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Újraaktiválási program 
• 2019. január TIENS üzleti hónaptól visszavonásig 

• A program hatálya:  

• Az Újraaktiválás Program régiónk olyan egykori Tanácsadóit célozza, akik valamilyen okból 
elhagyták a TIENS-t, és akik most visszatérnének a hálózatba.  

• Nem vonatkozik azokra a tanácsadókra, akik valamilyen szabálysértés miatt lettek kizárva.  

• Feltételek:  

• Az egykori TIENS Tanácsadó szeretne ismét a TIENS-hez tartozni, kitöltve benyújtja a „TIENS 
Tanácsadói Kód Újraaktiválási Kérelem” elnevezésű űrlapot a TIENS központi irodája felé 1082 
Budapest, Futó u. 31-33., annak csatolmányaival együtt.  

• Jóváhagyás a legközelebbi 1. szintű aktív felső vezetőjétől és az aktív alsó vonaltól (7 *-os vagy 
magasabb szint esetén);  

• Az újraaktiválás feltételei: 6*-os vagy alacsonyabb szintű tanácsadóknak minimum 50PV étékben 
kell vásárolniuk a kérelem benyújtásának hónapjában a promóciós időszakon belül, 7*-os szintű 
tanácsadóknak minimum 100PV étékben kell vásárolniuk a kérelem benyújtásának hónapjában a 
promóciós időszakon belül, 8*-os vagy magasabb ranggal rendelkező tanácsadóknak Platina 
csomagot kell vásárolniuk a következők szerint: (400 BV saját csatlakozási csomag + 2 új csatlakozó 
(2x400 BV csatlakozási csomag) a promóciós időszakon belül  

• A Tanácsadó csatlakozásától fogva követi a helyi TIENS Működési Szabályzatát, és nem szegi meg 
annak egyetlen pontját sem;   
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Újraaktiválási program 

A hálózat visszaállítása sikeres újra-aktiválás esetén:  

• 2016.07.27 előtti törlések esetén  

(A korábbi Marketing terv alapján ezen Tanácsadók nem szerepelnek a rendszerben)  

• A korábbi Marketing terv alapján 7*-os vagy annál magasabb szintet elért 
Tanácsadók visszakapják az eredeti hálózati pozíciójukat; (az új Marketing terv 
szerinti szintjük meghatározása az eredeti hálózatuk halmozott értékesítési 
adatai – ATNPV – alapján történik)  

• A korábbi Marketing terv során 6*-os vagy annál alacsonyabb szintet elért 
Tanácsadók visszakapják szintjüket (az új Marketing terv szerinti szint 
meghatározása az eredeti hálózatuk halmozott értékesítési forgalma – ATNPV 
– alapján történik), visszakapják a halmozott értékesítési forgalmukat és 
megtarthatják az eredeti felső vonalaikat (ha már a közvetlen szponzor nincs a 
rendszerben, akkor azon a szponzor vonalon lévő első aktív felsővonal alá 
kerül vissza).  

• 2016.07.27 utáni törlések esetén 

(Az új Marketing terv alapján a tanácsadók “Failure of renewal” azaz törölt tanácsadó néven 
vannak a rendszerben) 

• Tanácsadók (bármely szint) visszakapják nevüket és az eredeti hálózati 
pozíciójukat az összes APPV és ATNPV-vel együtt.  

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

 

 

 




