
TIENS PASSION UTAZÁS 2019 



2019 Passion Utazás – Európai Régió 



2019 Tiens Passion Utazás 

• Kik vehetnek részt az utazási ösztönző 
programban? 

             Minden TIENS Európai Régió Tanácsadója  

• Kvalifikációs Időszak: 2018.06. 27 -2019.06. 26 
/12 hónap/ 

 



7 * Tanácsadóknak 

• A kvalifikációs időszak minden hónapjában tartsa meg aktív 7*-os szintjét (100PPV 
saját vásárlás) 

• A kvalifikációs időszak alatt teljesítsen legalább 12.000 AGPV-t (Göngyölített Csoport 
Forgalom PV) és az előző év azonos időszakához képest növelje GPV 
csoportforgalmát legalább 3600 GPV-vel, azaz: AGPV (2018 Július-2019 Június) – 
AGPV (2017 Július-2018 Június)>=3 600GPV  

Nyeremény: 500 $ értékű utazási díj, mely a 2019-es TIENS Passion Utazáshoz 
használható fel 

• Ha kvalifikációs időszak alatt 7* aktív szintjük megtartása mellett teljesítik a legalább 
12.000 AGPV-t (Göngyölített Csoport Forgalom PV) és az előző év azonos 
időszakához képest növelik GPV csoportforgalmukat legalább 7200 GPV-vel, azaz: 
AGPV (2018 Július-2019 Június) – AGPV (2017 Július-2018 Június)>=7 200GPV  

Nyeremény: 1000 $ értékű utazási díj, mely a 2019-es TIENS Passion Utazáshoz 
használható fel 

 

KÉTSZERES NÖVEKEDÉSÉRT KÉTSZRES DÍJ 

 

 



Ki indulhat a 7 * Tanácsadóknak 

kiírt díjért? 

• 2018 június zárásakor 7* Tanácsadók 

• azok a 2018 június zárásakor 6* vagy alatti Tanácsadók, akik és 7* szintre 
lépnek a kvalifikációs időszak alatt 

• Új regisztráltak, akik 7* szintre lépnek a kvalifikációs időszak alatt 

 

Fontos: 

A díjra az a Tanácsadó jogosult, aki a kvalifikációs időszak mind a 12 hónapjában (új 
Tanácsadóknál a regisztrációtól kezdődően) teljesítette a 100 PPV-s saját vásárlást, 
függetlenül attól, hogy az időszakon belül mikor lépett 7*-os szintre. 

 

(Aki 2018. júniusban lépett 7*-ról 8* szintre, a 8* Tanácsadók számára kiírt 
feltételek szerint indulhat) 

 



8 * Tanácsadóknak 

• A kvalifikációs időszak minden hónapjában tartsa meg aktív 8*-os 
szintjét (200 PPV saját vásárlás, 2000 TNPV 2018 július-szeptemberig és 
2500 TNPV 2018. októbertől a kvalifikációs időszak végéig; 

• A kvalifikációs időszak alatt teljesítsen legalább 24.000 AGPV 
göngyölített csoportforgalmat és az előző év azonos időszakához képest 
növelje GPV csoportforgalmát legalább 7200 GPV-vel, azaz: AGPV 
(2018 Július-2019 Június) – AGPV (2017 Július-2018 Június)>=7 200GPV   

• Nyeremény: 1000 $ értékű utazási díj, mely a 2019-es TIENS Passion 
Utazáshoz használható fel 

 



Tiszteletreméltó Címmel rendelkező 
Tanácsadók (Oroszlánok) 

• A kvalifikációs időszak alatt 12 hónapon keresztül tartsa meg aktív tiszteletreméltó szintjét (2018. 

május eredményei* alapján);  

• A kvalifikációs időszak alatt teljesítsen legalább 24.000 AGPV göngyölített csoportforgalmat és az 

előző év azonos időszakához képest növelje GPV csoportforgalmát legalább 7 200 GPV-vel, azaz: 

AGPV (2018 Július-2019 Június) – AGPV (2017 Július-2018 Június)>=7 200GPV   

• Nyeremény: 1500 $ értékű utazási díj, mely a 2019-es TIENS Passion Utazáshoz használható fel 
* a 2018. májusi eredmények alapján elért Tiszteletreméltó Bónusz Szintet kell megtartani. Tehát ha egy 
Arany Oroszlán május hónapban Ezüst Oroszlán bónusz szintet ért el, ez utóbbit kell megtartania a 
kvalifikációs időszakban. 

 



Tiszteletreméltó Címmel rendelkező 
Tanácsadók (Oroszlánok) 

• Amennyiben teljesítette a 2. kritériumot, de nem teljesítette valamely  

    (1 hónapban) az aktív Tiszteletreméltó szintet, a díj összege 1 400 USD; 

• Amennyiben teljesítette a 2. kritériumot, de nem teljesítette valamely 

    2 hónapban az aktív Tiszteletreméltó szintet, a díj összege 1 300 USD; 

• Amennyiben teljesítette a 2. kritériumot, de nem teljesítette valamely 

    3 hónapban az aktív Tiszteletreméltó szintet, a díj összege 1 200 USD; 

• Ha több mint 3 hónapban nem teljesítette az aktív Tiszteletreméltó 
szintet, elveszítette jogosultságát erre a díjra.  

 



7* TANÁCSADÓ 8* TANÁCSADÓ OROSZLÁNOK 

Díj 500  USD 1,000 USD 1,200 USD 

Díj 1,000 USD 1,300 USD 

Díj 1,400 USD 

Díj 1,500 USD 

Ösztönző díjazása  



Passion Utazás Ütemterv  

Dátum: 2019. október 08–12. 

Időtartam: 5 nap (4 éjszaka) 

Útvonal: Mediterrán térség (Spanyolország, Dél- Olaszország) 

Indulás/érkezés: Barcelonai kikötő 

Hajótársaság: Costa 

Hajó: Costa Magica (4.5 csillagos) 



Passion Utazás Ütemterv  

Figyelem: Az útvonal, ill. az érkezés- és indulás idejének változtatási jogát fenntartjuk. 



Passion Utazás költségek 

Belső kabin Külső kabin tengerre néző Erkélyes kabin 

            

            

            

            

            

            

Elhelyezkedés: 

  Fedélzet: 1, 2, 6, 7, 9 & 10   Fedélzet: 1, 2, 6, 7, 9, 10 & 11   Fedélzet:  6, 7, 8, 9 & 10 

  Kabin mérete: 14m2   Kabin mérete: 16m2   Kabin mérete: 18m2 

            

Felszereltség:         

- 2 külön ágy vagy 1 dupla ágy - 2 külön ágy vagy 1 dupla ágy - 2 külön ágy vagy 1 dupla ágy 

- fürdőszoba zuhanyzóval - kabin ablakkal - kabin ablakkal 

- hajszárító - fürdőszoba zuhanyzóval - erkély 

- TV és telefon - hajszárító - fürdőszoba zuhanyzóval 

- széf és minibár - TV és telefon - hajszárító 

- légkondicionálás - széf és minibár - TV és telefon 

- internet (külön fizetendő) - légkondicionálás - széf és mini bár 

    - internet (külön fizetendő) - légkondicionálás 

        - internet (külön fizetendő) 



Passion Utazás Költségek - Összesítés 

Kabin 
típus 

DS szint 

Total 
Költség/2 

ágyas szoba 
/fő  EUR / 

USD 

Ha nyereménye  
500$, mennyit 

kell még extrában 
fizetnie? 

Ha nyereménye 
1,000$, mennyi 

díja marad még? 

Ha nyereménye 1,500$, 
mennyi díja marad még? 

Belső 
kabin 

7* 522/580 
(580-500)+200 

(repülőjegy) 
=280USD 

1,000-580-
200=220USD 

(taxira, 
wellnessre, 
személyes 

költségekre, stb.) 

x 

Külső 
kabin 
tengerre 
néző 

8* & 
Oroszlán

ok  
720/800 X 

1,000-800-
200=0USD 

1,500-800-200=500USD (taxira, 
wellnessre, személyes 

költségekre, másik utas 
utazására, stb.) 

Erkélyes 
kabin 

Önköltség
es utazó 

923/1025 X x 
X 
 

Az alábbi költségek tartalmazzák: elhelyezés 2 fős kabinokban, kötelező kikötői díjak, borravaló 



Passion Utazás Költség 

Az ár tartalmazza: 

 

 

- Szállás 2 fős kabinokban a választott kabintípusban  
- Poggyászszolgálat (hordár) a hajóra való be- ill. kiköltözéskor  
- Napi 3 étkezést (reggeli, ebéd, vacsora), apró falatok (snacks) étkezések között  
- Italok a svédasztalos étteremben (víz, tea, kávé és tej az önkiszolgáló automatákból 

valamint gyümölcslevek reggelinél)  
- Az összes sport- és rekreációs eszköz használata a hajón 
- Részvétel a hajón rendezett összes látnivalón és rendezvényen (esti show, disco, tánc, 

koncertek, bemutatók)  
- Tárgyaló- és konferenciatermek valamint azok berendezéseinek használata. (A kiválasztott 

tárgyaló terem és idejének ismertetése később, a kabinok visszaigazolása után.)  
- Borravalók a fedélzeten 



Passion Utazás Költség 

Az ár NEM tartalmazza: 

 

- Oda- és visszautazás költségei az indulási- és érkezési kikötőbe (esetleges szállás 
a hajó indulása előtt vagy érkezése után)  

- Személyes költségek a fedélzeten  
- Egyéb szolgáltatások, pl. masszázs, fodrász, wellness… stb.  
- Italok (felsoroltakon kívül) és a speciális éttermek költségei  
- Mini bárból fogyasztás a kabinban  
- Utasbiztosítás  
- Étkezések tematikus éttermekben  



GYIK 
• K1: Ha én egy 2018 Júliusban csatlakozó tanácsadó vagyok és 2019 júniusban 

elérem a 7*-os szintet, rendelkezem havonta 100 PPV vásárlással és teljesítem 
a 12000 AGPV göngyölített csoportforgalmat, akkor megkapom a nyereményt?  

• V1: Igen, természetesen. A nyeremény 1000 USD. 

• K2: Ha 6-os szintű tanácsadó vagyok és 2019 májusában értem el a 7-es szintet 
és az összes kritériumot teljesítettem, akkor jogosult vagyok a nyereményre? 

• V2: Igen, 500 vagy 1000 USD díjban részesülhet AGPV növekedésétől függően. 

• K3: Melyek a kvalifikációs feltételek a 2018. májusában 5* és 6* Tanácsadók 
számára? 

• V3: Ha egy 5*/6* Tanácsadó 2019 júniusáig 7* Tanácsadóvá minősül és 
teljesíti a 7* Tanácsadók számára kiírt elvárásokat, 500 vagy 1000 USD díjban 
részesülhet AGPV növekedésétől függően. 

  

 

 

 



GYIK 
• K4: Ha 2018 júliusában 5* Tanácsadó vagyok és 2019 áprilisában 7* Tanácsadóvá minősülök, 

akkor a 12.000 AGPV csoportforgalmat és a 100 PPV saját vásárlást a kvalifikációs időszakban 
végig teljesítenem kell, vagy csak miután 7* Tanácsadóvá minősültem? 

• V4: A 100 PPV saját vásárlást havonta teljesíteni kell a teljes kvalifikációs időszak alatt. 

Teljesítse a 12.000 AGPV-t (göngyölített csoportforgalom PV) az egy éves kvalifikációs időszak 
alatt ÉS növelje az előző év azonos időszakához képest legalább 3.600 GPV-vel forgalmát: tehát 
AGPV (2018. július-2019 június) – AGPV (2017 július-2018 június)>=3 600GPV 

Díj: 500 USD utazási díj, mely a 2019 Passion utazásra használható fel 

 

Teljesítse a 12.000 AGPV-t (göngyölített csoportforgalom PV) az egy éves kvalifikációs időszak 
alatt ÉS növelje az előző év azonos időszakához képest legalább 7.200 GPV-vel forgalmát: tehát 
AGPV (2018. július-2019 június) – AGPV (2017 július-2018 június)>=7.200GPV 

Díj: 1000 USD utazási díj, mely a 2019 Passion utazásra használható fel 

 



GYIK 

• K5: Jelenleg 7-es szintű tanácsadó vagyok és ha 2019 májusában érem el a 8* 
szintet, akkor hogyan kell kvalifikálnom? Milyen nyereményre vagyok jogosult? 

• V5: Az ösztönző programban meghatározott saját szintjének megfelelően kell 
kvalifikálnia pl. 10 hónapon keresztül 7*-os és 2 hónapon keresztül 8*. Így a 
végén a nyereményt arányosan fogja megkapni, maximum 1000 USD-t ebben 
a példában levezetve. 

  

 

 

 



Tiszteletreméltó Címmel rendelkező 
Tanácsadók (Oroszlánok) 

• A kvalifikációs időszak alatt 12 hónapon keresztül tartsa meg aktív tiszteletreméltó szintjét (2018. 
május eredményei* alapján);  

• a 2018. májusi eredmények alapján elért Tiszteletreméltó Bónusz Szintet kell megtartani. Tehát ha egy 
Arany Oroszlán május hónapban Ezüst Oroszlán bónusz szintet ért el, ez utóbbit kell megtartania a 
kvalifikációs időszakban. 

 

 



GYIK 
• K6: Ha 2018 júniusban aktív Bronz Oroszlán vagyok és időnként aktív 8*-os szintet teljesítem, néha 

pedig a Bronz Oroszlán szintet 2018 Júliusától 2019 Júniusáig akkor jogosult vagyok 8*-os ként 
kvalifikálni? 

• V6: Nem, ebben az ösztönző programban a Tiszteletreméltó Címmel rendelkező Tanácsadói 
szintnek megfelelően kell kvalifikálnia. Ha több mint 3 hónapon keresztül nem teljesítette az aktív 
Tiszteletreméltó szintet, akkor elveszíti a jogosultságát erre a díjra. 

• K7: Jelenleg 8*-os Tanácsadó vagyok, ha 2019 áprilisában Bronz Oroszlánként minősülök, akkor 8*-
os Tanácsadóként vagy Bronz Oroszlánként kell kvalifikálnom? 

• V7: 8*-os Tanácsadóként. 

• K8: 2018 május Tiens hónapban aktív Arany Oroszlán voltam. Ha csak Ezüst vagy Bronz oroszlánként 
voltam aktív a kvalifikációs időszak alatt és teljesítettem az összes kritériumot, akkor jogosult vagyok 
az 1500 USD nyereményre? 

• V8: Nem, Arany Oroszlánként vagy magasabb szinten kell kvalifikálnia és ha több mint három 
hónapban nem teljesítette az aktív Arany Oroszlán szintet, akkor elveszíti a jogosultágát erre a 
díjra. 

 

 



GYIK 
• K9: Ezüst Oroszlán vagyok, de 2018 májusában csak a 8* szintet teljesítettem. Ha a kvalifikációs 

időszak alatt teljesítem a 8* szint feltételeit, jogosult leszek a Passion utazás díjára? 

• V9: A 8* szint követelményeinek megfelelően kell teljesítenie az ösztönző során, hogy 
megkaphassa az 1000 USD díjat.  

Amennyiben azonban Tiszteletreméltó szintjének (Oroszlán) megfelelően teljesít, akár 1500 USD     
maximum díjban is részesülhet. A Tiszteletreméltó Tanácsadók díjának eléréséhez a kvalifikációs 
időszakban 12 hónapon keresztül aktívnak kell maradni. 

• K10: A Csillagos Arany Oroszlánoknak a Csillagos Arany Oroszlán feltételeit kell teljesíteniük 
vagy elégségesek az Arany Oroszlán szint kritériumai? 

• V10: Attól függ, hogy 2018 májusában aktív Csillagos Arany Oroszlánként vagy Arany 
Oroszlánként teljesített. Ha 2018. májusában Csillagos Arany Oroszlánként teljesített, akkor annak 
a Csillagos Arany Oroszlán szintnek megfelelően kell teljesítenie az ösztönző során is. Amennyiben 
a kvalifikációs időszak több mint 3 hónapjában nem teljesíti a megfelelő szintet, elveszíti a díjra 
való jogosultságát. 

 



GYIK 

• K11: Miért a 2018. májusi eredményeket vesszük alapul? 

• V11: Szeretnénk vezetőinket arra ösztönözni, hogy szintjüknek megfelelően vagy annál magasabb 
szinten legyenek aktívak, ezért elég időt szeretnénk biztosítani számukra a felkészüléshez. Pl. ha 
egy Tanácsadó aktív 8*-ként teljesített 2018. májusban és kellően fel tud készülni, hogy 2018. 
júliusában Bronz Oroszlánná minősüljön, lehetősége van a magasabb díj elérésére. 

 

 



GYIK 
• K12: Mikor lesz az utazás? 

• V12: Az 5 napos utazás 2019 Szeptemberben kerül megrendezésre. 

• K13: Hol kerül megrendezésre az utazás? 

• V13: Mediterrán hajóút. További részleteket a központi iroda által kiküldött 
ppt-ben találhatnak. 

• K14: Hány Tanácsadó és Vezető fog részt venni a Passion Utazás csoportban? 

• V14: Körülbelül 150-200 fő. 

• K15: Amennyiben 200-nál többen teljesítik az ösztönzőt, mindenki számára 
biztosítják a részvételi lehetőséget? 

• V15: Igen, minden sikeresen teljesítőnek lehetősége lesz részt venni a 
körutazáson. 

 

 



GYIK 
• K16: A díj tartalmazza a hajókikötőig/től történő utazás költségeit is? 

• V16: Az körutazás költsége 800-900 USD körül lesz, így a válasz attól 
függ, hogy a díjazott melyik pénzdíjat teljesítette. Az 1500 UDS díjra 
jogosult Tanácsadóknál elégnek kell lennie, de akik 500 USD-t kapnak, 
azoknak biztosan ki kell egészíteniük a díjukat.  

• K17: Mit tartalmaz pontosan az 500/100/1500 USD díj? 

• V17: Az utazás költsége (800-900 USD) tartalmazza a városnézéseket, 
étkezéseket és a szállást a hajón. 

 



Megjegyzés: 
1. Csak azon Tanácsadók jogosultak a díj megszerzésére, akik a 

saját nevükön regisztráltak, valamint betartják a TIENS 
Szervezeti és Működési szabályzatát. Azok a Tiens 
Tanácsadók, akik személyes adataikat nem a valóságnak 
megfelelően adták meg a kvalifikációs időszak alatt, azok 
nem jogosultak a nyereményre. 

2. A Tanácsadók csak egyszeri jutalomban részesülhetnek a 
TIENS Passion Utazási Ösztönző Programból. 

3. A díj csakis az utazásra váltható be, készpénzre vagy 
termékekre nem beváltható. 

 



Megjegyzés: 

4. Külön engedéllyel a nyeremény átruházható alsó vonalakra vagy 
családtagokra. 

5. A 2019 Passion Utazási Ösztönző Program nyerteseinek lehetőségük van 
családtagjaiknak vagy alsó vonalaiknak megvásárolni az utazási csomagot.  

6. Amennyiben a termék értékesítése után termék-visszatérítésre vagy 
termékcserére kerülne sor, cégünk fenntartja a jogot arra, hogy az adott 
Tanácsadóktól a jutalmakat ennek megfelelően visszavonja. 

7. TIENS Európai Régió fenntartja az összes jogot az ösztönző program 
megváltoztatására, kiterjesztésére vagy visszavonására. 

 



Sok sikert kívánunk! 


