DODATKI DO SUCCESSPLANU
Gdy awansujesz i rozwijasz się w ramach SuccessPlanu Arbonne, nie tylko otrzymujesz wynagrodzenie
za prowizje, ale również masz możliwość zdobycia wyjątkowych korzyści i premii pieniężnych na
poszczególnych poziomach zarządzania. Nasze Dodatki do SuccessPlanu będą wynagradzały Cię
za budowanie trwałych fundamentów dzięki stałej i zwiększającej się sprzedaży na każdym etapie
SuccessPlanu.* Już dzisiaj porozmawiaj ze swoim Liderem upline i zaplanuj swoją drogę do sukcesu!

+
Możliwości dla nowego
District Managera
SuccessPlan

WYMAGANIA

KORZYŚCI

Awansuj na poziom District Managera

Wszystkie prowizje dla poziomu
District Managera*

ZDOBĄDŹ
WIĘCEJ!

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy
jako District Manager:
NOWOŚĆ! Dodatek do Awansu**:
Zgromadź 2500 QV w swojej grupie Central
Zestaw RE9 Advanced + Arbonne
District każdego miesiąca
Intelligence Genius Płatki kosmetyczne i płyn
LUB
regenerujący na noc + ekskluzywna butelka
na wodę z logo Arbonne
Wypromuj nowego District Managera ze swojej
grupy Central District

SuccessPlan

Spełnij wymagania kwalifikacyjne w ramach
Premii Pieniężnej dla DM*

Premia Pieniężna dla DM na kwotę 750 zł

ZDOBĄDŹ
WIĘCEJ!

Spełnij wymagania kwalifikacyjne w ramach
Premii Pieniężnej dla DM w dowolnym
miesiącu w czasie pierwszych sześciu
miesięcy jako District Manager

NOWOŚĆ! Dodatek do Premii
Pieniężnej**: 370 zł dodatkowej premii,
która będzie dodana do Twojej Premii
Pieniężnej dla DM
Łączna kwota = 1120 zł

®

®

*Szczegóły dotyczące wymagań kwalifikacyjnych, wymogów utrzymania statusu oraz korzyści znajdują się w
SuccessPlanie Arbonne.
**Opisane korzyści są dostępne wyłącznie dla Konsultantów, którzy awansowali na te poziomy po raz pierwszy.
Konsultanci, którzy awansowali na te poziomy po raz kolejny lub zostali przeniesieni na niższy poziom, nie otrzymują
opisanych korzyści.

DODATKI DO SUCCESSPLANU

Możliwości dla nowego Area Managera
WYMAGANIA

KORZYŚCI

SuccessPlan

Awansuj na poziom Area Managera

Wszystkie prowizje dla poziomu Area Managera*

ZDOBĄDŹ
WIĘCEJ!

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy jako Area
Manager:
Zgromadź 10.000 QV w swojej grupie Central Area
każdego miesiąca
LUB
Wypromuj nowego Area Managera ze swojej grupy
Central Area

NOWOŚĆ! Dodatek do Awansu **:
Arbonne Intelligence Genius Ultra + RE9 Advanced
Serum intensywnie regenerujące + RE9 Advanced
Krem liftingujący i modelujący pod oczy + Arbonne
Intelligence Odżywczy olejek do twarzy +
ekskluzywny zestaw toreb z logo Arbonne

SuccessPlan

Spełnij wymagania kwalifikacyjne w ramach Premii
Pieniężnej dla AM*

Premia Pieniężna dla AM na kwotę 1500 zł

ZDOBĄDŹ
WIĘCEJ!

Spełnij wymagania kwalifikacyjne w ramach Premii
Pieniężnej dla AM w dowolnym miesiącu w czasie
pierwszych sześciu miesięcy jako Area Manager

NOWOŚĆ! Dodatek do Premii Pieniężnej**:
740 zł dodatkowej premii, która będzie dodana do
Twojej Premii Pieniężnej dla AM
Łączna kwota = 2240 zł

®

®

®

®

*Szczegóły dotyczące wymagań kwalifikacyjnych, wymogów utrzymania statusu oraz korzyści znajdują się w SuccessPlanie Arbonne.
**Opisane korzyści są dostępne wyłącznie dla Konsultantów, którzy awansowali na te poziomy po raz pierwszy. Konsultanci, którzy awansowali na te
poziomy po raz kolejny lub zostali przeniesieni na niższy poziom, nie otrzymują opisanych korzyści.

DODATKI DO SUCCESSPLANU

Premia Pieniężna
Możliwości dla nowego Lidera na statusie
Regional Vice President
WYMAGANIA

KORZYŚCI

SuccessPlan

Awansuj na poziom Regional Vice President

Wszystkie prowizje dla poziomu
Regional Vice President*

ZDOBĄDŹ
WIĘCEJ!

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy jako
Regional Vice President:
Zgromadź 40.000 QV w swojej grupie Central Region
każdego miesiąca
LUB
Wypromuj nowego Lidera na statusie Regional Vice
President ze swojej grupy Central Region

NOWOŚĆ! Dodatek do Awansu **:
Dodatkowa premia na kwotę 1850 zł

SuccessPlan

Spełnij wymagania kwalifikacyjne w ramach Premii
Pieniężnej dla RVP*

Premia Pieniężna dla Lidera na statusie Regional
Vice President na kwotę 2200 zł

ZDOBĄDŹ
WIĘCEJ!

Spełnij wymagania kwalifikacyjne w ramach Premii
Pieniężnej dla RVP w dowolnym miesiącu w czasie
pierwszych sześciu miesięcy jako Regional Vice President

NOWOŚĆ! Dodatek do Premii Pieniężnej**:
1110 zł dodatkowej premii, która będzie dodana
do Twojej Premii Pieniężnej dla RVP
Łączna kwota = 3310 zł

Możliwości dla nowego Lidera na statusie
National Vice President
WYMAGANIA

KORZYŚCI

SuccessPlan

Awansuj na poziom National Vice President

Wszystkie prowizje dla poziomu
National Vice President*

ZDOBĄDŹ
WIĘCEJ!

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy jako
National Vice President:
Zgromadź 160.000 QV w swojej grupie Central Nation
każdego miesiąca
LUB
Wypromuj nowego Lidera na statusie National Vice
President ze swojej grupy Central Nation

NOWOŚĆ! Dodatek do Premii Pieniężnej**:
3700 zł dodatkowej premii

SuccessPlan

Spełnij wymagania kwalifikacyjne w ramach Premii
Pieniężnej dla RVP*

Premia Pieniężna dla Lidera na statusie Regional Vice
President na kwotę 2200 zł

W ramach korzyści oferowanych w SuccessPlanie Arbonne Liderzy na
statusie Regional Vice President i National Vice President mają również
możliwość uczestniczenia w Programie Dodatek Pieniężny MercedesBenz. Szczegóły dotyczące Planu Wynagradzania Arbonne znajdują się na
stronie iccs.arbonne.com.
*Szczegóły dotyczące wymagań kwalifikacyjnych, wymogów utrzymania statusu oraz korzyści znajdują się w SuccessPlanie Arbonne.
**Opisane korzyści są dostępne wyłącznie dla Konsultantów, którzy awansowali na te poziomy po raz pierwszy. Konsultanci, którzy awansowali na te
poziomy po raz kolejny lub zostali przeniesieni na niższy poziom, nie otrzymują opisanych korzyści.
Obowiązują Ogólne zasady dotyczące programów motywacyjnych i promocji Arbonne. Zaloguj się na The Source i wyszukaj hasło:
„Ogólne zasady”.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
PP. Kto może otrzymać nagrody w ramach oferty Dodatki do SuccessPlanu?
OO. Oferta jest dostępna we wszystkich krajach, w których Arbonne obecnie prowadzi działalność. Wszyscy Konsultanci, którzy awansowali na wymienione
poziomy po raz pierwszy i spełnili wymagania kwalifikacyjne, mogą otrzymać nagrody w ramach tej oferty. Konsultanci otrzymają korzyści przysługujące na
danym poziomie pod warunkiem, że nie otrzymali ich w przeszłości. Oferta dotyczy wyłącznie Konsultantów, którzy po raz pierwszy awansują na opisane
poziomy. Konsultanci muszą zgromadzić co najmniej 150 PQV w każdym miesiącu trwania kwalifikacji, aby otrzymać nagrody w tej ofercie.
PP. Jeśli ponownie awansuję na poziom, na którym już wcześniej byłam, czy otrzymam nagrody w ramach oferty Dodatki do SuccessPlanu?
OO. Nie. Ten program przeznaczony jest wyłącznie dla Konsultantów, którzy awansowali na wyższy poziom po raz pierwszy. Na przykład, jeśli District Manager
wróci na poziom Konsultanta, nie otrzyma Dodatku do Awansu i Dodatku do Premii Pieniężnej dla poziomu District Managera. Jednakże będzie mógł otrzymać
nagrody w ramach tej oferty, kiedy awansuje na poziom Area Managera lub na kolejne poziomy, ponieważ nigdy wcześniej nie posiadał tych tytułów.
PP. W jaki sposób otrzymam nagrodę zwaną Dodatek do Awansu?
OO. Po przeliczeniu wyników za trzeci miesiąc programu, jeśli złożysz zamówienie na produkty, będziesz mieć możliwość dodania swojej nagrody do tego
zamówienia w sekcji „Zniżki i oferty specjalne”.
PP.

Jeśli spełnię wymagania kwalifikacyjne dla Premii Pieniężnej na moim poziomie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy na tym statusie, kiedy
otrzymam premię zwaną Dodatek do Premii Pieniężnej?
OO. Otrzymasz tę premię za każdy miesiąc, w którym zdobędziesz Premię Pieniężną dla Managera lub Lidera w ciągu pierwszych sześciu miesięcy na tym poziomie –
oznacza to do sześciu wypłat w ramach Dodatku do Premii Pieniężnej! Kwoty tych premii będą dołączone do wypłat za każdy miesiąc, w którym zakwalifikowałeś
się do Premii Pieniężnej dla Managera lub Lidera. Na przykład, jeśli 1 lutego 2017 roku awansujesz na poziom District Managera, zakwalifikujesz się do otrzymania
Premii Pieniężnej w marcu, a następnie otrzymasz Dodatek do Premii Pieniężnej w kwietniu, czyli w ramach wypłaty za marzec.
PP.

Co stanie się z Dodatkiem do Premii Pieniężnej, jeśli w czasie moich pierwszych szczęściu miesięcy jako District Manager, Area Manager lub
Regional Vice President awansuję na wyższy poziom?
OO. Gdy awansujesz na nowy poziom, zakwalifikujesz się do otrzymania Dodatku do Premii Pieniężnej przysługującego w ramach Twojego NOWEGO statusu.
Twój Dodatek do Premii Pieniężnej z poprzedniego poziomu nie ma już zastosowania. Masz również kolejne sześć miesięcy na zdobycie tej premii w ramach
swojego nowego statusu. Na przykład, jeśli awansowałaś na poziom District Managera, a w ciągu pierwszych sześciu miesięcy jako DM udało Ci się
awansować na poziom Area Managera, możesz otrzymać 740 zł w ramach Dodatku do Premii Pieniężnej każdego miesiąca, gdy się zakwalifikujesz, przez
pierwsze sześć miesięcy po awansie na poziom AM, zamiast wcześniejszej premii dla poziomu DM.
PP.

Jeśli zakończę kwalifikacje, aby awansować na kolejny poziom podczas drugiego miesiąca jako District Manager, Area Manager lub Regional Vice
President, czy otrzymam nagrody w ramach Dodatku do Awansu lub Dodatku do Premii Pieniężnej dostępne na moim obecnym poziomie, jeśli
zdobędę je tego miesiąca?
OO. Tak. Nagrody są przyznawane w zależności od statusu, jaki posiadasz w miesiącu, w którym zdobyłaś te nagrody, nawet jeśli pierwszego dnia kolejnego
miesiąca znowu awansujesz. Na przykład, jeśli District Manager awansuje na poziom Area Managera w ciągu pierwszych dwóch miesięcy obejmowania
stanowiska DM, i jeśli spełni wymagania kwalifikacyjne w ramach Dodatku do Awansu lub Dodatku do Premii Pieniężnej na poziomie DM, otrzyma te nagrody.
PP.

Gdzie znajdę szczegółowe informacje na temat tego, jak spełnić wymagania kwalifikacyjne i wymogi utrzymania statusu w ramach poziomów
zarządzania w SuccessPlanie i Premii Pieniężnej dla Managera lub Lidera?
OO. Wszystkie te informacje można znaleźć w SuccessPlanie, który jest dostępny na stronie The Source.
PP. Czy otrzymam QV (Qualifying Volume, czyli Obrót Kwalifikacyjny) za produkty, które zdobędę w ramach tego programu?
OO. Nie.
PP. Jak mogę śledzić swój postęp w ramach tego programu?
OO. Zaloguj się na swoje konto My Office i sprawdź swoją pulę QV (Qualifying Volume, czyli Obrót Kwalifikacyjny) pod względem awansu i otrzymania Premii
Pieniężnej dla Managera lub Lidera na głównym pulpicie. Nie ma oddzielnego trackera dla tego programu.
PP. W jaki sposób ten program jest powiązany z programami Strong Start i GrowStrong?
OO. Programy Strong Start i GrowStrong zakończą się 31 grudnia 2016 roku. Przejście z tych programów do nowego programu będzie następujące:
Zakończenie programu Strong Start
Każdy Konsultant, który dołączył do Arbonne w grudniu 2016 roku, może nadal wziąć udział w trwającym programie Strong Start, gromadząc 1500 QV w
grudniu 2016 roku lub w styczniu 2017 roku. Konsultant ten zakończy program Strong Start w 2017 roku. Będzie również automatycznie uczestniczył w
nowym programie i będzie miał szansę na zdobycie korzyści w ramach tych DWÓCH programów.
Zakończenie programu GrowStrong
Każdy Konsultant, który z końcem grudnia tego roku będzie uczestniczył w programie GrowStrong, może zakończyć program w standardowym czasie. Na
przykład, jeśli grudzień będzie dla tego Konsultanta Miesiącem 1, wtedy styczeń i luty będą kolejno Miesiącem 2 i Miesiącem 3. Od stycznia 2017 roku nowi
Konsultanci nie będą już mogli uczestniczyć w ofercie GrowStrong.
Awans na poziom District Managera 1 stycznia 2017 roku
Konsultant, który 1 stycznia 2017 roku awansuje na poziom District Managera, będzie uczestniczył w programie GrowStrong. Styczeń będzie jego Miesiącem
1, luty Miesiącem 2 a marzec Miesiącem 3. Konsultant automatycznie weźmie udział w nowym programie, a jego pierwszym celem będzie awans na poziom
Area Managera.
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