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FIGYELTÜNK RÁD!

Az ORGANO™ tisztában van a 
sikerhez vezető világos út fon-
tosságával, ezért újítottuk meg a 
legendás Star Achiever progra-
munkat vadonatúj jutalmakkal és 
mechanizmusokkal, hogy me-
gkönnyítsük számodra a sikereid 
nyomon követését és a céljaid 
eléréséhez vezető kristálytiszta 
utat.
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MI AZ A STAR 
ACHIEVER PROGRAM?
Ez egy olyan program, amelyet az ORGANO™ a 
kiváló termékértékesítés és következetesség elisme-
résére tervezett. A kiváló Disztribútor Partnereink 
azért vesznek részt benne, mert minden hónapban 
elkötelezik magukat a termékek forgalmazása mellett 
és minden egyes alkalommal elérik vele a céljaikat.



HOGYAN LEHETEK 
STAR ACHIEVER?

Soha nem volt még ilyen egyszerű Star Achieverré válni! 
Akkor lehetsz OG Star Achiever, ha a PQV-d összesen minden 
hónapban eléri a 450 pontot vagy annál többet!

A fogyasztóid rendelései és a saját termék megrendeléseid 
számítanak bele a teljes havi PQV-ba.

Gondolj bele, egy átlagos ORGANO™ fogyasztó átlagosan 3 
doboz kávét iszik meg havonta. Ez azt jelenti, hogy ha csak 10 
személyes fogyasztód van, akik havonta 3 dobozzal vásárol-
nak, az 30 dobozzal egyenlő, ami bőven több mint a szüksé-
ges 450 PQV.
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NEHÉZNEK TŰNIK…

Pedig nem az! Mivel a Star Achiever havi minimum 450 PQV 
követelménye szilárd piaci alapokon nyugszik. 

Ha hosszú távra tervezel csak annyit kell tenned, hogy 
ellenőrzöd a számokat és kiszámítod, hogy mennyi termékre 
van szükséged az üzleted működtetéséhez. Van néhány 
tippunk arra, hogyan teheted ezt meg:

1 Számold ki az otthoni fogyasztásod: ezek azok a termékek amiket 
fogyasztasz, ami szintén beleszámít a PQV-dba.

Számold ki, hány mintát fogsz kiadni. Ezek befektetésnek számí-
tanak az üzleted előremenetele érdekében, mivel segítenek 
abban, hogy a potenciális jelöltek fogyasztókká vagy üzlettárssá 
váljanak.

Számold ki, hány termékre van szükséged amiket értékesítesz. 
Milyen és mennyi termékekre van szükséged a Lehetőséget be-
mutató kávéesteken és/vagy termék bemutatókon.

Ne felejtsd el hozzáadni a nagykereskedelmi áru termékeket 
vagy azokat a termékeket amelyeket az új személyesen szpon-
zorált Disztribútor Partnereidnek értékesítesz, hogy tudjanak 
kóstoltatni addig is míg megérkezik az első rendelésük. Ha 
ezeket összeadod és minden hónapra megtervezed, akkor el 
fogod tudni érni a szükséges 450 PQV-t, vagy talán még arra is 
rájössz, hogy sokkal többre van szükséged. Minden egyes alka-
lommal amikor elérsz egy ilyen mérföldkövet (az összegyűjtött 
Star) hihetetlen kedvezményekhez, jutalmakhoz és meglepetése-
khez jutsz hozzá. Amikor mindegyik mérföldkövet eléred, egy 
szenzációs díjat és egy digitális oklevelet kapsz a szintedről!
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BRONZE STAR - 1-TŐL 6 CSILLAGOS STARIG
6 Stars = $25 USD-t kapsz OGPay-en keresztül

SILVER STAR - 7-TŐL 12 CSILLAGOS STARIG
12 Stars = 2 nap/1 éjszaka Hotelben tartózkodás
                 a városodban / régiódban a Travallán keresztül1

GOLD STAR - 13-TÓL 18 CSILLAGOS STARIG
18 Stars = 3 nap/2 éjszaka Hajós utazás 
                 a regiódban Travallával2

PLATINUM STAR - 19-TŐL 24 CSILLAGOS STARIG
A Platinum minősítés külön ülőhelyeket biztosít az Organo™ 
rendezvényeken, nem kell sorban állnod és elsőként juthatsz hozzá 
a promóciós csomagokhoz. 

24 Stars = Kapsz egy kabinméretű Organo™ kézipoggyászt 

30 Stars = €30 EUR kedvezményre teszel szert 
                 OG termékek vásárlásakor3

36 Stars = €35 EUR kedvezményre teszel szert 
                 OG termékek vásárlásakor4

42 Stars = Pénzvisszatérítést kapsz5 OGPay-en keresztül $40 USD-ig

48 Stars = Kapsz egy OG Ital terméket6 INGYEN

54 Stars = Kapsz INGYEN egy rendezvényjegyet a következő 
                 Organo™ rendezvényre

60 Stars = Kapsz egy OG Terméket INGYEN7

66 Stars = Kapsz egy OG 12 Pack-ot INGYEN

72 Stars = 5000 Travalla pontot szerzel

78 Stars = Kapsz $50 USD-t OGPay-en keresztül

84 Stars = Kapsz egy beU™ Skincare szépségápolási szettet INGYEN 

90 Stars = Kapsz egy Organo™ Utazási csomagot

96 Stars = Egy személyreszabott Organo™ csésze 
                 + 1 Forever Week a Travallával
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KAPJ TÖBBET AZÁLTAL 
HOGY PERFECT 
ATTENDANCE LESZEL
Minden Perfect Attendance Superstar részesül egy 6 
napos / 5 éjszakás hajós utazásban, minden költséget kifi-
zetve8 (a saját régiójában). 

A Perfect Attendance Superstar, avagy Tökéletes teljesít-
ményű Superstar az aki 12 hónapon keresztül konzekven-
sen kvalifikál a Superstar Achieverre, ami azt jelenti, hogy 
saját magán felül még legalább 4 személyesen szpon-
zorált alsóvonala kvalifikál minden hónapban Star Achie-
verre.



STAR ACHIEVER
PLUS PROGRAM
A Star Achiever programunkhoz hoz-
záadtuk ezt az új réteget, hogy ösz-
tönözzük az értékesítést egyes kategó-
riákban. Azáltal, hogy részt veszel 
ebben a kiegészítő programban tová-
bbi jutalmakat és elismeréseket szer-
zel.

COGNITION

Mindössze annyit kell tenned, hogy 
legyél Star Achiever és naponta 6 
percig, minden egyes nap csináld meg 
a Cognition gyakorlatokat és további 
jutalmakat és nyereményeket kapsz!

90 NAP
$50 USD-t kapsz 
OGPay-en keresztül.

6 HÓNAP
3 nap / 2 éjszakás 
hajós utazás a régiód-
ban a Travallával.

1 ÉV
6 nap / 5 éjszakás 
hajós utazásában 
részesülsz, minden 
költséget kifizetve9 - 
repülőjeggyel együtt - 
a régiódban..
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SUPER
STAR ACHIEVER
PLUS PROGRAM

A Super Star Achiever Plus Program kere-
tein belül, többet csinálsz ezért több min-
denben részesülsz. Iratkozz fel a Cognition 
Programunkra!

COGNITION

Mindössze annyit kell tenned, hogy 
legyél Super Star Achiever és naponta 6 
percig, minden egyes nap csináld meg 
a Cognition gyakorlatokat és további 
jutalmakat és nyereményeket kapsz!

90 NAP
$200 USD-t kapsz 
OGPay-en keresztül.

6 HÓNAP
1 Forever Week + egy 
különleges Star Achie-
ver termékcsomagban 
részesülsz.

1 ÉV
6 nap / 5 éjszakás 
hajós utazásában 
részesülsz, minden 
költséget kifizetve10 - 
bárhol a világon.11
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 
FELTÉTELEK

A program 2021. Október 1.-én lép hatályba. Ettől az időponttól kezdve automatikusan 
az új szabályok kerülnek alkalmazásra. Minden új Star amely ettől az időponttol kezdő-
dően van gyűjtve hozzáadódik a korábban gyűjtött Star.

A Star Achiever Program NEM működik visszamenőlegesen: A Disztribútor Partnerek 
nem lesznek jogosultak a Starokkal kapcsolatos jutalmakra amely a program hatály-
balépésének időpontja előtt lett elérve.

Kizárólag az OG fiók Fő-Szerződője lehet Star Achiever. A kvalifikáltak listája minden 
következő hónap 25. napján lesz elérhető. 

A Disztribútor Partnerek minden egyes jutalom esetében e-mail értesítést kapnak a 
jutalom részleteiről és a nyeremények beváltásának módjáról.

Azokat a jutalmakat amelyeket szállítani szükséges, a Disztribútor Partnernek fel kell 
keresnie a saját régiójának az Ügyfélszolgálatát és megadnia / megerősítenie a szállítási 
címet a jutalom kiszállításához.

A termék nyereményeket az odaítéléstől számított 3 hónapon belül kell beváltani.

Az utazási nyereményeket az odaítéléstől számított 12 hónapon belül kell lefoglalni.

A jutalmak a rendelkezésre állás függvényében változhatnak. Az ORGANO™ fenntartja 
magának a jogot, hogy a kizárólagos és abszolút saját belátása szerint azonos vagy nag-
yobb értékű helyettesítő jutalmat adjon oda ha a jelen hivatalos tájékoztatóban leírt 
nyeremény nem áll rendelkezésre vagy nem lehet bármely okból kifolyólag részben 
vagy egészben igénybe venni.

A termék- és utazás nyeremények nem átruházhatóak, nem visszatéríthetőek és nincs 
készpénz értékük.

A PQV és PV kiszámítása a helyi országos feltételek szerint kerül kiszámításra a kifizetési 
terv alapján. Több tényező is hozzájárulhat e követelmény eltéréséhez. A részletekért 
kérjük ellenőrizd a saját kompenzációs tervedet. Az ORGANO™ nem vállal felelősséget 
a Star Achieverek tájékoztatásáért abban az esetben, ha egy fogyasztói rendelés 
visszaküldése vagy törlése befolyásolhatja a szervezetükben elért eredményt.

PLUS PROGRAMOK: A jutalmak nem halmozhatóak vagy kombinálhatóak alacsonyabb 
kvalifikációs szintekkel. Például: Ha a Disztribútor Partner kvalifikál a SUPER STAR 
ACHIEVER PLUS PROGRAM-ra, kizárólag csak ehhez a kvalifikációhoz kapcsolódó 
nyeremények átvételére jogosult.

Ha a Disztribútor Partner az OG üzleti tevékenysége során már elért egy bizonyos 
számú Star csillagot, akkor nem lesz jogosult arra, hogy a pontos csillagszáma alatti 
nyereményt vegye igénybe, még akkor sem, ha a programot elölről kezdi. Annak érde-
kében, hogy ismét jogosult legyen a nyereményekre, el kell érnie és meg kell haladnia 
a korábban megszerzett legmagasabb csillagszámot.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

10



1 A repülőjegyeket, transzfereket / szállításokat nem tartalmazzák. A reggelit tartalmazza KÉT (2) személy részé-
re. Az alkoholtartalmú italokat nem tartalmazzák. A jogosult hozhatja magával a társpartnerét vagy házastársá-
t/élettársát. A partner nem lehet ORGANO™ Disztribútor Partner fióktulajdonos. 
2 Utazás KÉT (2) személy részére. A repülőjegyeket, transzfereket / szállításokat nem tartalmazzák. Az alkohol-
tartalmú italokat nem tartalmazzák. A jogosult hozhatja magával a társpartnerét vagy házastársát/élettársát. A 
partner nem lehet ORGANO™ Disztribútor Partner fióktulajdonos.
3 Az Egyesült Királyságban: £30. Törökországban: 150TL. A €30/£30 kedvezmény csak egyszer alkalmazható; 
Ha a teljes rendelés összege €30/£30, a Disztribútor Partner csak az alkalmazandó adókat, szállítási és kezelési 
költségeket köteles megfizetni. 
4 Az Egyesült Királyságban: £35. Törökországban: 170TL. A €35/£35 kedvezmény csak egyszer alkalmazható; 
Ha a teljes rendelés összege €35/£35, a Disztribútor Partner csak az alkalmazandó adókat, szállítási és kezelési 
költségeket köteles megfizetni. 
5 10% pénzvisszatérítés (maximum $40 USD) az OGPay-el kifizetett rendelések után a 42-csillagos Star minősí-
tés hónapjában. 
6 OG Ital termék: A regisztrált országodban elérhető OG termék- és árlista (Price List) Italok részében felsorolt 
termékek.
7 A Cognition-t, Travallát, csomagok/kombó szetteket és kiteket nem tartalmazzák.
8 Minden költséget kifizetünk: repülőjegyek a fő repülőtérről, szállítás/transzfer, all inclusive szálloda KÉT (2) 
személy részére. Az alkoholtartalmú italokat nem tartalmazzák. A jogosult hozhatja magával a társpartnerét 
vagy házastársát/élettársát. A partner nem lehet ORGANO™ Disztribútor Partner fióktulajdonos.
9 Minden költséget kifizetünk: repülőjegyek a fő repülőtérről, szállítás/transzfer, all inclusive szálloda KÉT (2) 
személy részére. Az alkoholtartalmú italokat nem tartalmazzák. A jogosult hozhatja magával a társpartnerét 
vagy házastársát/élettársát. A partner nem lehet ORGANO™ Disztribútor Partner fióktulajdonos.
10 Minden költséget kifizetünk: repülőjegyek a fő repülőtérről, szállítás/transzfer, all inclusive szálloda KÉT (2) fő 
részére. Az alkoholtartalmú italokat nem tartalmazzák. A jogosult hozhatja magával a társpartnerét vagy házas-
társát/élettársát. A partner nem lehet ORGANO™ Disztribútor Partner fióktulajdonos.
11 Az utazás lefoglalása a Travallán keresztül történik. Az általad kiválasztott úticél a Travalla portálon a foglalás 
időpontjában elérhető helyek alapján kerül kiválasztásra.

Megjegyzés az OG Törökország Star Achiever programhoz: A készpénzes jutalmak török líra összegét 
USD-ben a Back Office rendszerben rögzített árfolyam alapján számoljuk ki. $1 USD= TL4.9.
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ZÁRADÉK: A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGO-
SAN, A SZÖVEGET, GRAFIKÁKAT, KÉPEKET, LINKEKET ÉS EGYÉB ANYAGOK BÁRMIKOR MEGVÁLTOZTA-
THATÓAK VAGY ELTÁVOLÍTHATÓAK. AZ ILYEN MÓDOSÍTÁSOK AZ ÚJ FRISSÍTETT TÁJÉKOZTATÓBAN AZ 
ORGANO™ HÁTTÉRIRODA TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉVEL AZONNAL HATÁLYBA LÉPNEK. AMENNYIBEN 
A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK ÉS BÁRMELY MÁS MARKETING- VAGY PROMÓ-
CIÓS ANYAG KÖZÖTT BÁRMILYEN ELLENTMONDÁS ÁLL FENN A STAR ACHIEVER PROGRAMMAL KAPC-
SOLATOS INFORMÁCIÓK KÖZÖTT, AZ ITT LEÍRTAK AZ IRÁNYADÓAK. AZ ELÉRHETŐ JUTALMAK ELÉRÉ-
SÉHEZ SZÜKSÉGES KOMOLY ÜZLET KIÉPÍTÉSÉHEZ IDŐRE ÉS TÖBB ÓRÁNYI MUNKÁRA VAN SZÜKSÉG. 

További részletekért látogasson el weboldalunkra: http://www.organogold.com

MEGJEGYZÉSEK
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