
STERRENSTATUSPROGRAMMA
(STAR ACHIEVER PROGRAM)
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ORGANO™ EUROPA



WE HEBBEN 
JE GEHOORD!

ORGANO™ begrijpt het belang 
van een duidelijke weg naar 
succes en daarom hebben we 
ons legendarische sterrenstatus-
programma vernieuwd en voor-
zien van gloednieuwe voordelen 
en een nieuw systeem zodat je 
gemakkelijker je overwinningen 
kunt volgen en de weg naar je 
doelen vrij kunt maken.
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WAT IS HET 
STERRENSTATUSPROGRAMMA?
Dit is een programma van ORGANO™ om uit-
muntendheid en consistentie te erkennen.
Onze sterrendistributiepartners maken er deel 
van uit omdat zij elke maand blijven verkopen 
en hun doelen telkens weer behalen.



HOE KAN IK DE 
STERRENSTATUS BEREIKEN?

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om de Sterrentestatus 
te bereiken! Je kunt al een OG Sterrenstatus bereiken als je 
PQV elke maand 450 of meer is!

Je maandelijkse PQV is een combinatie van je kleinhandel-
bestellingen plus je eigen persoonlijke productbestellingen.

De gemiddelde klant van ORGANO™ drinkt zo'n 3 dozen 
koffie per maand. Dat betekent dat als je 10 klanten hebt die 
allemaal 3 dozen per maand kopen, wat gelijk staat aan totaal 
30 dozen, dat je dan al meer dan de nodige 450 PQV hebt.
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DAT KLINKT MOEILIJK.. .

Maar dat is het niet! Want de minimumeis van 450 PQV voor 
een Sterrenstatus per maand is gebaseerd op solide grond-
beginselen van de markt.

Als je er op lange termijn naar kijkt, dan hoef je alleen maar 
de cijfers door te berekenen en aan te geven hoeveel product 
je nodig hebt om je bedrijf te voeren! Hier volgen wat tips om 
dit te doen:

1 Bereken het verbruik binnen je huishouden: dat zijn de produc-
ten die je consumeert, deze tel je ook op bij je PQV.

Bereken je samples, deze zijn een investering voor de continuï-
teit van je bedrijf want ze kunnen je helpen potentiële klanten te 
veranderen in echte klanten of zelfs zakenpartners.

Bereken het aantal verkoopartikelen dat je nodig hebt, dus de 
producten die je nodig hebt tijdens je vergaderingen en/of pro-
ductpresentaties.

Vergeet niet om de groothandelsproducten of de artikelen die 
worden verkocht via je nieuwe, persoonlijk gesponsorde distri-
butiepartners, zodat zij ook een sample kunnen krijgen als zij 
hun eerste bestelling ontvangen. Als je dit toevoegt en plant 
voor elke maand, kun je de benodigde 450 PQV bereiken of zul 
je merken dat je zelfs veel meer nodig hebt. Telkens als je een 
van de mijlpalen behaalt (sterren), dan krijg je toegang tot pra-
chtige voordelen, beloningen en verrassingen. Als je een mijlpa-
al behaalt, dan ontvang je een geweldige prijs en een digitaal 
certificaat van jouw niveau!
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BRONZE STAR - 1 TOT 6 STERREN
6 Stars = Ontvang $25 USD via OGPay

SILVER STAR - 7 TOT 12 STERREN
12 Stars = Verblijf van 2 dagen/1 nacht in een hotel
                 in je eigen stad/regio via Travalla1

GOLD STAR - 13 TOT 18 STERREN
18 Stars = Cruise van 3 dagen/2 nachten 
                 in je eigen regio via Travalla2

PLATINUM STAR - 19 TOT 24 STERREN
Als je naar Platinum gaat, krijg je toegang tot speciale plaatsen tijdens 
Organo™ evenementen, hoef je niet te wachten en krijg je als eerste 
toegang tot promotiepakketten.

24 Stars = Ontvang Organo™ handbagage 

30 Stars = Ontvang €30 KORTING op de aankoop van OG-producten3

36 Stars = Ontvang €35 KORTING op de aankoop van OG-producten4

42 Stars = Krijg geld terug5 via OGPay tot wel $40 USD

48 Stars = Ontvang een OG drankenproduct6 geheel GRATIS

54 Stars = Ontvang een GRATIS kaartje voor het volgende 
                 Organo™ evenement

60 Stars = Ontvang een OG drankenproduct7 geheel GRATIS

66 Stars = Ontvang een OG 12 Pack geheel GRATIS

72 Stars = Ontvang 5000 Travella punten

78 Stars = Ontvang $50 USD via OGPay

84 Stars = Ontvang een beU™ Skincare set geheel GRATIS 

90 Stars = Ontvang een Organo™ Travel Set

96 Stars = Een persoonlijke Organo™ beker 
                 + 1 Forever Week met Travalla
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ONTVANG MEER DOOR MEER
PERFECT ATTENDANCE
Al onze Superstar Perfect Attendances ontvangen een 
cruise van 6 dagen/5 nachten waarbij alle kosten worden8 
betaald (binnen de regio).

Superstar Perfect Attendance zijn personen die zich ge-
durende 12 opeenvolgende maanden hebben gekwalifi-
ceerd als Superstars en waarbij minimaal 4 van hun per-
soonlijk gesponsorde downlines zich elke maand hebben 
gekwalificeerd voor de Sterrenstatus.



STERRENSTATUS
PLUS-PROGRAMMA
(STAR ACHIEVER PLUS PROGRAM)

Bovenop ons reguliere sterrenstatus-
programma hebben we deze nieuwe 
laag toegevoegd om deelname aan 
verkoop binnen specifieke catego-
rieën aan te moedigen. Door deel te 
nemen aan dit extra programma, krijg 
je extra beloningen en erkenning.

COGNITION

Het enige dat je hoeft te doen is de 
Sterrenstatus te behalen en elke dag 
voor elke laag je Cognitionsoefenin-
gen te doen gedurende 6 minuten per 
dag om voordelen en beloningen te 
krijgen!

90 DAGEN
Ontvang $50 USD via 
OGPay.

6 MAANDEN
Cruise van 3 dagen/2 
nachten in je eigen 
regio via Travalla.

1 JAAR
Ontvang een cruise van 
6 dagen/5 nachten 
waarbij alle kosten 
worden9 betaald - in-
clusief vlucht - binnen 
de regio.
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SUPER
STERRENSTATUS
PLUS PROGRAMMA
(SUPER STAR ACHIEVER PLUS PROGRAM)

Met het Super Sterrenstatus Plus Program-
ma doe je meer en krijg je meer. Registreer 
met ons Cognitionprogramma!

COGNITION

Het enige dat je hoeft te doen is de Ste-
rrenstatus te behalen en elke dag voor 
elke laag je Cognitionoefeningen te 
doen gedurende 6 minuten per dag om 
voordelen en beloningen te krijgen!

90 DAGEN
Ontvang $200 USD via 
OGPay.

6 MAANDEN
Ontvang 1 Forever 
Week en een speciaal 
Sterrenstatus-produc-
tpakket.

1 JAAR
Ontvang een cruise van 
6 dagen/5 nachten 
waarbij alle kosten 
worden10 betaald - 
waar dan ook ter
wereld11.
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ALGEMENE REGELS
Het programma gaat in op 1 oktober 2021. Vanaf deze datum zijn de nieuwe regels 
automatisch van toepassing. Nieuwe sterren die je verdient vanaf deze datum, worden 
opgeteld bij je eerder verzamelde sterren.

Het sterrenstatusprogramma is NIET met terugwerkende kracht actief: Distributiepart-
ners komen niet in aanmerking voor het ontvangen van beloningen met betrekking tot 
verzamelde sterren voorafgaand aan de startdatum van het programma.

Alleen de hoofdaanvrager van het OG-account komt in aanmerking voor de Sterrensta-
tus. De lijst met kwalificatiepunten is elke 25ste van de volgende maand beschikbaar.

Voor elke beloning ontvangt de distributiepartner een melding per e-mail met de 
details van de beloning en de informatie voor het verzilveren.

Voor het verzenden van prijzen kunnen distributiepartners contact opnemen met de 
klantenservice van zijn/haar regio om de verzendgegevens te verschaffen/bevestigen 
zodat de prijs kan worden verzonden.

Productprijzen moeten binnen 3 maanden na toekenning worden verzilverd.

Reisprijzen moeten binnen 12 maanden na toekenning worden verzilverd.

Beloningen kunnen variëren op basis van verkrijgbaarheid. ORGANO™ behoudt zich 
het recht voor om naar eigen goeddunken een prijs te vervangen door iets van gelijke 
of grotere waarde als een prijs die in de officiële brochure wordt beschreven niet verkrij-
gbaar is of niet kan worden toegekend, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder opgave 
van redenen.

Product- en reisprijzen zijn niet-overdraagbaar en niet-restitueerbaar en hebben geen 
geldwaarde.

PQV en PV worden berekend volgens de voorwaarden van je lokale vergoedingspro-
gramma. Verschillende factoren kunnen bijdragen aan deze eisen. Zie je compensatie-
plan voor meer informatie. ORGANO™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het 
informeren van degenen die de Sterrenstatus hebben behaald in geval van retourne-
ring of annulering van bestellingen die van invloed kunnen zijn op de eisen binnen de 
eigen organisatie.

PLUS PROGRAMMA'S: prijzen zijn niet cumulatief en kunnen niet worden gecombi-
neerd met lagere kwalificatieniveaus. Als een distributiepartner bijvoorbeeld in 
aanmerking komt voor het SUPER STERRENSTATUS PLUS PROGRAMMA, dan heeft 
hij/zij alleen recht op de prijzen van dit programma.

Als een distributiepartner tijdens zijn/haar OG bedrijfsactiviteit reeds een bepaald 
aantal sterren heeft, komt hij/zij niet in aanmerking voor het verzilveren van prijzen 
onder het niveau van het aangegeven aantal sterren, zelfs niet als hij/zij het programma 
vanaf het begin opnieuw start. Om nogmaals in aanmerking te komen voor een prijs, 
dient hij/zij het hoogste aantal sterren te bereiken en overstijgen dat hij/zij voorheen 
had verdiend.
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1 Vluchten, transfers/vervoer zijn niet inbegrepen. Ontbijt inbegrepen voor TWEE (2) personen. Alcoholische 
dranken zijn niet inbegrepen. De gekwalificeerde mag zijn/haar mede-aanvrager of partner meenemen. De 
partner mag geen accounteigenaar van een ORGANO™ distributiepartner zijn.
2 Cruise voor TWEE (2) personen. Vluchten, transfers/vervoer zijn niet inbegrepen. Alcoholische dranken zijn 
niet inbegrepen. De gekwalificeerde mag zijn/haar mede-aanvrager of partner meenemen. De partner mag 
geen accounteigenaar van een ORGANO™ distributiepartner zijn.
3 Voor het VK: £30. Voor Turkije: 150TL. De korting van €30/£30 mag slechts één keer worden toegepast; als 
de totale bestelling €30/£30 is, dient de distributiepartner de btw, verzending en administratiekosten te beta-
len.
4 Voor het VK: £35. Voor Turkije: 170TL. De korting van €35/£35 mag slechts één keer worden toegepast; als 
de totale bestelling €35/£35 is, dient de distributiepartner de btw, verzending en administratiekosten te beta-
len.
5 10% geld terug (max. $40) bij bestellingen die betaald zijn met OGPay wallet, binnen de maand waarin je 42 
sterren hebt verzameld.
6 OG dranken: producten die in het deel Dranken staan van de OG Prijslijst in het land waarin je bent geregis-
treerd.
7 Cognition, Travalla, pakketten/combinatiesets en kits zijn niet inbegrepen.
8 Alle kosten worden betaald, betekent: vluchten vanaf groot vliegveld, transport/transfer, all inclusive hotel 
voor TWEE (2) personen. Alcoholische dranken zijn niet inbegrepen. De gekwalificeerde mag zijn/haar 
mede-aanvrager of partner meenemen. De partner mag geen accounteigenaar van een ORGANO™ distribu-
tiepartner zijn.
9 Alle kosten worden betaald, betekent: vluchten vanaf groot vliegveld, transport/transfer, all inclusive hotel 
voor TWEE (2) personen. Alcoholische dranken zijn niet inbegrepen. De gekwalificeerde mag zijn/haar 
mede-aanvrager of partner meenemen. De partner mag geen accounteigenaar van een ORGANO™ distribu-
tiepartner zijn.
10 Alle kosten worden betaald, betekent: vluchten vanaf groot vliegveld, transport/transfer, all inclusive hotel 
voor TWEE (2) personen. Alcoholische dranken zijn niet inbegrepen. De gekwalificeerde mag zijn/haar 
mede-aanvrager of partner meenemen. De partner mag geen accounteigenaar van een ORGANO™ distribu-
tiepartner zijn.
11 Reizen worden geboekt via Travalla. Je bestemming is gebaseerd op beschikbare locaties in het portaal van 
Travalla ten tijde van boeking.

Opmerking voor het OG Sterrenstatusprogramma in Turkije: Het bedrag in Turkse Lira vanuit USD wordt 
berekend door de vaste wisselkoers in het backofficesysteem van $1 USD = TL4,9.
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VRIJWARINGEN: DE INFORMATIE IN DEZE BROCHURE, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT DE 
TEKST, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN, KUNNEN TE ALLEN TIJDE WORDEN VERWIJ-
DERD OF GEWIJZIGD. DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZIJN DIRECT VAN KRACHT VANAF PUBLICATIE VAN 
EEN NIEUWE BROCHURE IN DE ORGANO™ BACKOFFICE. IN GEVAL VAN STRIJDIGHEID TUSSEN DE 
INFORMATIE IN DEZE BROCHURE EN EVENTUELE ANDERE MARKETING- OF PROMOTIEMATERIALEN
MET BETREKKING TOT HET STERRENSTATUSPROGRAMMA, HEEFT DE INFORMATIE DIE HIERIN WORDT 
BESCHREVEN ALTIJD VOORRANG. HET KOST TIJD EN WERK OM EEN VERKOOPBEDRIJF OP TE 
BOUWEN DAT NODIG IS OM DE AANGEGEVEN PRIJZEN TE KUNNEN WINNEN.

Breng voor meer informatie een bezoek aan http://www.organogold.com

NOTITIES
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