Utah
1:a september 2013 – 28:e februari 2014
Synergy WorldWide presenterar detaljerna för Go for Utah-promotion. En promotion som hjälper dig ta nästa steg
med din Synergy-business, samtidigt som den kan belöna dig med en resa till Utah, USA i april 2014.
Baserad på indikatorer på en sund och växande Synergy-verksamhet, kan du som Teammedlem varje månad samla
poäng för att kvalificera dig för resan. Så här samlar du poäng:
Autoship: Du får 50 poäng för varje personligt sponsrad Teammedlem som gör en Autoship-beställning, per
månad.
Sponsring: Tjäna 200 poäng för varje ny Teammedlem som aktivera 1 trackingcenter, 400 poäng för varje ny
Teammedlem som aktivera 3 trackingcenters och 200 poäng för varje personligt sponsrad Teammedlem som
uppgraderar från 1 trackingcenter till 3 trackingcenters.
Volym från kunder (nya Kundprogrammet): Tjäna 20% från all volym från dina personligt sponsrade kunders
månatliga volym. Exv. 1000 CV sammanlagt från dina kunder är lika med 200 poäng (1000 CV x 20%)
Rangavancemang och behållande av högsta rang (titel): Se tabellen nedan
Personliga
rangavancemang

Behållande av högsta rang
(personligen)

Personligt sponsrades
rangavancemang

Personligt sponsrades
behållande av högsta rang

Star–Gold:
500 poäng per
rangavancemang*

Star–Gold:
100 poäng *

Star–Gold:
250 poäng per
rangavancemang*

Star–Gold:
50 poäng *

Team Leader–Team Manager:
1000 poäng per
rangavancemang*

Team Leader–Team Manager:
200 poäng *

Team Leader–Team Manager:
500 poäng per
rangavancemang*

Team Leader–Team Manager:
100 poäng *

Team Director:
2000 poäng *

Team Director:
400 poäng *

Team Director:
1000 poäng*

Team Director:
200 poäng *

*Poängen som delas ut är baserade på din rang per augusti 2013 (ditt svagare bens volym i augusti kan vara lägre
än din tidigare högsta titel och då är det augustivolymen som bestämmer din “startrang”).

Vilka får resan till Utah?
För att kvalificera dig för resan till Utah måste du:
• Ha minst 120 CV varje månad på ditt TC1 varje månad under promotiontiden
• Nå MINST 10 000 promotionpoäng
• Nå minst titeln Silver senast februari 2014
• Vara bland de top 20 på den slutliga listan
OBS: Teammedlemmar som är Team Elite eller högre, per augusti 2013 kan inte kvalificera sig.

TOP 20 + 5
De som möter kraven ovan OCH är Top 20 på listan när februari 2014 är över, har kvalificerat sig för en gratis resa
till Utah, USA!
Men det finns ÄNNU EN MÖJLIGHET! Ytterligare 5 platser kommer att lottas und bland de som är bland Topp 100,
som samlat minst 5000 promotionpoäng och har nått titeln Silver senast februari 2014.
*Denna promotion är endast tillgänglig för Teammedlemmar i Sverige, Norge och Danmark och poängen som
delas ut är baserade på aktivitet i dessa tre lander.
Vi ser verkligen frame mot att välkomna 25 av våra ledare till Synergy:s huvudkontor i Pleasant Grove, Utah!

