
Устремете се към 
звездите 

TIENS  
Програми за стимулиране 

на продажбите 
2012 г. 



Искате ли да сте тук тази година? 



Програми за стимулиране на 
продажбите - 2012 г. 

•  Бонус за постоянство в набирането на нови 
дистрибутори  

•  Специални награди за бързо постигнати звезди 
•  Постоянен обем  

� Привилегирован дистрибутор 
� Програма Постоянство - 6 звезди 
� Програма Постоянство - 7 звезди  
� Програма Постоянство - 8 звезди  

•  Бонуси за пътуване 
� Световна конференция – Тяндзин, Китай 
� Европейска конференция – Киев, Украйна 



Следвайте  
5 лесни 
стъпки… 



Бъдете за пример и 
използвайте продуктите на 
TIENS всеки ден 

СТЪПКА 1 



Програма “Привилегирован Дистрибутор”  

Класиране: 
§  Пускайте поръчка всеки месец 
§  Започнете от месец 1 с > 50 PV личен обем 
§  Програмата е за Дистрибутори с ранг до 5 звезди включително 
§  Период за класиране: 26 декември 2011 - 25 декември 2012 / 12 месеца 

Вашата награда:  
Ваучър за продукти - 125 PV  

Месец 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 

Мин. личен 
обем PV 

50PV 50PV 50PV 50PV 50PV 50PV 50PV 50PV 50PV 50PV 50PV 50PV 

Награда:  
Ваучър за 
продукти 

0 0 0 0 0 50PV 0 0 0 0 0 75PV 



Споделяйте информация за 
продуктите и възможностите 
за бизнес с TIENS! 

СТЪПКА 2 



Постоянно набиране на Дистрибутори  

Програма “Набиране на нови дистрибутори”  
§  Записвате 8 нови дистрибутори за 3 последователни месеца 
§  Помагате на 4 от новите дистрибутори да постигнат ранг 3*  
§  Програмата е отворена за всички дистрибутори  
§  Период за класиране: 26 декември 2011 - 25 юни 2012 (6 месеца) 

 

Вашата награда:  
Изплащане на бонус 300 $ 

Безплатен билет за обучението - ако нов дистрибутор стане 3 звезди за 1 бизнес месец (т.е. в месеца на 
регистрацията му като дистрибутор), той получава безплатен билет за обучението, осигурен от съответната 
държава. 

Месец I II III IV V VI 

Цел: 

Спонсорирате 8 нови 
дистрибутори за 3 месеца, като 
помогнете на поне 4 от тях да 
станат 3*  

Спонсорирате 8 нови 
дистрибутори за 3 месеца, като 
помогнете на поне 4 от тях да 
станат 3*  

Бонус (PV) 0 100 USD 0 200 USD 



Помогнете на хората от екипа си 
да постигнат по-високи нива 
и направете бизнеса си по-силен 

По-големи звезди, 
по-силна 
светлина! 

 

СТЪПКА 3 



Само още един допълнителен дистрибутор 6* може 
да ви помогне да постигнете ранг 7*! 
6 по 6* могат да ви помогнат да постигнете ранг 8*! 

3	  x	  6	  Star	  +	  
100,000PV	  

2	  x	  6	  Star	  +	  
200,000PV	  

2	  x	  6	  Star	  +	  4	  x	  5	  
Star	  +	  100,000PV	  

1	  x	  6	  Star	  +	  6	  x	  5	  
Star	  +	  100,000PV	  

3	  x	  7	  Star	  +	  
400,000PV	  

2	  x	  7	  Star	  +	  
800,000PV	  

2	  x	  7	  Star	  +	  4	  x	  6	  
Star	  +	  400,000PV	  

1	  x	  7	  Star	  +	  6	  x	  6	  
Star	  +	  400,000PV	  

7 звезди 

8 звезди 

СТЪПКА 3 
Помогнете на хората от екипа си 
да постигнат по-високи нива 
и направете бизнеса си по-силен 



Бонус – пътуване до Китай 2012 г. 

Критерии за класиране за нови дистрибутори: 
•  Да постигнете ранг 6 звезди за 6 месеца, 
•  Период за класиране: 26 октомври 2011 - 23 юли 2012 / (8 месеца), 
•  Нов дистрибутор: Всеки, който се е включил в бизнеса на TIENS на или след 
26.10.2011 г. (обемът за ноември).  
•  Месецът на включване се счита за първи месец от класирането. 

3	  x	  5	  Star	  +	  
25,000PV	  

2	  x	  5	  Star	  +	  
50,000PV	  6 звезди 

 Период за класиране 
 6 месеца 

От 24-то число на календарния месец до 23-то число на 
шестия календарен месец (но не по-късно от 23 юли 

2012), т.е. ако се включите на 5 декември, шестият ви 
месец ще приключи на 23 май 2012.  



Специални награди за  
“Бързо постигнати звезди” 

Бонуси за нови дистрибутори: 
Вариант 1 
§  Да постигнете ранг 6 звезди в рамките на 8 
месеца от включването ви в TIENS 
§  Период за класиране: 26.10.2011 г. до 
25.02.2013 г. / 16 месеца 
 
Вариант 2 
§  Да постигнете ранг 6 звезди в рамките на 10 
месеца от включването ви в TIENS 
§  Период за класиране: 26.10.2011 г. до 
25.02.2013 г. / 16 месеца 
 
Безплатно пътуване до Китай 
§  Да постигнете ранг 6 звезди в рамките на 6 
месеца от включването ви в TIENS 
§  Вижте условията за класиране за бонуса 
“пътуване до Китай” 

Награда: 

Лаптоп 
до $550 
щат.дол. 

Смартфон 
до $300 
щат.дол. 



Работете с мрежата си върху 
процеса на дублиране и  
стигнете до най-високите звезди! 

Работа в екип 
 

СТЪПКА 4 



Програма постоянство - 6 звезди 
Класиране: 
§  Увеличете общия обем в мрежата си с 30%  
§  Постигнете посочените в таблицата цели за личен групов обем (страничен обем)  
§  Набирайте по 6 нови дистрибутори всеки 6 месеца и им помогнете да постигнат ранг 3*  
§  Период за класиране: 26 декември 2011 - 25 февруари 2013 / 14 месеца 

Вашата награда:  
Изплащане на бонус 1500 $  

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  30% увеличение спрямо предишните 6 
месеца, с натрупване 

30% увеличение спрямо предишните 6 
месеца, с натрупване 

Мин. Обем 
GPV** 2500 2500 3000 3000 3500 3500 4000 4000 4500 4500 5000 5000 

Мин. личен 
обем PV 100 100  100  100  100   100  100  100  100  100   100  100  

Набиране на 
нови 

дистрибутори 

6 нови, лично спонсорирани 
дистрибутори за 6 месеца, като 

помогнете на поне 3 от тях да станат 3*  

6 нови, лично спонсорирани дистрибутори 
за 6 месеца, като помогнете на поне 3 от 

тях да станат 3* 
Изплащане на 

бонус (PV) 0 0 0 0 0 500$  0 0 0 0 0 1000$ 

Безплатен билет за обучението: Ако нов дистрибутор стане 3 звезди за 1 бизнес месец (т.е. в месеца на регистрацията 
му като дистрибутор), той получава безплатен билет за обучението, осигурен от съответната държава. 



Програма постоянство - 7 звезди 
Класиране: 
§  Увеличете общия обем в мрежата си с 30%  
§  Постигнете посочените в таблицата цели за личен групов обем (страничен обем) 
§  Набирайте по 6 нови дистрибутори всеки 6 месеца и им помогнете да постигнат ранг 3* 
§  Период за класиране: 26 декември 2011 - 25 февруари 2013 / 14 месеца 

Вашата награда:  
Изплащане на бонус 3600 $  

Месец 1 2 3   5 6 7 8 9 10 11 12 
Мин. Обем 

TNPV* 
30% увеличение спрямо предишните 6 

месеца, с натрупване 
30% увеличение спрямо предишните 6 

месеца, с натрупване 
Мин. Обем 

GPV** 5000 5000 6500 6500 8000 8000 9500 9500 11000 1100
0 12500 12500 

Мин. личен 
обем PV 200 200  200  200  200  200  200  200  200  200   200  200  

Набиране на 
нови 

дистрибутори 

6 нови, лично спонсорирани 
дистрибутори за 6 месеца, като 

помогнете на поне 3 от тях да станат 3* 

6 нови, лично спонсорирани 
дистрибутори за 6 месеца, като 

помогнете на поне 3 от тях да станат 3* 
Изплащане на 

бонус (PV) 0 0 0 0 0 1200 $  0 0 0 0 0 2400 $ 

Безплатен билет за обучението: Ако нов дистрибутор стане 3 звезди за 1 бизнес месец (т.е. в месеца на регистрацията 
му като дистрибутор), той получава безплатен билет за обучението, осигурен от съответната държава. 



Програма постоянство - 8 звезди 
Класиране: 
§  Увеличете общия обем в мрежата си с 30%  
§  Постигнете посочените в таблицата цели за личен групов обем (страничен обем) 
§  Набирайте по 6 нови дистрибутори всеки 6 месеца и им помогнете да постигнат ранг 3* 
§  Период за класиране: 26 декември 2011 - 25 февруари 2013 / 14 месеца 

Вашата награда:  
Изплащане на бонус 5400 $  

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Мин. обем 

TNPV* 
30% увеличение спрямо предишните 6 

месеца, с натрупване 
30% увеличение спрямо предишните 6 

месеца, с натрупване 
Мин. обем 

GPV** 6000 6000 8000 8000 10000 1000
0 13000 1300

0 15000 1500
0 17000 17000 

Мин. личен 
обем PV 300 300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  

Набиране на 
нови 

дистрибутори 

6 нови, лично спонсорирани дистрибутори 
за 6 месеца, като помогнете на поне 3 от 

тях да станат 3* 

6 нови, лично спонсорирани 
дистрибутори за 6 месеца, като 

помогнете на поне 3 от тях да станат 3* 
Изплащане на 

бонус (PV) 0 0 0 0 0 1800 $  0 0 0 0 0 3600 $ 

Безплатен билет за обучението: Ако нов дистрибутор стане 3 звезди за 1 бизнес месец (т.е. в месеца на регистрацията 
му като дистрибутор), той получава безплатен билет за обучението, осигурен от съответната държава. 



Усилията ви ще бъдат възнаградени 



Вижте, срещнете, мотивирайте се и се 
учете.  
Вижте и покажете най-великите от TIENS! 

Бъдете за пример 
на екипа си и 
участвайте 
активно в 

събитията ни! 

СТЪПКА 5 


