เริ่มเลย! เพียงคุณมีคะแนน OSV เพิ่มขึ้นจากเดือนที่เปนฐาน ทุกๆ 45,000 OSV คุณจะไดรับเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐฯ
ยิ่งไปกวานัน้ คุณจะไดรับเงินรางวัลสูงสุดถึง 40,000 เหรียญสหรัฐฯ ถาคุณมีการเติบโตขึ้น 225,000 OSV เพิ่มจากเดือนที่เปนฐาน
มากไปกวานัน้ คุณจะมีโอกาสไดรับโบนัสพิเศษ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับครั้งแรกของคุณที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 45,000 OSV
(ภายในระยะเวลา 6 เดือน) และรับโมเมนตัมโบนัสเพิ่มอีก 2,000 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับการเติบโตอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้น 45,000 OSV
ในทุก ๆ 6 เดือน!
นีค่ ือชวงเวลาที่ดีที่สุดที่องคกรคุณจะขยายโดยไรขีดจํากัด!

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 :
เดือนที่วัดผล :

คะแนนรวมองคกรในเดือน ธันวาคม 2561
เดือนมิถนุ ายน/ธันวาคม สําหรับโปรแกรม Jumpstart และเฉพาะเดือนธันวาคม สําหรับ โปรแกรม BDM ในชวงปทาํ คุณสมบัติ (2562-2564)

5,000 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับ ทุกๆ 45,000 OSV ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดือนทีเ่ ปนฐาน

หรือ*

40,000 เหรียญสหรัฐฯ** สําหรับ ทุกๆ 225,000 OSV ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดือนทีเ่ ปนฐาน

สตารทเตอร โบนัส โบนัส 1,000 เหรียญสหรัฐฯ

จายใหกับผูชนะในครั้งแรก
ที่พิชิตการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางนอย 45,000 OSV
ภายใน 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. / ก.ค. - ธ.ค.)

โมเมนตัม โบนัส โบนัส 2,000 เหรียญสหรัฐฯ

หากคุณเติบโตอยางตอเนื่อง
ดวยยอดคะแนนที่เพิ่มขึ้นอยางนอย 45,000 OSV
ใน 6 เดือนถัดไป (มิ.ย. / ธ.ค. )

สามารถนับคะแนนกลุมในองคกรของทานสูงสุดที่ 2,500 คะแนน ตอ 1 BR ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ผานคุณสมบัติ

BR ที่ผานคุณสมบัติ: รหัส BR ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในชั้น G1 หรือ G2 ที่มียอดคะแนนกลุมอยางนอย 2000GSV
การรักษาคุณสมบัติพื้นฐาน : Jumpstart: ดํารงตําแหนงอยางนอย เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด พารทเนอร (Ruby) โดย มี 4 BR ที่ผานคุณสมบัติ เปนเวลา 4 เดือน ภายในชวงที่ทํา
คุณสมบัติ และในเดือนที่วัดผล และไมใช Flex Block ตลอดระยะเวลาที่ทําคุณสมบัติ BDM: 1. ดํารงตําแหนงอยางนอย เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด พารทเนอร (Ruby)โดย มี 4 BR ที่ผาน
คุณสมบัติ เปนเวลา 4 เดือน ภายในเดือนธันวาคม และไมใช Flex Block ตลอดระยะเวลาที่ทําคุณสมบัติ 2. สราง 1 สตารใหม หรือเพิ่ม 1 สายงานลีดเดอรชิพทีม ทีมี 10000 OSV
และรักษาคุณสมบัติ 4 เดือน ภายในเดือนธันวาคม 3. ผูทําคุณสมบัติตองรักษาคะแนนกลุมอยางนอย 2000GSV ในตลอดระยะเวลา มค - ธค
* การจายเงินรางวัลจะจายใหที่รางวัลสูงกวา

** เงินรางวัล 40,000 เหรียญสหรัฐฯ เปนเงินรางวัลกอนเดียวกันกับ JUMPSTART ที่จายไปกอนหนา

หากคุณมีทีมงานชั้น G1-G6 ทําคุณสมบัติโปรแกรมนี้เชนเดียวกัน คุณสามารถนับ OSV ตามลําดับชั้น ดังนี้
ลําดับชั้นสายงาน BR

PROGRAM

2019

TO

2021

ระยะเวลาทําคุณสมบัติ : มกราคม 2562 - ธันวาคม 2564
โปรแกรม Jumpstart & BDM Challenge
สรางขึ้นมาเพื่อสงเสริมการเติบโตขององคกร
และเพิ่มฐานลูกคาอยางแข็งแรงและยั่งยืน
JUMPSTART
45,000 OSV INCREMENTAL GROWTH

EARN US $5,000

BDM
225,000 OSV INCREMENTAL GROWTH

EARN US $40,000

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

G1
G2
G3
G4
G5
G6

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

22,500 OSV
11,250 OSV
11,250 OSV
–
–
–

ทุกๆ การเพิ่มขึ้น 225,000 OSV
ใน ธ.ค.

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

ขอมูลเพิ่มเติม รบกวนติดตอผูบริหารงานขายของทาน (Account Manager)

ขอกําหนด และเงื่อนไข:
• โปรแกรม Jumpstart & BDM Challenge เปดสําหรับผูบริหารระดับเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด พารทเนอร (Ruby) หรือสูงกวาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทานัน้
• ผูทําคุณสมบัติจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอยางเครงครัด ตลอดระยะเวลาการแขงขันทานจะตองไมละเมิดกฎระเบียบของบริษัท
โดยบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการไดรับเงินรางวัล รวมถึงสิทธิ์ในการเพิกถอนเงินรางวัลของทาน
• บริษัทไมมีผลตอบแทนใดๆ สําหรับการชักชวนคนมาทําธุรกิจ
• วัตถุประสงคของ โปรแกรม Jumpstart และ BDM Challenge คือเพื่อสงเสริมการเติบโตขององคกร และเพิ่มฐานลูกคาอยางแข็งแรงและยั่งยืน
• “การเติบโตของ OSV” นับไดจากผูบริหารที่มียอดคะแนนกลุมอยางนอย 2000 คะแนน (GSV) เงื่อนไขตามรายละเอียดที่แจง
• Jumpstart และ BDM Challenge มีสวนมุงเนนในการสรางกลุมผูบริโภคสินคา และผลลัพธคือฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นของผูเขารวมทําคุณสมบัติ
• ผูเขารวมแขงขันทําคุณสมบัติ โปรแกรม Jumpstart และ BDM Challenge จะตองยอมรับ และปฏิบัติตามกฎ และเงื่อนไขของโปรแกรม
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการไดรับเงินรางวัล หากทานมีการละเมิดกฎ กติกาของ โปรแกรม Jumpstart และ BDM Challenge
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกตองของยอดขายที่มาจากผูบริหารในองคกร โดยผูทําคุณสมบัติจะตองไมเชิญชวน หรือจูงใจใหผูอื่นซื้อสินคา
เพื่อประโยชนในการรักษาคุณสมบัติของตน
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินรางวัล หากมีการคืนสินคาภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม (รวมการคืนสินคาที่เกิดจากทีมงานในองคกร
ของทานที่นับคะแนน) เกินกวา 15% ผูแทนจําหนายจะตองไมฝาฝนกฎในบทที่ 2 ตอน 6.5 วาดวยการพยายามหาผลประโยชน จากการซื้อสินคา
เพื่อไดรับตําแหนง
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไมจําเปนตองแจงลวงหนา
• การตัดสินของบริษัทในโปรแกรม Jumpstart และ BDM Challenge ถือเปนสิทธิ์ขาดในทุกกรณี
• กฎและเงื่อนไขของโปรแกรม Jumpstart และ BDM Challenge อยูภายใตกฎหมายประเทศไทย

