való csatlakozással a disztribútorok hozzájárulnak ahhoz, hogy az Organo Gold nevüket és arcképüket 
népszerűsítési és promóciós célokra használja bármilyen további juttatás nélkül, amennyiben ez nem ütközik törvénybe.
14) A motivációs program keretén belül jutalmul kiosztott repülőutakat és szállást az Organo Gold fizeti a motivációs 
program feltételei szerint. Az Olaszországban regisztrált disztribútorok esetén az Organo kizárólag a belföldi oda-vissza 
repülőút vagy vonatjegyek költségét téríti meg. Európa egyéb országaiban regisztrált disztribútorok esetén az Organo az 
általa megjelölt regionális központi nemzetközi repülőtérről induló menettérti repülőutak költségét fedezi. A kétségek 
elkerülése végett felhívjuk figyelmét, hogy a kvalifikált kérelmezők a fenti 7. bekezdéssel összhangban kötelesek további 
vendégeik valamennyi költségét viselni, beleértve nem kizárólagosan a repülőjegyüket. 
15) Életkortól függetlenül minden utasnak rendelkeznie kell úti okmányokkal és többszöri belépésre jogosító vízummal. A 
kiskorú gyermekkel utazó szülőknek esetlegesen további különleges korlátozásokkal is számolniuk kell. Az utazásra vonat-
kozó előírásokat illetően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi konzulátusával! (Az úti okmányoknak több, mint hat hónapig 
érvényesnek kell lenniük az utazás dátuma előtt.) Az Organo Gold nem vállal semmilyen felelősséget az érvényes úti 
okmányokért vagy az úti okmányok, illetve vízumok jóváhagyásáért.
16) Ha a disztribútor részvételi jogosultságot szerez, akkor ő felel azért, hogy kitöltse és a recognition@organogold.com 
e-mail-címre elküldje a hitelkártya-terhelésre vonatkozó jóváhagyási nyomtatványt, így fedezve a további vendégek 
költségeit, ha utaznak vele ilyen személyek is. A nyomtatványt az utazást követő 15 napig őrizzük meg, majd ezután 
megsemmisítjük.
17) Amennyiben a disztribútor úgy dönt, hogy nem kíván élni a Motivációs csomag kínálta lehetőséggel, vagy lemond róla, 
úgy az utazás készpénzre nem váltható, a díjat pedig visszavonjuk. Amennyiben a disztribútor úgy dönt, hogy lemondja az 
utazást, ezt az indulás napja előtt legalább egy hónappal írásban, e-mailen keresztül kell megtennie.
18) Az Organo Gold fenntartja a jogot, hogy a Your Future Now motivációs programot az Organo Gold döntése értelmében 
saját belátása szerint visszavonja vagy módosítsa. Az odaítélt motivációs csomagot az Organo Gold által meghatározott 
időpontban kell igénybe venni, máskülönben bármikor visszavonható.


