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2021-22 Passion 

Utazási Ösztönző

• Résztvevők: Az Európa Régió minden TIENS 
Partnere

• Kvalifikációs időszak：2021. október – 2022. 
június (9 TIENS üzleti hónap)

• Nyeremény: Luxus körutazás csúcskategóriás 
élménnyel. Élvezze az exkluzív úticélokat, 
kényeztesse magát fedélzeti mesterszakácsok 
által készített minőségi ételekkel.

A 24 órás szobaszerviz, színvonalas műsorok 
nyújtotta szórakozás és késő esti falatozgatások.
Csapatépítést örömteli környezetben.
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6*

6 csillagos és alatti szintű 

TIENS Partnereknek6*
Meglévő, vagy a program ideje alatt regisztrált 6* szintre lépő új partnerek

A kvalifikációs időszak alatt teljesítendő összesen legalább:

• 500 APPV-t

• 6 új regisztrációt (közvetlen regisztráltak, vásárlással)

• 6000 ATNPV-t az új regisztráltak együttes göngyölített
forgalmából

Nyeremény: 500 $ értékű utazási díj, mely a 2022-es TIENS 
Passion Utazáshoz használható fel
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7*

7 csillagos TIENS Partnerek7*
A kvalifikációs időszak alatt teljesítendő legalább összesen:

• 1000 APPV-t

• 12.000 AGPV-t (Göngyölített Csoport Forgalom PV)

• ÉS az előző év azonos időszakához képest növelje AGPV 
csoportforgalmát legalább 5.000 GPV-vel. Tehát: AGPV(2021 
Október-2022 Június) – AGPV(2020 Október-2021 Június)>= 
5.000 GPV 

Nyeremény: 800 $ értékű utazási díj, mely a 2022-es TIENS 
Passion Utazáshoz használható fel
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Utazási Ösztönző

8*

8 csillagos TIENS Partnerek8*
A kvalifikációs időszak alatt teljesítendő legalább:

• minden hónapban tartsa meg aktív 8*-os szintjét (200 
PPV saját vásárlás, 3000 TNPV);

• 30.000 AGPV-t (Göngyölített Csoport Forgalom PV)

• ÉS az előző év azonos időszakához képest növelje 
AGPV csoportforgalmát legalább 5.000 GPV-vel. 
Tehát: AGPV(2021 Október-2022 Június) –
AGPV(2020 Október-2021 Június)>= 5.000 GPV 

Nyeremény: 1.000 $ értékű utazási díj, mely a 2022-es TIENS 
Passion Utazáshoz használható fel
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Bronz Oroszlán szint - Kvalifikált hónapok száma Díj összege

9 1200 USD

8 1100 USD

7 1000 USD

Ezüst Oroszlán szint - Kvalifikált hónapok száma Díj összege

9 1300 USD

8 1200 USD

7 1100 USD

Arany Oroszlán szint & felette - Kvalifikált hónapok száma Díj összege

9 1400 USD

8 1300 USD

7 1200 USD

Megjegyzés: ha az Arany/Ezüst Oroszlán csak 
Bronz Oroszlán szint kritériumait éri el, 

megkaphatja a Bronz Oroszlán díját. 

Partnerek Tiszteletreméltó 

Címmel (Oroszlánok)

Szint Személyes vásárlás Hálózati elvárás GPV elvárás

Oroszlán szint 200 PPV N x 8*5.000TNPV 1.000 GPV

BO:N=2 

EO:N=3 

AO:N=4

akik aktív oroszlánok 2021. szeptember eredményei alapján

A kvalifikációs időszak alatt havonta teljesítendő kritériumok:
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Kiegészítő információk

1. Csak azon TIENS Partnerek jogosultak a díj megszerzésére, akik a saját
nevükön regisztráltak, valamint betartják a TIENS Szervezeti és Működési
szabályzatát. Azok a Partnerek, akik személyes adataikat nem a
valóságnak megfelelően adták meg a kvalifikációs időszak végéig, azok
nem jogosultak a nyereményre.

2. Minden partner csak egyszeri jutalomban részesülhet a TIENS 2021/22
Passion Utazási Ösztönző Programból.

3. A díj csak a 2021/22 Passion utazásra váltható be, készpénzre vagy
termékekre nem átváltható.

4. A nyertesek kötelesek megosztani az ösztönző sikeres teljesítésére
vonatkozó információkat és támogatniuk kell alsóvonalaikat az utazáshoz
való csatlakozásban.

5. Amennyiben a Passion Utazás természeti katasztrófa vagy egyéb

ellenőrzésünkön kívül eső körülmény miatt lemondásra kerül, pl. COVID-

19 járvány és ahhoz kapcsolódó események, fenti esetekben az utazás

nyerteseinek a nyereményösszeg felét (50%) pénzdíjként fizetjük ki, a

másik fele (50%) pedig bekerül a Partner utazási alapjába. A TIENS az

aktuális helyzetnek megfelelően dönthet a díj kifizetési módjáról.
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Kiegészítő információk

6. Külön engedéllyel a nyeremény átruházható alsó vonalakra

vagy családtagokra.

7. A nyerteseknek a Passion Utazás elhalasztása esetén kifizetett

pénzbeli nyereményüket a TIENS termékek és a TIENS üzleti

lehetőség népszerűsítéséhez kapcsolódó találkozókra kell

fordítaniuk.

8. A Passion Utazási Ösztönző Program nyerteseinek lehetőségük

van egy családtagjuk vagy alsó vonaluk számára megvásárolni az

utazási csomagot, amennyiben marad megfelelő számú szabad

hely.

9. Amennyiben a díjra való jogosultság odaítélését követően

termékek visszáruzására vagy cseréjére kerülne sor, cégünk

fenntartja a jogot, hogy visszavonja az adott Partnertől a díjat.

10. TIENS Európai Régió fenntartja az összes jogot az ösztönző

programmegváltoztatására, kiterjesztésére vagy visszavonására.



Sok sikert!

www.tiens.hu


