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 112,500 OSV
 90,000 OSV
 67,500 OSV
 45,000 OSV
 22,500 SV

–

*Terms and Conditions apply *Check with your Account Manager for more details on the program.

45,000 OSV INCREMENTAL GROWTH 225,000 OSV INCREMENTAL GROWTH

EARN US $5,000 EARN US $40,000

JUMPSTART BDM 

STARTER & MOMENTUM REWARDS

PROGRAM 2019 TO 2021
ระยะเวลาทําคุณสมบัติ : มกราคม 2562 - ธันวาคม 2564 

โปรแกรม Jumpstart & BDM Challenge 

สรางขึ้นมาเพื่อสงเสริมการเติบโตขององคกร

และเพิ่มฐานลูกคาอยางแข็งแรงและยั่งยืน

เริ่มเลย! เพยีงคณุมคีะแนน OSV เพิ่มขึ้นจากเดอืนที่เปนฐาน ทกุๆ 45,000 OSV คณุจะไดรบัเงนิรางวลั 5,000 เหรยีญสหรฐัฯ 
ยิ่งไปกวานั้น คณุจะไดรบัเงนิรางวลัสูงสดุถงึ 40,000 เหรยีญสหรฐัฯ ถาคณุมกีารเตบิโตขึ้น 225,000 OSV เพิ่มจากเดอืนที่เปนฐาน

มากไปกวานั้น คณุจะมโีอกาสไดรบัโบนสัพเิศษ 1,000 เหรยีญสหรฐัฯ สาํหรบัครั้งแรกของคณุที่มกีารเตบิโตเพิ่มขึ้น 45,000 OSV 
(ภายในระยะเวลา 6 เดอืน) และรับโมเมนตมัโบนสัเพิ่มอกี 2,000 เหรยีญสหรฐัฯ สาํหรบัการเตบิโตอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้น 45,000 OSV 
ในทกุ ๆ 6 เดอืน!

นี่คอืชวงเวลาที่ดทีี่สดุที่องคกรคณุจะขยายโดยไรขดีจาํกดั! 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ทํ า คุ ณ ส ม บั ติ  :  ม ก ร า ค ม  2 5 6 2  -  ธั น ว า ค ม  2 5 6 4
 เดือนที่เปนฐาน : คะแนนรวมองคกรในเดอืน ธนัวาคม 2561

 เดือนที่วัดผล : เดอืนมถินุายน/ธนัวาคม สาํหรบัโปรแกรม Jumpstart และเฉพาะเดอืนธนัวาคม สาํหรบั โปรแกรม BDM ในชวงปทาํคณุสมบตั ิ(2562-2564)

5,000 เหรยีญสหรฐัฯ สาํหรบั ทกุๆ 45,000 OSV ที่เพิ่มขึ้น จากเดอืนที่เปนฐาน 40,000 เหรยีญสหรฐัฯ** สาํหรบั ทกุๆ 225,000 OSV ที่เพิ่มขึ้น จากเดอืนที่เปนฐาน
หรือ*

สตารทเตอร โบนัส โบนสั 1,000 เหรยีญสหรฐัฯ โมเมนตัม โบนัส โบนสั 2,000 เหรยีญสหรฐัฯ

หากคณุเตบิโตอยางตอเนื่อง
ดวยยอดคะแนนที่เพิ่มขึ้นอยางนอย 45,000 OSV 

ใน 6 เดอืนถดัไป (ม.ิย. / ธ.ค. )

BR ที่ผานคณุสมบตั:ิ รหสั BR ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ในชั้น G1 หรอื G2 ที่มยีอดคะแนนกลุมอยางนอย 2000GSV

สามารถนับคะแนนกลุมในองคกรของทานสูงสุดที่ 2,500 คะแนน ตอ 1 BR ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตที่ผานคุณสมบัติ

จายใหกบัผูชนะในครั้งแรก
ที่พชิติการเตบิโตเพิ่มขึ้นอยางนอย 45,000 OSV 

ภายใน 6 เดอืน (ม.ค. - ม.ิย. / ก.ค. - ธ.ค.)

การรักษาคุณสมบัติพื้นฐาน : Jumpstart: ดาํรงตาํแหนงอยางนอย เอก็เซค็คูทฟี แบรนด พารทเนอร (Ruby) โดย ม ี4 BR ที่ผานคณุสมบตั ิเปนเวลา 4 เดอืน ภายในชวงที่ทาํ
คณุสมบตั ิและในเดอืนที่วดัผล และไมใช Flex Block ตลอดระยะเวลาที่ทาํคณุสมบตั ิBDM: 1. ดาํรงตาํแหนงอยางนอย เอก็เซค็คูทฟี แบรนด พารทเนอร (Ruby)โดย ม ี4 BR ที่ผาน
คณุสมบตั ิเปนเวลา 4 เดอืน ภายในเดอืนธนัวาคม และไมใช Flex Block ตลอดระยะเวลาที่ทาํคณุสมบตั ิ2. สราง 1 สตารใหม หรอืเพิ่ม 1 สายงานลดีเดอรชพิทมี ทมี ี10000 OSV 
และรกัษาคณุสมบตั ิ4 เดอืน ภายในเดอืนธนัวาคม 3. ผูทาํคณุสมบตัติองรักษาคะแนนกลุมอยางนอย 2000GSV ในตลอดระยะเวลา มค - ธค

* การจายเงนิรางวลัจะจายใหที่รางวลัสูงกวา    ** เงนิรางวลั 40,000 เหรยีญสหรฐัฯ เปนเงนิรางวลักอนเดยีวกนักบั JUMPSTART ที่จายไปกอนหนา

หากคุณมีทีมงานชั้น G1-G6 ทําคุณสมบัติโปรแกรมนี้เชนเดียวกัน คุณสามารถนับ OSV ตามลําดับชั้น ดังนี้

ลําดับชั้นสายงาน BR ทุกๆ การเพิ่มขึ้น 45,000 OSV
ใน มิ.ย./ ธ.ค.

ทุกๆ การเพิ่มขึ้น 225,000 OSV
ใน ธ.ค.

ขอมูลเพิ่มเตมิ  รบกวนตดิตอผูบรหิารงานขายของทาน (Account Manager)

ขอกําหนด และเงื่อนไข:
• โปรแกรม Jumpstart & BDM Challenge เปดสาํหรบัผูบรหิารระดบัเอก็เซค็คูทฟี แบรนด พารทเนอร (Ruby) หรอืสูงกวาในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเทานั้น
• ผูทาํคณุสมบตัจิะตองปฏบิตัติามกฎระเบยีบของบรษิทัอยางเครงครัด ตลอดระยะเวลาการแขงขนัทานจะตองไมละเมดิกฎระเบยีบของบรษิทั   
 โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการพจิารณาการไดรบัเงนิรางวลั  รวมถงึสทิธิ์ในการเพกิถอนเงินรางวลัของทาน
• บรษิทัไมมผีลตอบแทนใดๆ สาํหรบัการชกัชวนคนมาทําธรุกิจ
• วตัถปุระสงคของ โปรแกรม Jumpstart และ BDM Challenge คอืเพื่อสงเสรมิการเตบิโตขององคกร และเพิ่มฐานลูกคาอยางแขง็แรงและยั่งยนื 
• “การเตบิโตของ OSV” นบัไดจากผูบรหิารที่มยีอดคะแนนกลุมอยางนอย 2000 คะแนน (GSV) เงื่อนไขตามรายละเอยีดที่แจง 
• Jumpstart และ BDM Challenge มีสวนมุงเนนในการสรางกลุมผูบรโิภคสนิคา และผลลพัธคอืฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นของผูเขารวมทาํคณุสมบตัิ
• ผูเขารวมแขงขนัทาํคณุสมบตั ิโปรแกรม Jumpstart และ BDM Challenge จะตองยอมรบั และปฏบิัตติามกฎ และเงื่อนไขของโปรแกรม
• บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการพจิารณาการไดรบัเงนิรางวลั หากทานมกีารละเมดิกฎ กตกิาของ โปรแกรม Jumpstart และ BDM Challenge 
• บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการตรวจสอบความถูกตองของยอดขายที่มาจากผูบริหารในองคกร โดยผูทาํคณุสมบตัจิะตองไมเชญิชวน หรอืจูงใจใหผูอื่นซื้อสนิคา  
 เพื่อประโยชนในการรกัษาคณุสมบตัขิองตน 
• บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกคนืเงนิรางวลั หากมีการคนืสนิคาภายใน 12 เดอืนหลงัจากสิ้นสดุโปรแกรม (รวมการคนืสนิคาที่เกดิจากทมีงานในองคกร  
 ของทานที่นบัคะแนน)  เกนิกวา  15% ผูแทนจาํหนายจะตองไมฝาฝนกฎในบทที่ 2 ตอน 6.5 วาดวยการพยายามหาผลประโยชน จากการซื้อสนิคา   
 เพื่อไดรบัตาํแหนง
• บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ  โดยไมจาํเปนตองแจงลวงหนา
• การตดัสนิของบรษิทัในโปรแกรม Jumpstart และ BDM Challenge ถอืเปนสทิธิ์ขาดในทกุกรณี
• กฎและเงื่อนไขของโปรแกรม Jumpstart และ BDM Challenge อยูภายใตกฎหมายประเทศไทย


