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1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMULUI VELOCITY 

1.1 INTRODUCERE

Programul Velocity by Nu Skin® („Velocity”) este conceput pentru a vă recompensa pentru că:

Distribuiți produsele noastre prezentând Nu Skin unor noi clienți; 

Construiți și vă deserviți grupul dvs. de consumatori; și

Conduceți alți Brand Representatives în timp ce își construiesc și deservesc propriile 
grupuri de consumatori.

Acest Plan pentru performanță în vânzări (prezentul „Plan”) stabilește termenii și condițiile 
pentru compensațiile aferente vânzărilor, compensații pe care le primiți prin programul 
Velocity. Vă recomandăm să citiți cu atenție acest plan și să consultați glosarul pentru 
definiții suplimentare ale termenilor scriși cu majuscule. 

1.2  PARTICIPAREA LA PROGRAMUL VELOCITY 

Există cinci niveluri de participare la programul Velocity:

Brand Affiliates pot (1) să achiziționeze produse la preț de membru pentru consumul 
personal sau revânzare și (2) să înscrie clienți înregistrați care achiziționează produse direct 
de la Nu Skin.

Brand Representatives în calificare sunt acei Brand Affiliates care au ales să se califice 
ca Brand Representative și se află în procesul de construire a unui grup de consumatori și 
îndeplinesc cerințele de calificare pentru a deveni un Brand Representative.

Brand Representatives sunt acei Brand Affiliates care au finalizat cu succes procesul de 
calificare și nu și-au pierdut statutul de Brand Representative.

Brand Partners sunt acei Brand Representatives care au dezvoltat și conduc unul sau mai 
mulți Brand Representatives.

Brand Directors sunt acei Brand Representatives care au dezvoltat și conduc unul sau mai 
mulți Brand Representatives și una sau mai multe Leadership Teams.

Puteți alege să începeți procesul de calificare pentru a deveni Brand Representative atunci 
când vă alăturați Nu Skin în calitate de Brand Affiliate sau oricând după aceea.

1.3  CLIENȚI NEPARTICIPANȚI

Există trei tipuri de clienți care pot achiziționa produse, însă nu participă la Velocity:

Clienții neînregistrați cumpără produse direct de la un Brand Affiliate la prețul oferit de 
acesta din urmă (pentru Franța și Italia, consultați nota 1 de la pag. 16). Clienții neînregistrați 
nu participă la programul Velocity și nu pot revinde produse sau înscrie alți clienți înregistrați.
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Clienții retail se înscriu la Nu Skin în calitate de clienți retail pentru a achiziționa produse 
direct de la Nu Skin la prețul de vânzare cu amănuntul publicat, care poate face obiectul 
unor reduceri oferite sau facilitate de Nu Skin. Clienții retail nu participă la programul 
Velocity și nu pot revinde produse sau înscrie alți clienți înregistrați.

Membrii se înscriu la Nu Skin în calitate de membrii pentru a achiziționa produse Nu Skin la 
preț de membru. Membrii nu participă la programul Velocity și nu pot revinde produse sau 
înscrie alți clienți înregistrați.

1.4  BONUSURI

Puteți primi următoarele bonusuri în funcție de nivelul dvs. de participare:

Parteneri Brand Affiliate Brand Representative
în calificare Brand Representatives Brand Partners și Directors

Sharing Bonus și 
Bonus de retail

Building Bonus

Leading Bonus
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2. BONUSURI VELOCITY 

2.1  SHARING BONUSURI ȘI BONUSURI DE RETAIL (ZILNIC) 

A. Descriere Sharing Bonus

Sharing Bonus vă compensează pentru produsele cumpărate de către clienții dvs. înregistrați 
personal pentru îndeplinirea cerinței de volum pentru Sharing Bonus*, pentru produsele cumpărate 
de către partenerii dvs. Brand Affiliate, înregistrați personal, cât și pentru propriile dvs. achiziții de 
produse, dacă sunteți Brand Representative.

B. Calculare Sharing Bonus 

Un Sharing Bonus este o sumă de bani stabilită pentru fiecare produs. Puteți obține informații cu 
privire la valoarea Sharing Bonus-ului, modul de stabilire a prețului și alte informații referitoare la 
compensațiile de vânzări pentru fiecare produs, accesând site-ul web aferent pieței dvs. locale.

NOTĂ IMPORTANTĂ – SHARING BONUS: NU VEȚI PRIMI SHARING BONUS 
PENTRU URMĂTOARELE:

• Achiziții făcute de Brand Representatives.
• Propriile dvs. achiziții de produse, inclusiv achiziții pentru revânzare către clienți 

neînregistrați, cu excepția cazului în care sunteți Brand Representative și îndepliniți 
cerințele de volum pentru Sharing Bonus.

• Achizițiile făcute de clienții dvs. înregistrați care nu sunt clienți înregistrați personal 
de către dvs. sau parteneri Brand Affiliate înregistrați personal (de exemplu, un client 
înregistrat care a devenit clientul dvs. înregistrat din cauza inactivității partenerului 
Brand Affiliate care l-a înregistrat).

• Cumpărăturile de produse de către parteneri Brand Affiliates înregistrați, cu excepția 
cazului în care îndepliniți cerința de volum pentru Sharing Bonus*.

NOTĂ IMPORTANTĂ - REDUCERI: Prețurile produselor și Sharing Bonuses se supun 
reducerilor promoționale și pot fi reduse cu același procent, dacă nu se specifică altfel de 
către piață.

NOTĂ IMPORTANTĂ - CERINȚĂ DE VOLUM SHARING BONUS*: Trebuie să aveți 
50 de puncte sau mai mult din volumul de vânzări al clienților înregistrați personal în 
luna curentă pentru a câștiga și primi un Sharing Bonus pentru cumpărături de produse 
efectuate de partenerii dvs. Brand Affiliate înregistrați personal (și pentru cumpărăturile 
dvs. personale dacă sunteți Brand Representative).

C. Descriere Bonus de retail 

Bonusul de retail vă compensează pentru achizițiile de produse făcute de către clienții dvs. retail.

D. Calculare Bonus de retail 

Diferența între (1) prețul cu amănuntul plătit de clientul dvs. retail după excluderea oricăror 
discounturi (cu excepția costurilor de livrare și a taxelor) atunci când achiziționează produse direct  
de la Nu Skin și (2) prețul de membru. 

• Primiți Bonus de retail pentru cumpărăturile făcute de către toți clienții dvs. retail, indiferent 
dacă sunt clienți înregistrați personal de către dumneavoastră.
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E. Plată

Sharing Bonus-ul și Bonusul de retail vor fi înregistrate în contul dvs. Velocity (în instrumentul „Volumes 
& Genealogy”) în termen de o zi lucrătoare după achiziția produsului. Sharing Bonus pentru achizițiile 
de produse de clienții înregistrați personal și Bonus de Retail vor fi câștigate zilnic și plătite săptămânal. 
Sharing Bonus pentru achizițiile de produse ale partenerilor dvs. Brand Affiliate înregistrați personal 
(și pentru achizițiile de produse personale dacă sunteți partener Brand Representative) va fi câștigat și 
plătit lunar dacă cerința de volum pentru Sharing Bonus este îndeplinită pentru luna curentă.*

F. Eligibilitate

Pentru a fi eligibil să câștigați și să primiți Sharing Bonus și Bonus de retail, trebuie să aveți statutul 
de Brand Affiliate. Trebuie să obțineți 50 de puncte sau mai mult din volumul de vânzări al clienților 
înregistrați personal în luna curentă pentru a câștiga și primi un Sharing Bonus pentru cumpărături 
de produse efectuate de partenerii dvs. Brand Affiliate înregistrați personal (și pentru cumpărăturile 
dvs. personale dacă sunteți Brand Representative). Nu Skin va autoriza și plăti orice astfel de 
Sharing Bonus neplătit la sfârșitul lunii curente doar dacă este îndeplinită cerința de volum Sharing 
Bonus în luna respectivă.*”

2.2  BUILDING BONUS (SĂPTĂMÂNAL)

A. Descriere

În calitate de Brand Representative, pe lângă Sharing Bonus și Bonus de retail, puteți câștiga și un 
Building Bonus. Building Bonus-ul vă compensează săptămânal pentru construirea grupului dvs. 
de consumatori, prin oferirea de servicii de asistență clienți și sprijinirea celor cu statut de Brand 
Affiliate și Brand Representative în calificare în promovarea produselor către clienții lor. 

BUILDING BLOCKS: Un Building Block reprezintă 500 de puncte de Volum de vânzări 
din grupul dvs. de consumatori. Numărul de Building Block-uri pe care le finalizați va 
determina procentajele utilizate pentru calculul Building Bonus-ului pe care îl primiți. 
Numărul dvs. de Building Block-uri revine la zero după fiecare lună, astfel că primele 
dvs. 500 de puncte de Volum de vânzări dintr-o nouă lună se transformă în primul dvs. 
Building Block din luna respectivă. Dacă aveți un Building Block incomplet la finalul 
lunii, acesta nu va fi preluat în luna următoare.

B. Calculare Building Bonus

Building Bonus-ul reprezintă un procent din valoarea comisionabilă a vânzărilor aferentă achizițiilor 
de produse realizate de grupul dvs. de consumatori. Acesta începe de la 5 % pentru primul dvs. 
Building Block și crește până la 40 % pentru cel de-al 16-lea Building Block și după acesta, așa cum 
este prezentat în diagrama următoare.

*Pentru Franța: Consultați nota 1 de la p. 16.
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Building Bonus-ul pentru fiecare Building Block se calculează înmulțind: 

i. valoarea comisionabilă totală a vânzărilor respectivului Building Block cu 

ii. procentajul Building Bonus-ului aferent respectivului Building Block.

NOTĂ IMPORTANTĂ - PROCENTAJ BUILDING BONUS: Procentajul Building 
Bonus-ului aferent unui anumit Building Block este limitat la respectivul Building Block 
și nu se aplică Building Block-urilor anterioare. De exemplu, câștigați 5 % din valoarea 
comisionabilă a vânzărilor pentru primele dvs. două Building Block-uri și 10 % din 
valoarea comisionabilă a vânzărilor celui de-al treilea Building Block dintr-o lună (însă 
nu câștigați 10 % pentru primele două Building Block-uri).

EXEMPLU: Presupunând că valoarea comisionabilă a vânzărilor pentru fiecare Building Block a 
fost de 500 USD, Building Bonus-ul pentru primul dvs. Building Block ar fi de 25 USD, iar Building 
Bonus-ul pentru cel de-al 8-lea Building Block ar fi de 175 USD.  

În cazul în care sunt utilizate Flex Block-uri pentru menținerea de către dvs. a statutului de Brand 
Representative, veți fi eligibili să primiți doar Building Bonus pentru fiecare Building Block finalizat 
și nu va fi plătit niciun bonus pentru Flex Block-uri. Consultați Secțiunea 3.3.

C. Plată săptămânală

De patru ori pe lună, vă plătim un Building Bonus pentru orice nou Building Block finalizat până la 
sfârșitul fiecărei perioade săptămânale. Building Bonus-ul dvs. va fi înregistrat în contul dvs. Velocity 
în termen de o zi lucrătoare după finalizarea perioadei săptămânale.

D. Eligibilitate

Pentru a fi eligibili să primiți Building Bonus, trebuie să aveți statutul de Brand Representative. În 
cazul în care vă pierdeți statutul de Brand Representative, nu veți mai fi eligibili pentru un Building 
Bonus începând cu luna următoare.  Consultați Secțiunea 3.2 pentru detalii suplimentare.

NOTĂ IMPORTANTĂ - BUILDING BLOCK-URI INCOMPLETE: În cazul în care 
finalizați 4 Building Block-uri până la finalul lunii, veți primi un Building Bonus la orice 
valoare comisionabilă a vânzărilor aferentă unui Building Block incomplet, utilizând 
același procentaj Building Bonus aplicabil ultimului Building Block finalizat.

EXEMPLU:  Dacă într-o anumită lună ați finalizat 6 block-uri și doar o parte din cel de-al 7-lea, veți 
primi 25% Building Bonus din valoarea comisionabilă a vânzărilor pentru cel de-al 7-lea Building Block. 
  

2.3  LEADING BONUS (LUNAR)

A. Descriere

Atunci când deveniți Brand Partner sau Brand Director, pe lângă Sharing Bonus, Bonus de retail 
și Building Bonus, veți primi și un Leading Bonus pentru dezvoltarea și gestionarea altor Brand 
Representatives. Acest lucru implică să vă sprijiniți Brand Affiliates pentru a se califica în calitate de 
noi Brand Representatives și să-i motivați, să-i conduceți și să-i instruiți pe Brand Representatives 
pe care îi conduceți direct în echipa dvs. (ce reprezintă partenerii dvs. G1 Brand Representatives).
Pe măsură ce Brand Representatives G1 pe care îi gestionați devin Brand Partners și Brand Directors, 
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evoluează și rolul dumneavoastră. Pe lângă dezvoltarea altor Brand Representatives, veți conduce o 
echipă care include Brand Representatives de alte generații (de ex., G2, G3 etc.), iar aceștia vor acționa 
pentru a a-și dezvolta propriile grupuri de consumatori și pentru creșterea vânzărilor de produse. 
Leading Bonus-ul este conceput pentru a maximaliza bonusul pe care îl veți primi în funcție de 
modificarea componenței echipei dvs., de evoluția dvs. și de concentrarea pe procesul de conducere.

ECHIPĂ:  Echipa dvs. este compusă din toate generațiile pentru care sunteți eligibili 
să primiți un Leading Bonus. Titlul dvs. determină numărul de generații pentru Brand 
Representatives și grupurile de consumatori aferente echipei dvs., așa cum este 
prezentat în tabelul pentru stabilirea titlurilor Velocity. Echipa dvs. nu include grupul 
dvs. de consumatori. 

Titlul și echipa dvs. depind de performanța pe care o atingeți. Pe măsură ce vă demonstrați 
capacitatea de a dezvolta Brand Representatives și de a-i ajuta să-și construiască propriile grupuri 
de consumatori și să genereze creșterea vânzărilor prin intermediul echipelor lor, echipa dvs. se va 
extinde pentru a include mai multe generații de parteneri Brand Representative.  

BRAND REPRESENTATIVE G1: Fiecare Brand Representative pe care îl conduceți 
direct și care este primul Brand Representative aflat la nivelul imediat inferior dvs. din 
echipa dvs., reprezintă pentru dvs. Brand Representative G1. 

VOLUM DE VÂNZĂRI AL ECHIPEI DE CONDUCERE: Volumul de vânzări 
Leadership Team reprezintă suma dintre Volumul de vânzări al grupului de 
consumatori din generațiile G1-G6 pentru un anumit Brand Representative G1. 

Titlul dvs. și numărul de generații de parteneri Brand Representative din echipa dvs. depind de 
numărul de parteneri Brand Representative G1 și Leadership Teams, așa cum este prezentat în 
tabelul pentru stabilirea titlurilor Velocity:

STABILIREA TITLURILOR VELOCITY

TITLU
NUMĂR IMPUS DE 

PARTENERI BRAND 
REPRESENTATIVE G1

CERINȚE VOLUM DE VÂNZĂRI LEA-
DERSHIP TEAM

NUMĂR DE GENERAȚII ÎN 
ECHIPA DVS.

B
R

A
N

D
 R

EP
RE

SE
N

TA
TI

V
E

BRAND REPRESENTATIVE 0 N/A N/A

B
R

A
N

D
 P

A
RT

N
ER

S GOLD PARTNER 1 N/A 1

LAPIS PARTNER 2 N/A 2

RUBY PARTNER 4 N/A 3*

B
R

A
N

D
 D

IR
EC

TO
RS

EMERALD DIRECTOR 4 1 CU ≥ 10.000 4*

DIAMOND DIRECTOR 5
1 CU ≥ 10.000
1 CU ≥ 20.000

5*

BLUE DIAMOND DIRECTOR 6
1 CU ≥ 10.000
1 CU ≥ 20.000
1 CU ≥ 30.000

6*

PRESIDENTIAL DIRECTOR** 6

1 CU ≥ 10.000
1 CU ≥ 20.000
1 CU ≥ 30.000
1 CU ≥ 40.000

6*

* Pentru a fi eligibil(ă) pentru a fi plătit(ă) pentru generațiile 3 - 6, nu trebuie să fiți implicați în 
activități de dezvoltare de business pentru ale companii de vânzări directe.
** Un Blue Diamond Director și un Presidential Director se califică pentru o poziție Business Builder și, 
respectiv, o poziție Business Builder pentru Presidential Director. Cerințele pentru o Leadership Team pot fi 



9

îndeplinite de Leadership Teams de pe poziția dvs. Business Builder sau Business Builder pentru Presidential 
Director. Vă rugăm să consultați Anexa D pentru detalii. Vă rugăm să contactați piața dvs. locală pentru 
detalii cu privire la cerințele pentru recunoaștere și călătorie, care pot diferi de cerințele prezentului plan.

B. Calculare Leading Bonus

Pentru a-i stimula pe Brand Partners și Brand Directors să continue să construiască și să mențină 
vânzările de produse în cadrul propriilor grupuri de consumatori, metoda de calcul a Leading 
Bonus se bazează pe numărul de Building Block-uri pe care le finalizați în propriul grup de 
consumatori pe parcursul lunii. 

i. Finalizarea a șase sau mai multe Building Block-uri: Atunci când finalizați într-o lună șase 
sau mai multe Building Block-uri în grupul dvs. de consumatori, veți primi valoarea cea 
mai mare dintre rezultatele următoarelor două calcule ale Leading Bonus-ului:

• Dezvoltarea de Brand Representatives G1
10% din valoarea comisionabilă a vânzărilor pentru produse achiziționate de către 
grupurile de consumatori ale tuturor partenerilor Brand Representative G1.

• Conducerea unei echipe
5% din valoarea comisionabilă a vânzărilor pentru produse achiziționate de către 
grupurile de consumatori ale tuturor celor cu statut de Brand Representative din 
echipa dumneavoastră. 

ii. Finalizarea a patru sau cinci Building Block-uri: În cazul în care finalizați patru sau cinci 
Building Block-uri într-o lună, veți primi 2,5 % din valoarea comisionabilă a vânzărilor 
pentru produse achiziționate de către grupurile de consumatori ale tuturor celor cu 
statut de Brand Representative din echipa dumneavoastră. 

LEADING BONUS

DACĂ REALIZAȚI

10% LEADING BONUS DIN VALOAREA COMISIONABILĂ A VÂNZĂRILOR G1

6+ BLOCK-URI5% LEADING BONUS DIN VALOAREA COMISIONABILĂ A VÂNZĂRILOR ECHIPEI DVS

2,5% LEADING BONUS DIN VALOAREA COMISIONABILĂ A VÂNZĂRILOR ECHIPEI DVS
4 - 5 BLOCK-URI

C. Plătit lunar

După încheierea fiecărei luni, vă calculăm Leading Bonus-ul. Leading Bonus-ul dvs. va fi înregistrat 
în contul dvs. Velocity în termen de o zi lucrătoare după finalul perioadei lunare prevăzute pentru 
calculul bonusului și este transferat automat către instituția financiară selectată de dumneavoastră.

D. Eligibilitate

Pentru a fi eligibili să primiți un Leading Bonus:

i. trebuie să aveți statutul de Brand Representative;

ii. trebuie să aveți minim un Brand Representative G1; și

iii. trebuie să finalizați patru Building Block-uri din grupul dvs. de consumatori. 

Nu sunteți eligibili pentru un Leading Bonus în luna în care primiți sau vă pierdeți statutul de Brand 
Representative.  Consultați Secțiunea 3.2 pentru detalii suplimentare.
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3. STATUTUL DE BRAND REPRESENTATIVE

3.1 CALIFICAREA CA BRAND REPRESENTATIVE

A. Opțiunea de calificare ca Brand Representative

În calitate de Brand Affiliate, puteți opta pentru a vă califica în calitate de Brand Representative prin 
trimiterea unei scrisori de intenție către Nu Skin. Puteți găsi formularul pentru scrisoarea de intenție 
accesând site-ului web de Brand Affiliate aferent pieței dvs. locale.

B. Perioada de Calificare

Perioada dvs. de calificare începe la data la care alegeți să vă calificați ca și Brand Representative.
Perioada de calificare este de până la șase luni consecutive, inclusiv luna în care faceți această 
alegere. De exemplu, dacă faceți alegerea de a vă califica ca și Brand Representative pe data de 
25 ianuarie, perioada dvs. de calificare va fi din ianuarie până în iunie. Perioada de calificare se 
termină la data care este cea mai devreme dintre: 

i. data la care ați avansat la statutul de Brand Representative după îndeplinirea criteriilor 
de calificare; 

ii. sfârșitul lunii în care nu ați reușit să îndepliniți minimul lunar pentru calificare; și

iii. sfârșitul celor șase luni ale perioadei de calificare.

C. Cerințe de calificare și minim lunar pentru calificare
i. Cerințe de Calificare: Finalizează 12 Building Block-uri (dintre care 4 trebuie să fie Sharing 

Block-uri) în timpul perioadei de calificare. Ca alternativă, puteți îndeplini Cerințele de 
Calificare finalizând 4 Sharing Block-uri în oricare lună calendaristică în timpul Perioadei 
de Calificare. Dacă nu îndepliniți aceste cerințe de calificare conform acestei alternative, 
puteți finaliza Calificarea realizând 12 Building Block-uri (4 fiind Sharing Block-uri) în 
termen de 6 luni calendaristice consecutive.”

ii. Minim lunar pentru calificare: Finalizarea a 2 Building Block-uri în fiecare lună, cu 
excepția lunii în care îndepliniți criteriile de calificare.

De exemplu, dacă în primele trei luni ale perioadei de calificare aveați un total de 11 Building 
Block-uri (dintre care presupunem că patru sunt Sharing Block-uri), vă veți califica în calitate de 
Brand Representative în a patra lună după ce ați finalizat ultimul Building Block necesar pentru 
îndeplinirea cerințelor de calificare, chiar dacă nu ați avut două Building Block-uri în luna respectivă. 

NOTĂ IMPORTANTĂ - IMPACTUL BUILDING BLOCK-URILOR INCOMPLETE 
PE PARCURSUL PERIOADEI DE CALIFICARE: Volumul de vânzări aferent unui 
Building Block incomplet dintr-o anumită lună nu se cuantifică pentru minimul lunar 
de calificare al lunii următoare. Cu toate acestea, volumul de vânzări aferent unor 
Building Block-uri sau Sharing Block-uri incomplete dintr-o anumită lună nu este luat 
în considerare pentru cerințele dvs. de calificare.

SHARING BLOCK-URI: Sharing Block-urile reprezintă un tip special de Building 
Block-uri care se aplică doar cerințelor de calificare. Sharing Block-urile constau în 
500 de puncte de Volum de vânzări din achiziții de produse realizate de către clienții 
înregistrați personal de dvs. și partenerii Brand Affiliates înregistrați personal în grupul 
dvs. de consumatori (cu excepția Brand Representatives). Volumul de vânzări din 
achizițiile personale de produse nu este inclus în Sharing Block-urile dvs..”
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D. Îndeplinirea cerințelor de calificare

După ce îndepliniți cerințele de calificare, veți fi promovați la statutul de Brand Representative în 
prima zi a următoarei perioade săptămânale (pe data de 8, 15 sau 22 a lunii respective, sau pe data 
de 1 a lunii următoare) și sunteți eligibili pentru a începe să primiți Building Bonus-ul pentru toate 
achizițiile efectuate de către grupul dvs. de consumatori după ce avansați. 
În cazul în care cineva din grupul dvs. de consumatori se află, de asemenea, în proces de calificare, 
acesta va deveni parte din echipa dvs. dacă dvs.: (1) finalizați prima lună calificare în aceeași lună 
sau mai devreme de luna în care acesta îndeplinește cerințele de calificare și (2) finalizați procesul 
de calificare în perioada de calificare, în caz contrar acesta nu va face parte din echipa dvs. viitoare 
și nu va primi nicio compensație pentru activitatea sa de vânzări.  Consultați Anexa A pentru detalii 
suplimentare. 

E. Neîndeplinirea cerințelor de calificare

Dacă nu îndepliniți minimul lunar pentru calificare în fiecare lună în timpul perioadei de calificare, 
procesul dvs. de calificare este finalizat și va intra în vigoare în luna următoare. Dacă nu îndepliniți 
cerințele de calificare în timpul perioadei de calificare, procesul dvs. de calificare este reziliat începând 
cu luna următoare. În ambele cazuri, dacă doriți să vă calificați în calitate de Brand Representative 
trebuie să transmiteți o nouă scrisoare de intenție și să începeți din nou procesul de calificare.

3.2  STATUTUL DE BRAND REPRESENTATIVE

A. Menținerea, deținerea sau pierderea statutului de Brand Representative

Statutul dvs. de Brand Representative este menținut, deținut sau pierdut în funcție de performanța 
dvs. în vânzări din fiecare lună.

i. Menținerea statutului de Brand Representative - Cel puțin patru Building Block-uri

În cazul în care finalizați cel puțin patru Building Block-uri într-o lună, îndepliniți criteriile 
de menținere și vă păstrați statutul de Brand Representative în luna respectivă. 

ii. Deținerea statutului de Brand Representative - Cel puțin un Building Block și 
suficiente Flex Block-uri

Dacă (1) finalizați cel puțin un Building Block într-o lună și (2) aveți suficiente Flex 
Block-uri (descrise mai jos) disponibile pentru a compensa diferența de Building Block-
uri necesare (de exemplu, 2 Building Block-uri plus 2 Flex Block-uri), atunci vom aplica 
automat orice Flex Block-uri disponibile pentru deținerea statutului dvs. de Brand 
Representative pentru luna respectivă. 

iii. Pierderea statutului de Brand Representative - Niciun Building Block sau Flex Block-
uri insuficiente 

Dacă (1) nu finalizați cel puțin un Building Block într-o lună sau (2) nu aveți suficiente 
Flex Block-uri disponibile pentru a compensa diferența de Building Block-uri necesare 
într-o lună, atunci vă pierdeți statutul de Brand Representative și deveniți Brand Affiliate 
începând cu prima zi a lunii următoare. 
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NOTE IMPORTANTE: Trebuie să ajungeți la menținere prin finalizarea a 4 Building 
Block-uri pentru a fi eligibili pentru (1) un Leading Bonus și (2) un Building Bonus 
pentru Building Block-urile incomplete din luna respectivă. În cazul în care vă pierdeți 
statutul de Brand Representative, vă pierdeți și rețeaua de vânzări care se va avansa o 
generație în cadrul rețelelor de vânzări ale liniei superioare de Brand Representatives 
pe care îi gestionați. În calitate de Brand Affiliate veți continua să vă deserviți clienții 
din grupul dvs. de consumatori.  

EXEMPLU: Dacă finalizați un Building Block și nu aveți disponibil niciun Flex Block în 
luna iunie, atunci pentru Volumul de vânzări aferent lunii iunie (1) nu sunteți eligibili 
pentru un Leading Bonus și (2) nu sunteți eligibili pentru un Building Bonus pentru 
Building Block-urile incomplete. În plus, deveniți Brand Affiliate începând cu data de 
1 iulie. Cu toate acestea, sunteți încă eligibili pentru Sharing Bonus-ul (inclusiv Sharing 
Bonus-ul pentru propriile achiziții), Bonusul de retail și Building Bonus-ul (pentru 
singurul Building Block finalizat) aferente vânzărilor din luna iunie.

B. Menținere după avansarea la statutul de Brand Representative

Pentru a vă menține statutul de Brand Representative, trebuie să începeți să îndepliniți criteriile de 
menținere în prima lună întreagă după îndeplinirea criteriilor dvs. de calificare. Consultați Anexa A 
pentru detalii suplimentare.

C. Impactul statutului dvs. de Brand Representative asupra liniei ascendente de Brand 
Representative 

Atunci când îndepliniți criteriile de menținere sau vă acordăm statutul de Brand Representative 
într-o lună, sunteți considerați Brand Representative G1 în echipa partenerului Brand Representative 
ascendent. În cazul în care vă pierdeți statutul de Brand Representative, reveniți la cel de Brand 
Affiliate și nu mai sunteți considerați Brand Representative G1 începând din luna următoare (de 
ex., în cazul în care vă pierdeți statutul de Brand Representative în luna iunie deoarece nu finalizați 
suficiente Building Block-uri și nu aveți suficiente Flex Block-uri disponibile, pierderea statutului dvs. 
de Brand Representative intră în vigoare la 1 iulie, când deveniți Brand Affiliate și nu mai sunteți 
considerați Brand Representative G1).

3.3  FLEX BLOCK

A. Descriere

Un Flex Block este un înlocuitor pentru Building Block pe care îl folosim pentru a vă menține statutul 
de Brand Representative în cazul în care nu finalizați 4 sau mai multe Building Block-uri într-o lună. 
Flex Block-urile nu asigură volum de vânzări sau valoare comisionabilă a vânzărilor și niciun bonus nu 
este plătit în Flex Block-uri. Flex Block-urile nu au valoare monetară și nu pot fi niciodată răscumpărate 
pentru bani. Flex Block-urile nu expiră și nu există o limită a numărului de FlexBlock-uri care pot fi 
acumulate; cu toate acestea, în cazul în care vă pierdeți statutul de Brand Representative sau contul 
dvs. de Brand Affiliate este închis, Flex Block-urile acumulate vor fi pierdute.
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B. Alocarea de Flex Block-uri

La obținerea statutului de Brand Representative și în fiecare an care urmează, vi se vor aloca Flex 
Block-uri. La începutul primei luni întregi în calitate de Brand Representative, veți primi 3 Flex Block-uri. 
În cea de-a doua lună, vi se vor aloca încă 2 Flex Block-uri. În cea de-a treia lună în calitate de Brand 
Representative, veți primi un singur Flex Block suplimentar, astfel încât veți avea un total de șase. În 
fiecare din următorii ani, vi se vor aloca câte 3 Flex Block-uri în luna în care aniversați obținerea statutului 
de Brand Representative. Flex Block-urile vor fi reflectate în secțiunea dvs. Volumes & Genealogy. 

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3
 
 

LA FIECARE ANIVERSARE

C. Utilizarea de Flex Block-uri

Folosim Flex Block-uri pentru a vă acorda statutul de Brand Representative în cazul în care aveți 
cel puțin un Building Block finalizat. În oricare lună nu îndepliniți criteriile de menținere, vom 
utiliza în mod automat până la 3 Flex Bock-uri în locul Building Block-urilor lipsă (cu condiția să 
aveți suficiente Flex Bock-uri disponibile) pentru a vă acorda statutul de Brand Representative. 
Un întreg Flex Block se utilizează în locul unui Building Block incomplet, indiferent de volumul 
de vânzări necesar pentru finalizarea Building Block-ului. Vă puteți verifica secțiunea Volumes & 
Genealogy pentru a vedea câte Flex Block-uri aveți disponibile. 

MENȚINERE

Trebuie să îndepliniți condițiile pentru 
menținere cu 4 Building Block-uri 

DEȚINEREA STATUTULUI DE  
BRAND REPRESENTATIVE

Aveți 2,5 Building Block-uri, iar noi vă acordăm 
automat 2 Flex Block-uri pentru menținerea 

statutului de Brand Representative

3.4  RESTART

În cazul în care vă pierdeți statutul de Brand Representative, Restart este procesul care vă oferă 
șase luni pentru a deveni din nou Brand Representative și a vă revendica veche rețea de vânzări 
(ca și când nu v-ați fi pierdut statutul de Brand Representative). Consultați Anexa C pentru detalii 
suplimentare cu privire la Restart.
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4. TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE

4.1 BONUSURI

A. Eligibilitate pentru bonusuri. 

Pentru a rămâne eligibili pentru bonusuri, trebuie să aveți vânzări de produse către cinci clienți 
neînregistrați, clienții retail sau membri diferiți în fiecare lună. Trebuie să notificați imediat 
compania dacă nu îndepliniți această cerință. De asemenea, compania va monitoriza în mod 
aleatoriu Brand Affiliates pentru a confirma respectarea acestei cerințe.

B. Calcularea bonusului. 

Bonusurile vor fi calculate pe baza unui calendar zilnic, săptămânal și lunar, așa cum este stabilit de 
către Nu Skin și vor fi înregistrate în contul dvs. Velocity. 

C. Bonusuri și cursuri valutare. 

La calcularea bonusurilor dvs., valorile comisionabile ale vânzărilor aferente vânzării de produse 
de pe diferite piețe sunt transformate în moneda locală utilizând cursul de schimb mediu din luna 
precedentă. De exemplu, pentru stabilirea bazei utilizate pentru a calcula bonusurile dvs. aferente 
vânzărilor din martie, compania va folosi cursul de schimb mediu pentru luna februarie. 

D. Versiune pentru piața locală. 

Această versiune a planului se aplică numai pentru acei Brand Affiliates care au un ID de Brand 
Affiliate EMEA. Velocity vă oferă posibilitatea de a primi bonusuri pentru vânzări realizate pe toate 
piețele noastre globale, cu excepția cazului în care participarea străină este limitată (contactați-
vă managerul de cont pentru anumite piețe). Dacă aveți un identificator EMEA Brand Affiliate, 
eligibilitatea dvs. pentru bonusuri și valorile de referință vor fi guvernate de termenii și condițiile 
acestei versiuni a planului, chiar dacă membrii echipei dvs. au ID de Brand Affiliate de pe alte piețe. 

EXEMPLU: În cazul în care sunteți un Brand Representative cu un ID de Brand Affiliate EMEA și 
înregistrați un membru în Australia, iar membrul cumpără anumite produse prin intermediul site-
ului web din Australia, atunci veți primi valoarea Sharing Bonus-ului pe care piața din Australia l-a 
stabilit pentru respectivele produse. În cazul în care un individ (a) se înscrie ca și client înregistrat 
personal de către dvs. și (b) face parte din grupul dvs. de consumatori atunci când achiziționează 
produse pe piața din Australia, atunci acele achiziții de produse vor avea sumele pentru (1) Sharing 
Bonus, (2) Volumul de vânzări și (3) valoarea comisionabilă a vânzărilor pe care piața din Australia 
le-a stabilit pentru respectivele produse. Valoarea Sharing Bonus-ului și valoarea comisionabilă a 
vânzărilor pentru Australia vor fi transformate în lire sterline atunci când compania vă calculează 
bonusurile. Piața locală vă poate furniza informații cu privire la volumul de vânzări, valoarea 
comisionabilă a vânzărilor, Sharing Bonus-ul, prețurile și alte informații legate de compensațiile 
pentru vânzări pentru fiecare produs de pe respectiva piață.
 
Programul Velocity nu este valabil în afacerea noastră din China continentală care funcționează în 
baza unui model de afaceri diferit. 
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E. Recuperarea bonusurilor care v-au fost plătite. 

Compania are dreptul de a recupera bonusurile pe care vi le-a plătit așa cum se menționează în 
politicile și procedurile interne, inclusiv recuperarea Bonusurilor pentru returnarea de produse. 
Graficul și metoda de recuperare depind de bonus, de data la care produsul este returnat și de cine 
anume returnează produsele.  Consultați Anexa B pentru detalii suplimentare. Un rezumat al politicii 
de recuperare poate fi găsit în partea de jos a paginii web Nu Skin - https://www.nuskin.com.

F. Promovarea la statutul de Brand Representative; Alte promovări și retrogradări de titluri. 

Promovarea la statutul de Brand Representative are loc săptămânal. Alte promovări și retrogradări 
de titluri au loc doar pe perioada în care sunt calculate bonusurile lunare și vor fi reflectate în 
secțiunea dvs. Volumes & Genealogy în data de 5 a fiecărei luni sau anterior acesteia.  Consultați 
Anexa A pentru detalii suplimentare cu privire calendarul și impactul pe care îl au promovarea și 
retrogradarea de titluri asupra bonusurilor. 

G. Promoții și stabilirea prețurilor pentru produse. 

Putem ajusta prețul de vânzare cu amănuntul, volumul de vânzări, valoarea comisionabilă a vânzărilor, 
prețul de membru, Sharing Bonus-ul și Bonusul de retail pentru promoții. Vă rugăm să consultați 
anunțurile de pe piața dvs. de stabilire a prețurilor și promoțiilor pentru produse în ceea ce privește 
discounturile oferite și impactul lor asupra prețurilor, bonusurilor, volumului de vânzări, valorilor 
comisionabile a vânzărilor și alte informații asociate compensațiilor pentru vânzări pentru fiecare produs.

H. Alte compensații pentru vânzări. 

În plus față de compensațiile pentru vânzări disponibile prin intermediul Velocity, puteți, de 
asemenea, câștiga (1) profitul din vânzarea cu amănuntul a produselor direct către clienții dvs. 
(pentru Franța și Italia, consultați nota 1 de la pag. 16); (2) Compensații din altr stimulente pentru 
vânzări; și (3) Călătorii de stimulare sau alte recompense ce nu includ recompense în numerar.

4.2  ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE BRAND AFFILIATE

A. Pierderea drepturilor de Brand Affiliate. 

La închiderea contului dvs. de Brand Affiliate vă pierdeți toate drepturile și beneficiile avute în 
calitate de Brand Affiliate, inclusiv orice drept asupra numărului de identificare a contului Brand 
Affiliate, drepturile privind propriul grup de consumatori, propria echipă, rețeaua de vânzări, 
volumul de vânzări generate fie de grupul dvs. de consumatori, fie de echipă, și bonusurile.

B. Transferul unui cont Brand Affiliate. 

Compania are dreptul, atât timp cât este necesar în mod rezonabil, să întârzie orice transfer al unui 
cont de Brand Affiliate și orice parte a grupului său de consumatori sau a rețelei de vânzări în sus în 
rețeaua de vânzări sau către o altă rețea de vânzări. 
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NOTA 1:

FRANȚA: „VDI Mandataires” nu au permisiunea de a vinde direct către clienții neînregistrați.

FRANȚA: Cerința de volum Sharing Bonus nu se aplică la „VDI Acheteur-Revendeur” înregistrat în Franța. Sharing Bonus pentru achizițiile 
de produse efectuate de partenerii Brand Affiliates înregistrați personal (și dacă sunt parteneri Brand Representative, pentru propriile 
achiziții de produse) va continua să fie câștigat zilnic și plătit săptămânal.

ITALIA: Incaricati pot promova, direct sau indirect, exclusiv colecția de ordine de achiziții la domiciliul consumatorilor finali, în numele 
companiei. În calitate de Brand Affiliate (incaricato), puteți achiziționa produse exclusiv pentru nevoile personale și ale persoanelor care 
locuiesc în gospodăria dvs.; trebuie să transferați ordinele de achiziție primite de la clienți neînregistrați către companie.

4.3  ALTE MATERIALE ȘI TRADUCERI 

Dacă există discrepanțe între termenii și condițiile stabilite în plan pentru piața dvs. și orice materiale de marketing 
sau alt conținut similar, Planul pentru piața dvs. va prevala. Cu excepția cazului în care este interzis de lege, dacă există 
discrepanțe între versiunea în limba engleză a acestui plan și orice traducere a acestuia, versiunea în limba engleză va 
prevala. 

4.4  EXCEPȚII  

Permiterea excepțiilor de la plan. 

Compania poate, la libera sa alegere, să renunțe sau să modifice orice cerințe, termeni sau condiții ale prezentului plan 
(denumite colectiv „Excepții de la plan”). Compania poate permite excepții de la plan pentru (1) un cont individual de Brand 
Affiliate sau (2) orice număr de conturi, inclusiv în funcție de echipă sau de piață. Permiterea excepțiilor de la plan pentru un 
cont Brand Affiliate nu obligă compania să permită excepții de la plan pentru alte conturi Brand Affiliate. Orice excepție de la 
plan necesită acordul scris expres al unui funcționar autorizat al companiei. Compania nu are nicio obligație de a notifica în scris 
partenerul Brand Representative ascendent cu privire la orice excepții de la plan din cadrul echipei. 
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GLOSAR

Acord Brand Affiliate: Un acord între un Brand Affiliate și 
Nu Skin care stabilește anumite drepturi și obligații asociate 
activităților derulate de cei cu statut de Brand Affiliate.

Activitate pentru dezvoltarea afacerii: Orice activitate 
care beneficiază, promovează, asistă sau sprijină în orice 
mod afacerile, dezvoltarea, vânzările sau sponsorizarea unei 
alte companii de vânzări directe, inclusiv, dar fără a se limita 
la, comercializarea produselor sau a serviciilor, promovarea 
oportunităţilor de afaceri, prezenţa în numele companiei 
de vânzări directe sau a unuia din reprezentanţii săi, 
permisiunea de asociere a numelui propriu cu compania 
de vânzări directe, produsele, serviciile sau oportunităţile 
acesteia, sponsorizarea sau recrutarea în numele companiei 
de vânzări directe, calitatea de membru al consiliului de 
administraţie, funcţionar, reprezentant sau Partener afiliat al 
mărcii al acesteia, deţinerea unei părţi din companie sau a 
uzufructului acesteia, fie direct, fie indirect.  

Bonus: Compensațiile pentru vânzări plătite prin 
intermediul Velocity, inclusiv Sharing Bonus, Bonusul 
pentru retail, Building Bonus și Leading Bonus. Bonusurile 
nu includ nici un profit din vânzarea cu amănuntul pe care 
l-ați putea câștiga pentru produsele pe care le achiziționați 
și le revindeți direct către clienți neînregistrați (pentru 
Franța și Italia, consultați nota 1 de la pag. 16) sau orice 
alte stimulente în numerar sau care nu implică numerar. 

Bonus de Retail: Diferența între (1) prețul cu amănuntul 
plătit de clientul dvs. retail după aplicarea oricăror 
discounturi (cu excepția costurilor de livrare și a taxelor) 
atunci când achiziționează produse direct de la Nu Skin și 
(2) prețul de membru. Consultați Secțiunea 2.1.

Brand Affiliate: O persoană care se înscrie la Nu Skin 
în calitate de Brand Affiliate și care poate achiziționa 
produse la preț de membru, poate vinde produse 
clienților, poate înscrie clienți înregistrați și nu se află 
în proces de calificare. Noțiunea de Brand Affiliate va fi 
utilizată și pentru a face referire la toți cei cu statut de 
Brand Affiliate și Brand Representative. De exemplu, un 
Brand Partner sau un Brand Director vor fi menționați 
în calitate de Brand Affiliate ca referință generală atunci 
când se vorbește de toți cei cu statut de Brand Affiliate.

Brand Director: O categorie generală inclusiv toți 
partenerii Brand Representative cu un titlu de Emerald 
Director, Diamond Director, Blue Diamond Director, sau 
Presidential Director. 

Brand Partner: O categorie generală care îi include pe 
toți cei cu statut de Brand Representative, titlul de Gold 
Partner, Lapis Partner sau Ruby Partner.

Brand Representative: Un Brand Affiliate care a 
finalizat cu succes procesul de calificare și care nu și-a 
pierdut statutul de Brand Representative. Termenul 
de Brand Representative va fi utilizat și ca referință 
generală pentru toate titlurile celor cu statut de Brand 
Representative și superior. De exemplu, un Ruby Partner 
sau Diamond Director vor fi menționați în calitate de 
Brand Representative ca referință generală atunci când se 
vorbește de toți cei cu statut de Brand Representative. 

Brand Representative G1: Consultați secțiunea 
Generații de mai jos. 

Brand Representative în calificare: Un Brand Affiliate 
care (1) a transmis o scrisoare de intenție și a finalizat 
două Building Block-uri (un Brand Affiliate este în mod 
oficial clasificat drept Brand Representative în calificare 
după calcularea următorului bonus săptămânal) și (2) 
se află în proces de îndeplinire a criteriilor de calificare.  
Consultați Secțiunea 3.1.

Building Block:  O măsură a volumului de vânzări. Un 
Building Block este considerat finalizat doar când are 
500 puncte de Volum de vânzări. Un Building Block cu 
mai puțin de 500 de puncte de Volum de vânzări este 
considerat incomplet.  Consultați Secțiunea 2.2. 

Building Bonus: Un bonus plătit săptămânal pentru 
Brand Representative în funcție de valoarea comisionabilă 
a vânzărilor de produse achiziționate de către clienții 
înregistrați din grupul de consumatori al partenerului 
Brand Representative.  Consultați Secțiunea 2.2.

Calificare: Procesul prin care un Brand Affiliate devine 
Brand Representative.  Consultați Secțiunea 3.1.

Cerință de volum pentru Sharing Bonus*: trebuie să 
acumulați minimum 50 de puncte din volumul de vânzări 
al clienților înregistrați personal în luna curentă pentru 
a câștiga și primi un Sharing Bonus pentru cumpărături 
de produse efectuate de partenerii dvs. Brand Affiliate 
înregistrați personal (și pentru cumpărăturile dvs. 
personale dacă sunteți Brand Representative) în cursul 
acelei luni.



18

Cerințe de Calificare:  Cerințele ce trebuie îndeplinite 
pentru a deveni Brand Representative.  Consultați 
Secțiunea 3.1.

Client înregistrat personal: Un client înregistrat care 
s-a înregistrat direct sub dvs. (nivelul 1) ca membru 
sau Client retail și achiziționează produse direct de la 
companie pentru consum personal. Un membru sau 
Client retail nu este client înregistrat personal de dvs. 
dacă s-a înregistrat direct sub un alt Brand Affiliate. 
Clienții înregistrați personal nu participă la Planul pentru 
performanță în vânzări și nu pot revinde produse sau 
înregistra alți clienți sau parteneri Brand Affiliate.

Client înregistrat: O persoană care cumpără produse 
direct de la companie pentru consum personal sau 
revânzare. Bonusurile sunt acordate pentru achizițiile 
de produse ale unui client înregistrat. Dreptul dvs. 
de a câștiga un anumit bonus pentru o achiziție de 
produse a unui client înregistrat depinde de cerințele de 
eligibilitate pentru fiecare bonus, inclusiv dacă este vorba 
de un client înregistrat personal sau un partener Brand 
Affiliate înregistrat personal. Fiecare client înregistrat este 
susținut de un Brand Affiliate. Există trei tipuri de clienți 
înregistrați: 
 (1) Clienți retail, 
 (2) Membrii și 
 (3) Parteneri Brand Affiliate

Client retail: Orice client înregistrat care achiziționează 
la un preț cu amănuntul. Bonusul pentru achiziția de 
produse a unui client retail este acordat unui Brand Affiliate 
identificat ca fiind vânzătorul la momentul respectivei 
comenzi de produse. În sensul prezentului plan, un client 
neînregistrat nu este inclus în definiția clienților retail. 
Clienții retail nu participă la programul Velocity și nu pot 
revinde produse sau înscrie alți clienți înregistrați.

Companie: Nu Skin, „noi” sau „pe noi/nouă”.  

Companie de vânzări directe: O companie care 
utilizează o forță de vânzări constituită din contractanți 
independenți, care comercializează produse și servicii și 
care îi remunerează pe contractanții independenți printr-
un plan de compensație structurat pe un singur nivel sau 
mai multe, pentru (1) vânzările proprii și/sau (2) vânzările 
realizate de alți contractanți independenți afiliați primilor, 
care s-au angajat să distribuie aceleași produse și servicii.  

Cont Velocity: Un cont digital care poate fi găsit în 
secțiunea Volumes & Genealogy și care reflectă toate 
bonusurile, plățile și ajustările. Vi se creează în mod 
automat un cont Velocity atunci când obțineți statutul de 
Brand Affiliate. Conturile Velocity nu acumulează dobândă. 
Vă puteți transfera oricând întregul sold disponibil din 
Contul Velocity către orice alt cont pe care îl dețineți la 
o instituție financiară. Transferurile inițiate de dvs. nu au 
o valoare minimă necesară a soldului. Cu toate acestea, 
sunteți responsabil(ă) pentru orice taxe generate de orice 
transfer pe care îl inițiați. Pot fi percepute taxe de către 
instituția financiară destinatară și, de asemenea, Nu Skin 
poate include o taxă de servicii. Nu Skin vă transferă 
automat soldul rămas în Contul Velocity, în mod gratuit, 
la începutul fiecărei perioade de plată săptămânale sau 
lunare. Este necesar un sold minim de 10 EUR pentru 
transferuri automate realizate de companie.

Cont Brand Affiliate: Un cont Nu Skin al unui Brand 
Affiliate.

Dată de calificare ca Brand Representative: Prima zi a 
lunii în care un Brand Representative în calificare transmite 
o scrisoare de intenție și îndeplinește cerința lunară de 2 
Building Block-uri. Consultați Anexa A pentru detalii.

Dată de promovare ca Brand Representative: 
Prima zi a perioadei săptămânale de după finalizarea 
procesului de calificare de către un Brand Representative 
și avansarea la statutul respectiv. Pentru un Brand 
Representative care finalizează procesul de calificare 
în săptămâna 1, 2 sau 3 a unei luni, data de promovare 
ca Brand Representative va fi, în mod corespunzător, 
data de 8, 15 sau 22 a lunii respective. Pentru un Brand 
Representative care finalizează procesul de calificare în 
săptămâna 4 a unei luni, data de promovare ca Brand 
Representative va fi prima zi a lunii următoare. Consultați 
Anexa A pentru detalii.

Dată titlului de Brand Representative: Prima zi a lunii 
în care un Brand Representative în calificare finalizează 
procesul de calificare. Pentru un Brand Representative în 
calificare care finalizează procesul de calificare în săptămâna 
1, 2 sau 3 a unei luni, data aferentă statutului de Brand 
Representative va fi prima zi a lunii respective. Pentru un 
Brand Representative în calificare care finalizează procesul 
de calificare în săptămâna 4 a unei luni, data aferentă 
statutului de Brand Representative va fi prima zi a lunii 
următoare. Consultați Anexa A pentru detalii.
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Echipă: Echipa dvs. este compusă din toate generațiile 
pentru care sunteți eligibili să primiți un Leading Bonus. 
Titlul dvs. determină numărul de generații de Brand 
Representative și grupurile de consumatori aferente 
echipei dvs., așa cum este prezentat în tabelul pentru 
stabilirea titlurilor Velocity. Echipa dvs. nu include grupul 
dvs. de consumatori.

Flex Block: Un Flex Block este un înlocuitor pentru 
Building Block pe care îl folosim pentru a vă menține 
statutul de Brand Representative în cazul în care nu 
finalizați 4 sau mai multe Building Block-uri într-o lună. 
Consultați Secțiunea 3.3.

Generații: Nivelurile din cadrul echipei unui Brand 
Representative. Fiecare Brand Representative pe care îl 
conduceți direct și care este primul Brand Representative 
aflat la nivelul imediat inferior dvs. din echipa dvs., 
reprezintă pentru dvs. Brand Representative G1. Toți 
partenerii Brand Representative G1 pe care îi gestionați 
conduc acei Brand Representatives care sunt la primul 
nivel de sub ei, iar aceștia devin parteneri Brand 
Representative G2 pentru dvs. și așa mai departe.

Grup consumatori: Un grup compus din (1) dvs., (2) oricare 
dintre clienții dvs înregistrați și (3) orice clienți înregistrați de 
aceștia și așa mai departe. Grupul dvs. de Consumatori va 
include Grupurile de Consumatori ale partenerilor dvs. Brand 
Representative în calificare. În calitate de Brand Representative 
în calificare sau Brand Representative, dvs. trebuie să deserviți 
și să îi sprijiniți pe Brand Representatives în calificare pe care 
îi gestionați și grupurile acestora de consumatori. Un Brand 
Representative și grupul său de consumatori devin parte 
a echipei dvs. după ce finalizează procesul de calificare, iar 
grupul său de consumatori nu va mai face parte din grupul 
dvs. de consumatori.

Leadership Team: Un Brand Representative G1 care 
îndeplinește anumite criterii legate de Volumul de vânzări 
Leadership Team într-o lună. 

Leading Bonus: Un bonus plătit lunar către Brand 
Partners și Brand Directors în funcție de valoarea 
comisionabilă a vânzărilor pentru produse achiziționate 
de grupurile de consumatori din echipa Brand Partner-
ului sau Brand Director-ului. Consultați Secțiunea 2.3.

Membru: Un client care se înscrie la Nu Skin în calitate 
de membru și poate achiziționa produse de la Nu Skin 
la preț de membru. Membrii nu participă la programul 
Velocity și nu pot revinde produse sau înscrie alți clienți.

Menținere: Cerința de a finaliza cel puțin patru Building 
Block-uri într-o lună pentru menținerea statutului de Brand 
Representative în luna respectivă. Consultați Secțiunea 3.2.

Minim lunar pentru calificare: În timpul perioadei de 
calificare trebuie să finalizați cel puțin 2 Building Block-uri 
în fiecare an, cu excepția lunii în care îndepliniți criteriile 
de calificare.  Consultați Secțiunea 3.1.

Nu Skin: Nu Skin International Inc. și companiile sale afiliate. 

Parteneri Brand Affiliate înregistrați personal: Un 
client care s-a înregistrat la nivelul dvs. imediat inferior 
(nivelul 1) ca Brand Affiliate. Un partener Brand Affiliate 
nu este partenerul dvs. înregistrat personal dacă este 
înregistrat direct sub un alt partener Brand Affiliate.

Perioada de Calificare: Perioada dvs. de calificare 
începe din data în care alegeți să vă calificați în calitate 
de Brand Representative. Perioada de calificare este de 
până la șase luni consecutive, inclusiv luna în care faceți 
această alegere. Consultați Secțiunea 3.1.

Persoană: O persoană fizică sau un agent economic. 
Un „agent economic” reprezintă orice unitate de afaceri 
cu personalitate juridică, de exemplu o corporație, un 
parteneriat, o societate cu răspundere limitată, un trust sau 
orice altă formă de organizare a unei societăți comerciale 
legal constituită în jurisdicția în care a fost înființată.

Politici și Proceduri: Un document care face parte din 
acordul dintre un Brand Affiliate și Nu Skin și stabilește 
anumite politici și proceduri legate de activitatea 
desfășurată de Brand Affiliate.

Poziție Business Builder (BBP): O poziție plasată 
direct sub dvs., în prima generație, care vă este acordată 
după prima lună în care obțineți titlul de Blue Diamond 
Director. Consultați Anexa D pentru detalii.

Poziție Business Builder pentru Presidential 
Director (Presidential Director BBP): BBP pentru 
Presidential Director este o poziție suplimentară care vă este 
plasată direct sub contul dvs. BBP, pe a doua dvs generație și 
care vă este acordată după prima lună în care obțineți titlul 
de Presidential Director. Consultați Anexa D pentru detalii.
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Preț de Membru: Prețul de achiziție al produselor atât 
pentru membri, cât și pentru parteneri Brand Affiliate. Prețul 
de membru este stabilit de piața locală și poate fi modificat 
ocazional pentru promoții și stimulente de vânzări.

Procentaj Building Bonus: Un procentaj utilizat pentru a 
calcula Building Bonus-ul pentru fiecare Building Block și care 
variază între 5% și 40%, în funcție de numărul de Building 
Block-uri finalizate într-o lună.  Consultați Secțiunea 2.2.
Produse: Toate produsele și serviciile Nu Skin.
Restart: Procesul care oferă foștilor parteneri Brand 
Representative posibilitatea de a-și revendica rețeaua de 
vânzări (ca și când nu și-ar fi pierdut statutul de Brand 
Representative).  Consultați Secțiunea 3.4 and Anexa C.

Scrisoare de Intenție: Un document sau o notificare 
online pe care un Brand Affiliate ne-o transmite pentru 
a ne informa de intenția sa de a începe procesul de 
calificare și a deveni un Brand Representative în calificare.

Sharing Block: O sub-categorie a Building Block-urilor. 
Sharing Block-urile constau în 500 de puncte de Volum 
de vânzări care provin doar din achiziții făcute de către 
clienții dvs. înregistrați personal și partenerii Band Affiliate 
înregistrați personal în grupul dvs. de consumatori, cu 
excepția partenerilor Brand Representative. Achizițiile dvs. 
personale nu sunt incluse în Sharing Block-uri. Sharing 
Block-urile se aplică doar în cazul cerințelor de calificare.  
Consultați Secțiunea 3.1.

Sharing Bonus: Bonusul câștigat zilnic pentru achizițiile 
de produse de către clienții înregistrați personal și 
câștigat lunar pentru achizițiile de produse de către 
partenerii Brand Affiliates înregistrați personal ce sunt 
subiectul atingerii cerinței de volum Sharing Bonus 
(partenerii Brand Representatives păstrează Sharing 
Bonus pentru propriile achiziții de produse dacă cerința 
de volum pentru Sharing Bonus este îndeplinită)*. 
Valoarea Sharing Bonus este determinată de piața locală 
și poate fi ajustată la discreția companiei. Acesta variază 
în funcție de la un produs la altul. Nu se câștigă Sharing 
Bonus pentru toate produsele și, pe anumite piețe, acesta 
poate fi redus. Piața este cea care va furniza informații 
despre prețurile produselor tuturor partenerilor Brand 
Affiliate, cu privire la Sharing Bonus-ul fiecărui produs. 
Consultați Secțiunea 2.1. 

Titlu:  Titlurile sunt obținute în calitate de Brand 
Representative în funcție de numărul de parteneri Brand 
Representative G1 și de Leadership Team. Titlul dvs. 

*Pentru Franța: Consultați nota 1 de la p. 16.

determină numărul de generații pentru care puteți câștiga 
un Leading Bonus.

Valoare de Vânzări Comisionabilă: O valoare 
monetară stabilită pentru fiecare produs, folosită pentru 
a calcula Building Bonus-ul și Leading Bonus-ul. Valoarea 
comisionabilă a vânzărilor se modifică periodic datorită 
unei varietăți de factori, inclusiv modificări de preț, fluctuații 
valutare, promoții etc. Valoarea comisionabilă a vânzărilor 
diferă de volumul de vânzări și, în general, nu este egală 
cu volumul de vânzări pentru un produs. Puteți obține 
informații cu privire la valoarea comisionabilă a vânzărilor 
și alte informații asociate compensațiilor de vânzări pentru 
fiecare produs prin accesarea site-ului web de Brand 
Affiliate aferent pieței dvs. locale.

Volum de vânzări: O valoare exprimată în puncte stabilită 
pentru fiecare produs, utilizată pentru a compara valoarea 
relativă a produselor în diferite valute și pe diferite piețe 
și a măsura nivelul de calificare pentru diferite valori de 
referință ale performanței, inclusiv Sharing Block-uri, 
Building Block-uri, volumul de vânzări Leadership Team și 
pentru cuantificarea vânzărilor de produse din grupul de 
consumatori și echipa ta. Volumul de vânzări este ajustat 
periodic, în funcție de cum consideră compania necesar. 
Volumul de vânzări este diferit de valoarea comisionabilă a 
vânzărilor. Puteți obține informații cu privire la volumul de 
vânzări și alte informații asociate compensațiilor de vânzări 
pentru fiecare produs prin accesarea site-ului web de Brand 
Affiliate aferent pieței dvs. locale.

Volum de vânzări al clienților înregistrați personal: 
Suma tuturor punctelor de volumul de vânzări din achizițiile 
de produse de către clienții dvs .înregistrați personal.

Volum de vânzări Leadership Team: Volumul de vânzări 
Leadership Team reprezintă suma dintre Volumul de vânzări 
al grupului de consumatori din generațiile G1-G6 pentru un 
anumit Brand Representative G1.

Volumes & Genealogy: O bază de date care oferă 
informații referitoare la contul dvs. de Brand Affiliate, 
inclusiv achizițiile dvs. de produse, rețeaua de vânzări, 
bonusuri, stabilirea obiectivelor, raportare, recunoaștere 
și multe altele. Vă puteți conecta la secțiunea Volumes 
& Genealogy prin accesarea paginii nuskin.com sau a 
aplicației My Nu Skin.

1 Țări din afara zonei euro: Suma minimă se va baza pe echivalentul în moneda locală la 
data încetării și pe cursul de schimb valutar al băncii selectate de către companie.
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ADDENDUM A - DETALII SUPLIMENTARE PRIVIND PROCESUL DE CALIFICARE 

Următoarele secțiuni oferă informații suplimentare cu privire la procesul de calificare în calitate de Brand 
Representative, inclusiv date importante, menținere, bonusuri și alte detalii. 

1. DATE IMPORTANTE 

Există trei date importante referitoare la procesul de calificare în calitate de Brand Representative care 
sunt reflectate în V&G.

i. Dată de calificare ca Brand Representative: Prima zi a lunii în care un Brand Representative 
în calificare transmite o scrisoare de intenție și îndeplinește cerința lunară de 2 Building Block-
uri. De exemplu, dacă trimiteți o scrisoare de intenție pe 9 ianuarie și finalizați 2 Building Block-
uri pe 19 ianuarie, atunci data dvs. de calificare ca Brand Representative este 1 ianuarie. 

ii. Dată de promovare ca Brand Representative: Prima zi a perioadei săptămânale de după 
finalizarea procesului de calificare de către un Brand Representative și promovarea la statutul 
respectiv. Pentru un Brand Representative care finalizează procesul de calificare în săptămâna 1, 
2 sau 3 a unei luni, data de promovare ca Brand Representative va fi, în mod corespunzător, data 
de 8, 15 sau 22 a lunii respective. Pentru un Brand Representative care finalizează procesul de 
calificare în săptămâna 4 a unei luni, data de promovare ca Brand Representative va fi prima zi a 
lunii următoare. De exemplu, dacă finalizați procesul de calificare pe 12 iulie, data de promovare 
aferentă statutului dvs. de Brand Representative este 15 iulie; dacă finalizați procesul de calificare 
pe 27 iulie, data de promovare aferentă statutului dvs. de Brand Representative este 1 august.

iii. Dată titlului de Brand Representative: Prima zi a lunii în care un Brand Representative în 
calificare finalizează procesul de calificare și avansează la statutul de Brand Representative. 
Pentru un Brand Representative în calificare care finalizează procesul de calificare în săptămâna 
1, 2 sau 3 a unei luni, data aferentă statutului de Brand Representative va fi prima zi a lunii 
respective. Pentru un Brand Representative în calificare care finalizează procesul de calificare 
în săptămâna 4 a unei luni, data aferentă statutului de Brand Representative va fi prima zi a 
lunii următoare. De exemplu, dacă finalizați procesul de calificare pe 17 mai, data dvs. aferentă 
statutului de Brand Representative este 1 mai; dacă finalizați procesul de calificare pe 27 mai, 
data dvs. de calificare ca Brand Representative este 1 iunie.

2. MENȚINERE DUPĂ AVANSAREA LA STATUTUL DE BRAND REPRESENTATIVE 

Dacă data de promovare la statutul de Brand Representative este una din zilele de 8, 15 sau 22 ale lunii, atunci 
nu trebuie să îndepliniți criteriile de menținere pentru Brand Representative în luna respectivă. Cu toate acestea, 
în cazul în care finalizați procesul de calificare în săptămâna 4 a lunii, data de promovare ca Brand Representative 
este prima zi a lunii următoare și trebuie să îndepliniți criteriile de menținere pentru luna următoare pentru a vă 
păstra statutul de Brand Representative (de ex., dacă finalizați procesul de calificare în săptămâna 4 a lunii mai, 
data de promovare ca Brand Representative este 1 iunie și trebuie să îndepliniți criteriile de menținere în iunie).  

3. BONUSURI DUPĂ AVANSAREA LA STATUTUL DE BRAND REPRESENTATIVE

A. Sharing Bonus pentru achizițiile dvs. de produse

Veți primi un Sharing Bonus pentru achizițiile dvs. de produse la data de promovare ca Brand Representative 
sau ulterior acesteia. De exemplu, dacă finalizați procesul de calificare pe data de 3 a lunii, data de 
promovare ca Brand Representative este data de 8 și veți primi un Sharing Bonus pentru achizițiile dvs. de 
produse pe data de 8 sau ulterior acesteia. În cazul în care finalizați procesul de calificare în săptămâna 4 a 
lunii, data de promovare ca Brand Representative este data de 1 a lunii următoare și veți primi un Sharing 
Bonus pentru achizițiile dvs. de produse pe data de 1 a lunii următoare sau ulterior acesteia.
Linia dvs. ascendentă directă de Brand Representative nu va mai primi Sharing Bonus-uri pentru achizițiile 
dvs. de produse începând cu data de promovare aferentă statutului dvs. de Brand Representative. 
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Building Bonus 
Puteți primi un Building Bonus pentru noile Building Block-uri pe care le construiți începând cu data 
de dobândire a statutului dvs. de Brand Representative. Respectivele Building Block-uri trebuie să se 
bazeze pe achizițiile de produse din data de promovare la statutul dvs. de Brand Representative sau 
ulterioare acestei date. De exemplu, dacă finalizați procesul de calificare pe data de 3 a lunii, data de 
promovare Brand Representative este data de 8 și veți putea începe să acumulați un Building Bonus 
în funcție de achizițiile de produse din data de 8 sau ulterior acesteia. Nu veți primi un Building 
bonus pentru nicio achiziție de produse realizată între zilele de 4 și 7 sau anterior în luna respectivă. 
În cazul în care finalizați procesul de calificare în săptămâna 4 a lunii, data de promovare ca Brand 
Representative este data de 1 a lunii următoare și veți începe să acumulați un Building Bonus în 
funcție de noile achiziții de produse din data de 1 a lunii următoare sau ulterior acesteia. 
După data de promovare ca Brand Representative, volumul dvs. de vânzări nu va mai contribui la 
Building Block-urile partenerului dvs. ascendent direct, Brand Representative. De exemplu, dacă 
finalizați procesul de calificare pe data de 20 a lunii, data de promovare ca Brand Representative 
este 22. Volumul de vânzări realizat de dvs. până pe data de 21 va fi cuantificat pentru Building 
Block-urile partenerului Brand Representative direct, însă cel realizat pe 22 și ulterior, până la finalul 
lunii, nu va fi luat în considerare. În cazul în care finalizați procesul de calificare în săptămâna 4 a 
lunii, data de promovare ca Brand Representative este data de 1 a lunii următoare și Volumul de 
vânzări din luna în care finalizați procesul de calificare va fi luat în calcul pentru Building Block-urile 
partenerului Brand Representative ascendent direct, pentru luna respectivă.

B. Leading Bonus 

Sunteți eligibili pentru un Leading Bonus după data de promovare ca Brand Representative dacă 
îndepliniți cerințele pentru Leading Bonus. De exemplu, dacă finalizați procesul de calificare pe 
data de 3 a lunii, data de promovare ca Brand Representative este data de 8 și veți putea începe 
să acumulați un Leading Bonus pentru luna respectivă dacă îndepliniți cerințele pentru Leading 
Bonus în săptămânile rămase din luna în cauză. În cazul în care finalizați procesul de calificare în 
săptămâna 4 a lunii, data de promovare ca Brand Representative este data de 1 a lunii următoare 
și veți începe să acumulați un Leading Bonus pentru luna următoare în cazul în care îndepliniți 
cerințele pentru Leading Bonus pentru luna respectivă.  

4. SITUAȚIA ÎN CARE DVS. ȘI UN BRAND AFFILIATE DIN GRUPUL DVS. DE 
CONSUMATORI PARTICIPAȚI LA PROCESUL DE CALIFICARE ÎN ACELAȘI TIMP 

Pentru a păstra pe cineva din grupul dvs. de consumatori în rețeaua dvs. de vânzări: (1) data de 
calificare ca Brand Representative trebuie să fie în aceeași luna sau mai devreme decât data de 
Brand Representative a partenerului Brand Affiliate din grupul dvs. de consumatori și (2) trebuie să 
finalizați procesul de calificare în perioada de calificare corespunzătoare. 

EXEMPLU: Următorul exemplu ilustrează importanța datelor legate de calificare, atunci când dvs. 
și un Brand Affiliate din grupul dvs. de consumatori participați la procesul de calificare în același timp.

• Jane, Brand Representative, vă înscrie la Nu Skin în calitate de Brand Affiliate. Atunci când 
dvs. îl înscrieți pe Brian în calitate de Brand Affiliate, acesta devine parte din grupul dvs. de 
consumatori. Și dvs. și Brian decideți că doriți să vă calificați în calitate de Brand Representatives. 

• Brian finalizează procesul de calificare pe 17 ianuarie și părăsește grupul dvs. de 
consumatori pentru a avansa și a deveni temporar un Brand Representative din generația 
1 al lui Jane, iar ea include volumul de vânzări al lui Brian pentru calculul Leading Bonus-
ului ei. Deși Brian a finalizat procesul de calificare pe 17 ianuarie, data aferentă statutului 
său de Brand Representative este prima zi a lunii în care acesta a finalizat procesul de 
calificare, respectiv 1 ianuarie.
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• Dvs. transmiteți scrisoarea de intenție pe data de 9 ianuarie și finalizați minimul lunar 
de calificare de 2 Building Block-uri pe data de 28 ianuarie. Data de calificare ca Brand 
Representative este 1 ianuarie.

• Îndepliniți cerințele de calificare în perioada de calificare pe data de 15 iunie și părăsiți 
grupul de consumatori al lui Jane pentru avansa la statutul de Brand Representative de 
generație 1 al lui Jane. Data aferentă statutului dvs. de Brand Representative este 1 iunie. 
Deși Brian a avansat deja la a fi un Brand Representative, acesta va deveni acum Brand 
Representative de pe prima dvs. generație. 

În cazul în care nu ați îndeplinit cerințele de calificare pentru prima lună înainte de sau în aceeași 
lună în care Brian a finalizat procesul de calificare sau dacă nu ați finalizat procesul de calificare în 
perioada dvs. de calificare, atunci Brian va rămâne în generația 1 a lui Jane și nu va face parte din 
viitorul dvs. grup de consumatori sau din viitoarea dvs. echipă în situația în care deveniți ulterior 
Brand Representative. 
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ADDENDUM B - AJUSTĂRI ȘI RECUPERĂRI DE BONUSURI

Compania are dreptul de a ajusta bonusurile pe care vi le acordă conform descrierii din politicile 
și procedurile interne, inclusiv ajustări în funcție de valoare returului de produse de către dvs. sau 
de alte persoane care au fost în grupul dvs. de consumatori sau în echipa dumneavoastră. Calculul 
ajustărilor de bonus pentru returnările de produse și recuperarea bonusurilor vor depinde de tipul 
de bonus, când sunt returnate produsele și cine anume le returnează.

1. CALCULUL AJUSTĂRILOR DE BONUS 

Bonusurile dvs. vor fi ajustate pentru returnările de produse, după cum urmează:

A. Sharing Bonusuri și Bonusuri de retail 

Când dvs. sau alte persoane care au fost în grupul dvs. de consumatori sau în echipa dvs. la 
momentul achiziției returnați produse, compania va recupera orice Sharing Bonus și Bonus de 
retail pe care le-ați primit pentru respectivele produse.
 
B. Building Bonus 

Când dvs. sau alte persoane care au fost în grupul dvs. de consumatori sau în echipa dvs. la 
momentul achiziției returnați produse. Building Bonus-ul dvs. va fi ajustat după cum urmează:

i. Returnări în luna curentă: Pentru produse returnate într-o săptămână ulterioară 
lunii în care au fost achiziționate, volumul de vânzări și valoarea comisionabilă a 
vânzărilor pentru produsele returnate vor fi înlocuite cu volumul de vânzări și valoarea 
comisionabilă a vânzărilor pentru orice achiziții ulterioare de produse în luna respectivă 
pentru care nu ați primit un Building Bonus. Building Bonus-ul dvs. va fi ajustat negativ 
sau pozitiv în măsura în care valoarea comisionabilă a vânzărilor pentru volumul de 
vânzări înlocuit este diferită de valoarea comisionabilă a vânzărilor pentru volumul de 
vânzări original.  Consultați exemplul de la sfârșitul Anexei. 

ii. Calcul pentru returnare în luna anterioară: Pentru produse returnate într-o lună ulterioară 
lunii în care au fost achiziționate, Building Bonus-ul dvs. va fi ajustat negativ cu valoarea 
comisionabilă a vânzărilor pentru produsele returnate înmulțită cu procentul dvs. mediu 
de Building Bonus pentru luna în care produsele au fost achiziționate.

În plus, atunci când returnați produse, Building Bonus-ul dvs. pentru Building Block-uri va fi ajustat.

C. Leading Bonus 

Când cineva care a făcut parte din echipa dvs. la momentul achiziției returnează produse, 
compania va recupera orice Leading Bonus pe care l-ați primit pentru respectivele produse. În 
plus, atunci când dvs. returnați produse, Leading Bonus-ul dvs. va fi ajustat dacă reducerea în ceea 
ce privește volumul de vânzări modifică modul în care a fost calculat Leading Bonus-ul dvs. pentru 
luna în care l-ați primit pentru produsele respective. 
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2. RECUPERAREA AJUSTĂRILOR DE BONUS 

Dacă nu a fost plăti niciun bonus pentru produse returnate, atunci nu este necesară recuperarea. În 
cazul în care un bonus a fost plătit pentru produse care sunt returnate ulterior, orice ajustare pozitivă va 
fi adăugată la bonusurile viitoare, iar compania va recupera orice ajustări negative, după cum urmează:

A. Returnări personale 

Dacă returnați produse pe care le-ați achiziționat personal, bonusurile dvs. vor fi ajustate, iar orice 
ajustare negativă va fi recuperată ca deducere din suma care vă este rambursată. 

B. Alte returnări ale grupului de consumatori sau ale echipei 

Dacă o altă persoană din Grupul dvs. de consumatori sau Echipa dvs. returnează produse 
achiziționate personal, bonusurile dvs. vor fi ajustate, iar orice ajustare negativă va fi recuperată  
ca deducere din bonusurile viitoare.

EXEMPLU: Următorul exemplu ilustrează impactul pe care valoarea comisionabilă a vânzărilor îl 
are asupra ajustărilor Building Bonus-urilor.

Săptămâna 1: Finalizați 1 Building Block cu 500 de puncte de Volum de vânzări cu o valoare 
comisionabilă a vânzărilor de 500. Acest Building Block include 150 de puncte de Volum de vânzări 
din produse achiziționate de un membru din grupul dvs. de consumatori.

Săptămâna 2: Vindeți produse cu 300 de puncte de Volum de vânzări, însă cu o valoare 
comisionabilă a vânzărilor mai mică, respectiv de 200. În săptămâna 2, membrul care a achiziționat 
produse cu 150 de puncte de Volum de vânzări în săptămâna 1 returnează toate produsele. 

 Sfârșitul săptămânii 2: Vă recalculăm Building Bonus-ul pentru săptămâna 1:
• Având în vedere returnarea de produse cu 150 de puncte în volum de vânzări din 

săptămâna 2, pornim de la volumul de vânzări din săptămâna 2 și îl aplicăm în Building 
Block-ul dvs. din săptămâna 1 (150 de puncte mutate din săptămâna 2 în săptămâna 1, 
așadar aveți în continuare un Building Block întreg în săptămâna 1). 

• Având în vedere că valoarea comisionabilă a vânzărilor pentru volumul de vânzări înlocuit 
este mai mică decât valoarea comisionabilă a vânzărilor pentru produsele returnate, 
Building Bonus-ul dvs. din săptămâna 1 este recalculat, iar ajustarea se aplică în săptămâna 
2, așa cum este prezentat mai jos. 

SĂPTĂMÂNĂ VOLUM INIȚIAL 
AL VÂNZĂRILOR

VOLUM AJUSTAT  
AL VÂNZĂRILOR

VALOARE 
COMISIONABILĂ 

INIȚIALĂ A 
VÂNZĂRILOR

VALOARE COMISIONABILĂ 
AJUSTATĂ A VÂNZĂRILOR

SĂPTĂMÂNA 1 
INIȚIALĂ

BUILDING BONUS

AJUSTARE BUILDING BONUS 
AFERENT SĂPTĂMÂNII 1

1 500
500 - 150

[Returnare produse] +150 
[din săptămâna 2] = 500

500
500 - 150

[Returnare produse] + 
100 [din săptămâna 2] = 450

500 * 5 % =  
25 USD

2 300
300 - 150

[la săptămâna 1] = 150 200
200 – 100

[la săptămâna 1] = 100
(450 USD - 500 USD) * 5% = 

- 2,50 USD
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ADDENDUM C - RESTART

Restart este un proces care oferă foștilor parteneri Brand Representative oportunitatea de a-și revendica 
rețeaua de vânzări (ca și cum nu și-ar fi pierdut statutul de Brand Representative). Următoarele secțiuni 
oferă informații suplimentare cu privire la utilizarea, beneficiile și condițiile Restart.

1. MOD DE UTILIZARE RESTART

Dacă vă pierdeți statutul de Brand Representative și doriți să începeți procesul Restart, trebuie:
i. Să transmiteți o nouă scrisoare de intenție: Acest lucru indică intenția dvs. de a vă califica 

din nou ca Brand Representative; și

ii. Să finalizați procesul de calificare: Acest nou proces de calificare trebuie finalizat în 
termen de șase luni consecutive de la data la care a intrat în vigoare pierderea statutului 
dvs. de Brand Representative.

Exemplul de mai jos ilustrează modul în care funcționează Restart pentru o perioadă de șase luni 
consecutive. 

PERIOADA DE 
CALIFICARE 1 2 3 4 5 6

LUNĂ Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie

TITLU ÎN VIGOARE 
LA ÎNCEPUTUL 
LUNII

Statut Brand 
Representative 

Statutul Brand 
Representative 
este pierdut și se 
revine la cel de 
Brand Affiliate

Brand 
Representative 
în calificare

Brand 
Representative 
în calificare

Brand 
Representative 
în calificare

Brand 
Representative 
în calificare

Brand 
Representative 
în calificare

Brand Representative

BUILDING BLOCK-
URI ȘI FLEX 
BLOCK-URI

Finalizați 1 
Building Block 
și doar 2 Flex 
Block-uri 
disponibile

Finalizați 2
Building Block-
uri

Transmite o 
nouă scrisoare 
de intenție

Continuă procesul de calificare (aprilie - august) cu cel puțin 2 Building Block-uri în fiecare 
lună - pentru 10 Building Block-uri suplimentare, dintre care 4 sunt Sharing Block-uri, 
finalizând ultimul block în săptămâna 4 din august (total martie - august: 12 Building 
Block-uri)
Acest exemplu ia în calcul o promovare în săptămâna 4 valabilă începând cu 1 
septembrie.*

4 Building Block-uri

V-ați pierdut statutul de Brand Representative în luna februarie, intrând în vigoare la 1 martie. Astfel, oportunitatea dvs. de șase luni aferente Restart 
începe la data de 1 martie.

STATUT LA 
SFÂRȘITUL LUNII

Pierderea 
statutului 
de Brand 
Representative

Brand 
Representative în 
calificare

Brand 
Representative 
în calificare

Brand 
Representative 
în calificare

Brand 
Representative 
în calificare

Brand 
Representative 
în calificare

Brand 
Representative 
în calificare

Brand Representative

CÂND FINALIZAȚI 
RESTART

Luând în calcul 
o promovare în 
săptămâna 4, în 
prima săptămână 
din septembrie dvs. 
(1) vă veți revendica 
rețeaua de vânzări 
și Flex Block-urile 
neutilizate anterior 
și (2) veți primi 
trei Flex Block-uri 
suplimentare.

*În cazul în care finalizați procesul de calificare într-o săptămână anterioară (săptămâna 1, 2 
sau 3 din august), atunci veți avansa în luna august, nu în septembrie. Similar, același proces de 
promovare se aplică și dacă finalizați procesul de calificare înainte de luna august.

În situația în care nu veți finaliza Restart în această perioadă de 6 luni, veți pierde definitiv șansa  
de a vă recupera orice Flex Block-urile neutilizate și rețeaua de vânzări. 
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2. BENEFICII RESTART

Atunci când finalizați Restart în intervalul de timp impus, veți:
• Deveni din nou Brand Representative;
• Deveni eligibili pentru a păstra Sharing Bonus-ul pentru propriile achiziții;
• Deveni eligibili pentru Building Bonus;
• Deveni eligibili pentru Leading Bonus (cu condiția să îndepliniți celelalte cerințe pentru 

Leading Bonus);
• Revendica fosta rețea de vânzări (ca și când nu v-ați fi pierdut statutul de Brand Representative), 

iar compania vă va restabili data aferentă statutului de Brand Representative; și veți
• Primi 3 noi Flex Block-uri și revendica orice Flex Block neutilizat anterior.

3. TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE RESTART

A. Pierderea Flex Block-urilor nealocate

În cazul în care un Brand Representative revine la statutul de Brand Affiliate în primele trei luni de 
la avansarea sa, niciun Flex Block nealocat nu va fi în mod automat alocat după ce este finalizat 
programul Restart.

B. Dată aferentă statutului de Brand Representative 

Atunci când vă pierdeți statutul de Brand Representative, pierdeți și data aferentă statutului de 
Brand Representative. Data dvs. inițială aferentă statutului de Brand Representative va fi restabilită 
după ce veți finaliza cu succes Restart.
 
C. Utilizarea anterioară a programelor Re-Entry sau Restart 

În situația în care ați utilizat Executive Re-entry înainte de lansarea Velocity pe piața dvs. sau 
programul Restart aferent Velocity, nu veți fi eligibili să utilizați Restart decât dacă trimiteți o nouă 
scrisoare de intenție și obțineți o nouă dată aferentă statutului de Brand Representative. Acest lucru 
va avea ca rezultat renunțarea de către dvs. la orice pretenție față de acei Brand Representatives 
care au fost promovați anterior datei aferente statutului dvs. de Brand Representative.

D. Pierderea statutului pentru a doua oară 

Dacă vă pierdeți statutul de Brand Representative pentru a doua oară, nu veți fi eligibili pentru 
Restart și vă veți pierde definitiv rețeaua de vânzări (aceasta se deplasează o generație în sus pe 
linia superioară a rețelei dvs. de vânzări de Brand Representative). Cu toate acestea, chiar și dacă 
Restart nu mai este disponibil, puteți începe din nou procesul de calificare în orice moment și 
puteți construi o nouă rețea de vânzări. 
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ANEXA D - POZIȚII BUSINESS BUILDER  

Pe măsură ce vă construiți și vă conduceți echipa în calitate de Blue Diamond Director și Presidential 
Director, vă puteți califica pentru o poziție Business Builder (BBP) și o poziție Business Builder pentru 
Presidential Director (BBP pentru Presidential Director). Aceste poziții suplimentare sunt considerate 
conturi individuale pentru contul dvs. de Brand Affiliate. Vă rugăm să contactați piața dvs. locală pentru 
detalii cu privire la cerințele pentru recunoaștere și călătorie care pot diferi de cerințele acestui plan. 

1. OBȚINEREA BBP ȘI A BBP PENTRU PRESIDENTIAL DIRECTOR 

A.   BBP 
BBP este o poziție care vă este plasată direct la nivelul primei dvs. generații și vă este acordată după 
prima lună în care obțineți titlul de Blue Diamond Director.

B.   BBP pentru Presidential Director: 
BBP pentru Presidential Director este o poziție suplimentară care este plasată direct sub contul dvs. BBP, pe 
a doua generație a dvs. și vă este acordată după prima lună în care obțineți titlul de Presidential Director.

C.   Creat automat 
BBP și BBP pentru Presidential Director sunt create automat în timpul procesului de calculare 
a bonusului pentru luna în care îndepliniți cerințele de eligibilitate de mai sus. Vă puteți păstra 
pozițiile BBP și BBP pentru Presidential Director care v-au fost acordate cu excepția situației în care 
vă pierdeți statutul de Brand Representative și nu finalizați Restart. 

2. RELAȚIA DINTRE UN BBP, UN BBP PENTRU PRESIDENTIAL DIRECTOR ȘI CONTUL 
DE BRAND AFFILIATE 

A.   BBP și BBP pentru Presidential Director fac parte din contul dvs. de Brand Affiliate 

Pozițiile dvs. BBP și BBP pentru Presidential Director fac parte din contul dvs. de Brand Affiliate și nu 
pot fi vândute sau transferate separat.  

B.   Brand Representatives G1 

Pozițiile dvs. BBP și BBP pentru Presidential Director nu sunt considerate conturi de Brand 
Representative G1 pentru contul dvs. de Brand Affiliate.

C.  Leadership Teams 
i. Deși pozițiile BBP și BBP pentru Presidential Director nu vor fi considerate Leadership 

Teams pentru contul dvs. de Brand Affiliate, orice Leadership Teams aflat sub pozițiile de 
BBP sau BBP pentru Presidential Director vor fi considerate împreună o Leadership Team 
pentru contul dvs. de Brand Affiliate pentru stabilirea titlului dumneavoastră.

EXEMPLU: În cazul în care contul dvs. Brand Affiliate are 6 parteneri Brand Representative G1 și 1 
Leadership Team cu un volum de vânzări Leadership Team de peste 20.000, iar poziția dvs. BBP are 
2 Leadership Teams cu un volum de vânzări Leadership Team de peste 10.000 și, respectiv peste 
30.000, titlul dvs. va fi de Blue Diamond Director.

ii. Cu excepția situației în care v-ați pierdut statutul de Brand Representative și sunteți 
Brand Affiliate, pentru a stabili Leadership Teams pentru dvs. și linia dvs. ascendentă 
Brand Representatives, pozițiile dvs. BBP și BBP pentru Presidential Director rămân pe 
prima, respectiv, pe a doua generație.
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D.   Volum din vânzările grupului de consumatori 

Pozițiile dvs. BBP și BBP pentru Presidential Director vor avea fiecare propriile grupuri de consumatori. 
Volumul eligibil din vânzările grupului de consumatori al contului dvs. Brand Affiliate și al pozițiilor 
BBP și BBP pentru Presidential Director vor fi luate în considerare împreună doar pentru menținerea 
statutului dvs. de Brand Representative, pentru stabilirea Building Block-urilor, a procentajului Building 
Bonus-ului și a metodei de calcul pentru Leading Bonus. 

E.    Bonusuri pentru pozițiile dvs. BBP și BBP pentru Presidential Director bazate pe titlul 
contului Brand Affiliate și statutul de Brand Representative 

i. BBP: Pentru o lună care contul dvs. Brand Affiliate îndeplinește toate cerințele pentru titlul 
de Blue Diamond Director sau Presidential Director, inclusiv menținerea sau deținerea 
statutului de Brand Representative, bonusurile aferente poziției dvs. BBP vor fi calculate 
ca și în cazul în care acesta ar fi fost un Blue Diamond Director. Pentru orice lună în care 
contul dvs. Brand Affiliate nu îndeplinește toate cerințele pentru titlul de Blue Diamond 
Director sau de Presidential Director, inclusiv menținerea sau deținerea statutului de Brand 
Representative, poziția dvs. BBP va fi combinată cu contul dvs. Brand Affiliate și orice rețea 
de vânzări aferentă BBP va urca o generație în rețeaua dvs. de vânzări și în rețelele de 
vânzări ale liniei ascendente de Brand Representatives din luna respectivă. 

ii. BBP pentru Presidential Director: Pentru o lună în care contul dvs. Brand Affiliate 
îndeplinește toate cerințele pentru titlul de Presidential Director, inclusiv menținerea 
sau deținerea statutului de Brand Representative, bonusurile aferente poziției dvs. BBP 
pentru Presidential Director vor fi calculate ca și în cazul în care acesta ar fi fost un Blue 
Diamond Director Pentru orice lună în care contul dvs. Brand Affiliate nu îndeplinește 
toate cerințele pentru titlul de Presidential Director, inclusiv menținerea sau deținerea 
statutului de Brand Representative, poziția dvs. BBP pentru Presidential Director va fi 
combinată cu contul dvs. Brand Affiliate și orice rețea de vânzări aferentă BBP pentru 
Presidential Director va urca două generații în rețeaua dvs. de vânzări și în rețelele de 
vânzări a partenerului Brand Representative ascendent, din luna respectivă.

Următorul exemplu ilustrează modul în care este calculat Leading Bonus-ul pentru contul dvs. de 
Brand Affiliate, poziția BBP și poziția BBP pentru Presidential Director. În exemplu, presupunem că, 
împreună, contul dvs. Brand Affiliate și pozițiile BBP și BBP pentru Presidential Director însumează 
șase Building Block-uri și sunt eligibile pentru un Leading Bonus de 5%.

BLUE DIAMOND DIRECTOR
În calitate de Executive Brand Director, sunteți eligibili pentru a obține (a) un Leading Bonus de 
5% pentru șase generații de Brand Representatives aferent contului dvs. Brand Affiliate și (b) un 
Leading Bonus de 5% pentru șase generații de Brand Representatives sub poziția dvs. BBP. Acest 
lucru înseamnă că, după cum este prezentat mai jos, puteți obține un Leading Bonus de:

a. 10% din valoarea comisionabilă a vânzărilor, cu 5% pentru generațiile 2 - 6 ale contului 
dvs. Brand Affiliate de sub poziția BBP și restul de 5% din aceeași valoarea comisionabilă a 
vânzărilor pentru generațiile 1 - 5 ale poziției BBP; și

b. 5% pentru generația 1 a contului Brand Affiliate și generația 6 a poziției BBP. 

PRESIDENTIAL DIRECTOR
În calitate de Presidential Director, sunteți eligibili pentru a câștiga (a) un Leading Bonus de 5% 
pentru șase generații de Brand Representatives sub contul dvs. Brand Affiliate, (b) un Leading Bonus 
de 5% pentru șase generații de Brand Representatives sub poziția dvs. BBP și (c) un Leading Bonus de 
5% pentru șase generații de Brand Representatives sub poziția dvs. BBP pentru Presidential Director. 
Acest lucru înseamnă că, după cum este prezentat mai jos, puteți obține un Leading Bonus de:
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a. 15% din valoarea comisionabilă a vânzărilor, cu 5% pentru generațiile 3 - 6 ale contului 
dvs. Brand Affiliate de sub poziția BBP, 5% din aceeași valoarea comisionabilă a vânzărilor 
pentru generațiile 2 - 5 ale poziției BBP și restul de 5 % din aceeași valoarea comisionabilă a 
vânzărilor pentru generațiile 1 - 4 ale poziției BBP pentru Presidential Director;

b. 10% pentru valoarea comisionabilă a anumitor vânzări:
a. Cu 5% din generația 2 a contului Brand Affiliate și alte 5 % din aceeași valoarea 

comisionabilă a vânzărilor din generația 1 a poziției BBP; și
b. Cu 5% din generația 6 a poziției BBP și alți 5 % din aceeași valoarea comisionabilă a 

vânzărilor din generația 5 a poziției BBP pentru Presidential Director; și
c. 5 % pentru generația 1 a contului Brand Affiliate și generația 6 a poziției Presidential   

Director BBP. 

F.   Transfer între contul Brand Affiliate și pozițiile BBP și BBP pentru Presidential Director
i. Transfer din contul Brand Affiliate la pozițiile BBP sau BBP pentru Presidential Director: 

Partenerii Brand Representative G1 nu pot fi mutați din contul dvs. Brand Affiliate într-o 
poziție BBP sau BBP pentru Presidential Director, decât în conformitate cu secțiunea 2 F.

ii. Transfer proactiv realizat de către dumneavoastră: În cazul în care contul dvs. Brand 
Affiliate nu are 6 parteneri Brand Representative G1 într-o lună, puteți alege în mod 
proactiv să mutați linia unui Brand Representative G1 aferentă poziției dvs. BBP sau BBP 
pentru Presidential Director în contul dvs. Brand Affiliate înainte de calcularea bonusului 
pentru luna respectivă. Mutările proactive trebuie solicitate în scris și vor fi permanente.

iii. Transfer automat realizat de companie: 

a. Transfer în contul Brand Affiliate Account. În absența unei mutări proactive 
din partea dvs. și în situația în care contul dvs. Brand Affiliate nu are cei 6 parteneri 
Brand Representative G1 necesari, atunci compania mută în mod automat linia 
celui mai nou Brand Representative G1 aferent poziției dvs. BBP sau BBP pentru 
Presidential Director în contul dvs. Brand Affiliate. În cazul în care unul sau mai 
mulți parteneri Brand Representative G1 corespunzători poziției dvs. BBP sau 
poziției BBP pentru Presidential Director au aceeași dată aferentă statutului de 
Brand Representative, atunci compania ia în calcul data de calificare ca Brand 
Representative, data scrisorii de intenție și data Acordului Brand Affiliate în acestă 
ordine. Dacă aceste date sunt identice, compania, la libera sa alegere, selectează 
linia unui cont Brand Representative G1. 

b. Transfer înapoi la poziția BBP or poziția BBP pentru Presidential Director. 
În situația în care o linie a unui Brand Representative G1 aferentă poziției dvs. BBP 
sau BBP pentru Presidential Director a fost mutată automat din aceste poziții, 
atunci nu poate fi mutată înapoi în aceeași poziție BBP sau BBP pentru Presidential 
Director la solicitarea dvs. ca urmare a înlocuirii acelor Brand Representatives G1 din 
contul dvs. Brand Affiliate. Solicitarea dvs. trebuie făcută în scris, în termen de 
șase luni de la luna în care a avut loc mutarea automată.

EXEMPLU: În situația în care o linie a unui Brand Representative G1 aferentă poziției dvs. BBP sau 
BBP pentru Presidential Director a fost mutată automat în contul dvs. Brand Affiliate la începutul 
lunii februarie pe baza performanțelor dvs. în vânzări din luna ianuarie, atunci perioada de șase 
luni rulează din februarie până în iulie. În august, dacă nu ați (1) înlocuit acei partener Brand 
Representative G1 necesari din contul dvs. Brand Affiliate și (2) solicitat ca linia să fie mutată înapoi 
la nivelul poziției dvs. BBP sau BBP pentru Presidential Director, atunci linia va rămâne permanent la 
nivelul generației 1 a contului dvs. Brand Affiliate.   
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3. NICIUN TRANSFER DE LA POZIȚIA PRESIDENTIAL  BBP LA POZIȚIA BBP 

O linie a unui Brand Representative G1 aferentă poziției dvs. BBP pentru Presidential Director nu 
poate fi mutată de către dvs. sau companie la nivelul poziției dvs. BBP. Cu toate acestea, vă rugăm 
să luați legătura cu managerul de cont pentru divergențe importante pe această temă, dacă vă 
calificați pentru o excepție specifică în ceea ce privește stabilirea titlurilor Velocity.

4. POZIȚIILE BBP ȘI PRESIDENTIAL BBP ALE ALTOR PARTENERI BRAND 
REPRESENTATIVE DIN RETEAUA DVS. DE VÂNZĂRI. 

A. BBP

Așa cum este descris mai sus, o poziție BBP este plasată direct sub un Blue Diamond Director eligibil 
la nivelul primei sale generații. În mod corespunzător, în calitate de Brand Representative ascendent, 
grupul de consumatori și rețeaua de vânzări ale poziției BBP a unui Blue Diamond Director eligibil 
va fi cu o generație mai jos în rețeaua dvs. de vânzări față de grupul de consumatori și rețeaua 
de vânzări a unui astfel de Blue Diamond Director eligibil. De exemplu, un Brand Representative 
din prima generație al poziției BBP va fi la pe a treia generație al liniei ascendente imediate a 
unui  Blue Diamond Director eligibil, iar linia ascendentă imediată va primi bonus pentru această 
generație doar în cazul în care este eligibilă pentru un bonus din a treia sa generație. Pentru orice 
lună în care un astfel de cont Brand Affiliate nu îndeplinește toate cerințele pentru titlul de Blue 
Diamond Director sau Presidential Director, inclusiv menținerea sau deținerea statutului de Brand 
Representative, poziția BBP va fi combinată cu contul Brand Affiliate, iar grupul de consumatori și 
rețeaua de vânzări aferente BBP vor urca o generație în rețeaua dvs. de vânzări din luna respectivă.  

B. BBP pentru Presidential Director 

Așa cum este descris mai sus, o poziție BBP pentru Presidential Director este plasată direct sub 
un Presidential Director eligibil, pe a doua sa generație. În mod corespunzător, în calitate de 
Brand Representative de linie superioară, grupul de consumatori și rețeaua de vânzări a poziției 
BBP pentru Presidential Director a unui Presidential Director eligibil va fi cu două generații mai 
jos în rețeaua dvs. de vânzări față de grupul de consumatori și rețeaua de vânzări a unui astfel de 
Presidential Director eligibil. De exemplu, un Brand Representative de primă generație al poziției 
BBP pentru Presidential Director va fi pe a patra generație a liniei ascendente imediate a unui 
Executive Brand Director eligibil, iar linia ascendentă imediată va primi bonus doar pentru această 
generație în cazul în care este eligibilă pentru un bonus la nivelul celei de-a patra generații a sa. 
Pentru orice lună în care un astfel de cont Brand Affiliate nu îndeplinește toate cerințele pentru 
titlul de Presidential Director, însă îndeplinește toate criteriile pentru titlul de Blue Diamond 
Director, inclusiv menținerea sau deținerea statutului de Brand Representative, poziția BBP pentru 
Presidential Director va fi combinată cu poziția BBP, iar grupul de consumatori și rețeaua de vânzări 
aferente BBP pentru Presidential Director vor urca o generație în rețeaua dvs. de vânzări din luna 
respectivă. 
Pentru orice lună în care un astfel de cont Brand Affiliate nu îndeplinește toate cerințele pentru 
titlul de Presidential Director sau Blue Diamond Director, inclusiv menținerea sau deținerea 
statutului de Brand Representative, poziția BBP pentru Presidential Director va fi combinată 
cu contul Brand Affiliate, iar grupul de consumatori și rețeaua de vânzări aferente BBP pentru 
Presidential Director vor urca două generații în rețeaua dvs. de vânzări din luna respectivă. 

C. Leadership Teams.

Cu excepția situației în care un cont Brand Affiliate și-a pierdut statutul de Brand Representative 
și este un Brand Affiliate, în scopul stabilirii numărului dvs. de Leadership Teams și Brand 
Representatives de linie superioară dintr-o lună, pozițiile BBP și BBP pentru Presidential Director  
ale contului Brand Affiliate rămân pe prima, respectiv, pe a doua generație. 


