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2020 Passion Utazás – Antalya, Törökország 

• Résztvevők: Az Európa Régió minden 
TIENS Tanácsadója (kivéve Törökország 
és Spanyolország) 

• Kvalifikációs időszak：2019. június 28. 
(2019 TIENS július) –2020 június 26. 
(2020. TIENS június) -  12 hónap 

 



7* Tanácsadóknak 

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

• A kvalifikációs időszak alatt teljesítsen legalább 15.000 AGPV-t 
(Göngyölített Csoport Forgalom PV) és az előző év azonos 
időszakához képest növelje GPV csoportforgalmát legalább 3600 
GPV-vel, azaz: AGPV (2019 Július-2020 Június) – AGPV (2018 
Július-2019 Június)>=3 600GPV  
Nyeremény: 500 $ értékű utazási díj, mely a 2020-as TIENS 
Passion Utazáshoz használható fel 

• A kvalifikációs időszak alatt teljesítsen legalább 15.000 AGPV-t 
(Göngyölített Csoport Forgalom PV) és az előző év azonos 
időszakához képest növelje GPV csoportforgalmát legalább 7200 
GPV-vel, azaz: AGPV (2019 Július-2020 Június) – AGPV (2018 
Július-2019 Június)>=7 200GPV  
Nyeremény: 1000 $ értékű utazási díj, mely a 2020-as TIENS 
Passion Utazáshoz használható fel 
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8* Tanácsadóknak 

• A kvalifikációs időszak minden hónapjában tartsa meg aktív 8*-os szintjét 
(200 PPV saját vásárlás, 2500 TNPV 2019 július-szeptemberig és 3000 
TNPV 2019 októbertől a kvalifikációs időszak végéig; 

• A kvalifikációs időszak alatt teljesítsen legalább 30.000 AGPV göngyölített 
csoportforgalmat és az előző év azonos időszakához képest növelje GPV 
csoportforgalmát legalább 7200 GPV-vel, azaz: AGPV (2019 Július-2020 
Június) – AGPV (2018 Július-2019 Június)>=7 200GPV  
Nyeremény: 1000 $ értékű utazási díj, mely a 2020-as TIENS Passion 
Utazáshoz használható fel 
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Tiszteletreméltó Címmel rendelkező Tanácsadóknak (Oroszlánok) 

• A kvalifikációs időszak alatt 12 hónapon keresztül tartsa meg aktív 
tiszteletreméltó szintjét (2019. május eredményei* alapján);  

• A kvalifikációs időszak alatt teljesítsen legalább 30 000 AGPV 
göngyölített csoportforgalmat és az előző év azonos időszakához 
képest növelje GPV csoportforgalmát legalább 4.800 GPV-vel, azaz: 
AGPV (2019 Július-2020 Június) – AGPV (2018 Július-2019 Június)>= 
4 800GPV  

Nyeremény: 1000 $ értékű utazási díj, mely a 2020-as TIENS Passion 
Utazáshoz használható fel 
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* a 2019. 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 időszak során minden hónapban. 

 



Tiszteletreméltó Címmel rendelkező Tanácsadóknak (Oroszlánok) 

• Amennyiben teljesítette a 2. kritériumot, de nem teljesítette 
valamely (1 hónapban) az aktív Tiszteletreméltó szintet, a díj 
összege 900 USD; 

• Amennyiben teljesítette a 2. kritériumot, de nem teljesítette 
valamely 2 hónapban az aktív Tiszteletreméltó szintet, a díj 
összege 800 USD; 

• Amennyiben teljesítette a 2. kritériumot, de nem teljesítette 
valamely 3 hónapban az aktív Tiszteletreméltó szintet, a díj 
összege 700 USD; 

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

2. A Tanácsadók csak egyszeri jutalomban részesülhetnek a TIENS 2020 Passion Utazási Ösztönző 
Programból. 

3. A díj csakis a 2020 Passion utazásra váltható be, készpénzre vagy termékekre nem átváltható. 

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

5. A 2019 Passion Utazási Ösztönző Program nyerteseinek lehetőségük van egy családtagjuk vagy alsó 

vonaluk számára megvásárolni az utazási csomagot, amennyiben marad megfelelő számú szabad hely. 

6. Amennyiben a díjra való jogosultság odaítélését követően termékek visszáruzására vagy cseréjére 

kerülne sor, cégünk fenntartja a jogot, hogy visszavonja az adott Tanácsadótól a díjat. 

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

vagy visszavonására. 
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Sok sikert! 
www.tiens.hu  


