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Amennyiben a marketing terv valamely része a nyelvi értelmezés miatt nem egyértelmű, esetleg 

különbözőséget mutat, az angol nyelvű változat az irányadó. A TIENS fenntartja a jogot a marketing terv 

megváltoztatására, módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli azt. 



 

 

 1 

Új Marketing Terv GYIK 

Bevezetés 

1. Miért váltunk új Marketing Tervre? 

A fejlődés harmadik hullámában a TIENS tovább fejlesztette a Marketing Tervét, hogy az még 

rendszerezettebb és még elérhetőbb legyen. A globális erőforrásoknak köszönhetően a TIENS 

összegyűjtötte a tíz legnagyobb és leggyorsabban fejlődő vállalat Marketing Tervét, és alapos elemzést, 

optimalizálást és innovációt követően elkészítette rendkívül versenyképes, vonzó és nagylelkű Marketing 

Tervét. Ez a terv nem csak kifejezetten jövőbe tekintő, de 1000 lőerős motor hajtja. Ennek segítségével 

üzleti partnereink gyorsan fejlődhetnek, és kiemelkedő, mégis hosszú távú eredményeket érhetnek el.  

 

2. Ez egy globális változtatás? 

Igen. Li elnök úr a TIENS Csoport igazgatótanácsával együtt biztos benne, hogy az új Marketing Terv 

pozitív változást hoz, ezért a TIENS legnagyobb piacát, a nagy kínai régiót (amely a globális értékesítés 

70%-át teszi ki) választotta ki a változtatás letesztelésére, és az eredmények máris azt mutatják, hogy az 

új program hatalmas sikert aratott.  

A többi ország és régió több lépésben fogja bevezetni az új Marketing Tervet. 

A TIENS Európa Régió a régió minden országában bevezeti a módosítást. 

 

3. Mikor vezetik be az új Marketing Tervet az Európa Régióban? 

Az új Marketing Tervet 2016. július 27-én vezetik be az Európa Régióban.  

 

4. Melyek az új Marketing Terv előnyei?  

Az új Marketing Terv ötvözi a lépcsőzetes, lebontott, bináris és mátrix rendszereket. A rendszer gyors, 

stabil és tartós. Gyors növekedést és az azonnali bevételt tesz lehetővé, miközben az ember stabil és 

sikeres hálózatot építhet. A Csatlakozásból Származó Bónuszok által a Tanácsadó azonnal bevételhez 

juthat, míg az Ismétlődő Megrendelésekből Származó forgalom után fizetett bónuszok garantálják a 

Tanácsadónak, hogy stabil, növekvő bevétele lesz hosszú távon is.  

 

5. Jelenleg is Tanácsadó vagyok. Mi lesz így az eddigi göngyölített PV-kkel és 

hálózati struktúrákkal?  

A jelenlegi Marketing Tervből tisztességes és megfelelő módon történik az átmenet az új Marketing 

Tervbe.  Minden egyes Tanácsadó új szintje a jelenlegi struktúrája alapján kerül beállításra (a struktúra 

felépítésében nem történik változás) és a göngyölített  PV az új Marketing Tervben is megmarad. 
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6. Milyen hatással lesz az új Marketing Terv a Tanácsadók szintjére és 

bevételére?  

Az alábbiakban látható az egyes szintek és bónuszaik szemléltető becslése az új Marketing Terv alapján. A 

folyamatosan aktív és fejlődő hálózatot működtető Tanácsadók az alábbiaknál egészen biztosan 

magasabb bevételekre és hálózatnövekedésre számíthatnak. 

 

Jelenlegi Marketing Terv Új Marketing Terv 
A növekedés aránya 

Szint Átlag bónusz/szint Szint Átlag bónusz/szint 

4★ 26,47 $ 5★ 32,02 $ 20,97% 

5★ 53,63 $ 6★ 72,27 $ 34,76% 

6★ 124,45 $ 7★ 148,00 $ 18,92% 

7★ 341,11 $ 8★ 415,09 $ 21,69% 

8★ 804,25 $ Bronz Oroszlán 1854,76 $ 130,62% 

Bronz 

Oroszlán 

1737,07 $ Ezüst Oroszlán 2691,63 $ 54,95% 

Ezüst 

Oroszlán 
1509,64 $ Arany Oroszlán 4839,43 $ 220,57% 

 

 

7. Mikor és hogyan hirdessük az Új Marketing Terv Tréningeket? 

Július 11-18: Kiválasztott vezető Tanácsadók és a cégvezető a kínai TIENS Központban vesz részt egy 

tréningsorozaton. Li Jinyuan elnök úr bemutatja a cég stratégiai terveit a résztvevőkkel, emellett 

pedig egy rendkívül intenzív és gyakorlati tréninget kapnak. 

Július 19-24: az országok cégvezetői kiválasztanak 10-20 vezető Tanácsadót (pozitív hozzáállású, aki 

szeretne fejlődni a céggel és önállóan képes tréningeket tartani a marketing tervről ezt követően), 

hogy részt vegyenek egy ún. Elite MT tréningen. A tréninget a cégvezető és a kínai tréningen részt 

vevő vezetők tartják közösen. 

Július 25 - augusztus14: az Elite tréninget elvégző Tanácsadók és a cégvezetői csapat tart tréningeket 

és találkozókat a városokban. Minden aktív Tanácsadót el kell érni ezen időszak alatt. 
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8. Ki hirdesse meg az Új Marketing Terv Tréninget? 

Struktúravezetők, a TIENS cégvezetője, alkalmazottai mindannyian felelősek az Új Marketing Terv 

Tréningjének promótálásáért. Át kell beszélni a Gyakran Ismételt Kérdéseket, minden országnak 

össze kell gyűjtenie az újonnan felmerülő kérdéseket és szükség esetén tisztázni azokat a regionális 

csapattal. 

I. Csomagok 

1. Kinek kell Csatlakozási Csomagot vennie? 

A jelenlegi Tanácsadóknak (akik 2016. július 27. előtt csatlakoztak a TIENS-hez és legalább 3*-os szintűek) 

automatikusan Bronz taggá válnak, amely 1 évig érvényes. Ezt követően, a meglévő Tanácsadók 

magasabb tagságra válhatnak.  

2016. július 27-től minden leendő Tanácsadónak vásárolnia kell egy Csatlakozási csomagot, hogy 

csatlakozhasson TIENS Tanácsadóként.  

2. Mit kap a Tanácsadó a Csatlakozási Csomag megvásárlásakor? 

A Tanácsadó a Csatlakozási Csomag megvásárlásával az ismétlődő megrendeléseiből árengedményre lesz 

jogosult, tréningeken vehet részt és kiváló termékek birtokába juthat.  

 

3. Mi a különbség a Bronz, Ezüst, Arany és Platina Csatlakozási Csomag 

között? 

A fő különbség a teljes bónuszra való jogosultság mértéke. Az alábbi táblázatban látható: 

Csatlakozási 
csomag 

Ismétlődő 
megrendeések 

utáni 
árengedmény 

Szponzor 
Bónusz 

Fejlődési 
Bónusz 

Heti bónusz 
csomag 

(max.)/egyezés 
Coaching 

Bonus  

Bronz 0 8% 8%.9% 800 0 

Ezüst 5.0% 105 9%,10% 1600 2 szint 

Arany 8.0% 12% 10%,11% 3000 3 szint 

Platina 15.0% 15% 11%,12% 5000 4 szint 

 

4. Az Európa Régióban milyen Csatlakozási Csomagok közül lehet választani? 

Összesen 4 típusú Csatlakozási Csomag létezik; a 100BV, 200BV, 400BV és 800BV értékű csomagok.  
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A részletekről érdeklődjön a helyi képviselet ügyfélszolgálatánál. Kiegészítő csatlakozási csomagok pedig 

100BV, 300BV, 400BV, 600BV és 700BV értékben elérhetőek. 

II. Bónusz és számítás 

1. Az új Marketing Tervben többet kell fizetnem ugyan azokért a 

termékekért? 

Alapvetően nem kell többet fizetnie a TIENS termékeiért. Az alábbi két példával a változás könnyen 

megérthető:  

1. példa:  

Egy jelenleg 5*-os Tanácsadó 6000 ATNPV-vel Platina tagsággal rendelkezik. Termékeket vásárol 50PV/BV, 

60 USD értékben (az ár 20% áfát tartalmaz). 

 

Jelenlegi Marketing 

Terv 
Új Marketing Terv 

SZINT 5 csillag 6 csillag 

Értékesítési bónusz (%) 28% 15% 

Hűséges vásárlói kedvezmény 0 15% 

Fizetett összeg 60 USD 60 x 0,85 (árengedmény) = 51 USD 

Értékesítési bónusz ($) 50 x 28 = 14 USD 50 x 0,85 (árengedmény) x 15% = 6,375 USD 

Nettó költség ($) 46 USD 44,6 USD 

 

2. Mi az a Csatlakozásból származó Forgalom? 

A Csatlakozási Forgalom az összes olyan értékesítésre vonatkozik, amely a Csatlakozási Csomagokból 

keletkezik. 

Segítségével számoljuk ki a Csatlakozásból Származó Forgalomért fizetett bónuszokat, tehát a Szponzor 

Bónuszt, a Fejlődési Bónuszt, a Coaching Bonuszt, a Tiszteletbeli Bónuszt és a Speciális Díjakat. 

 

3. Mit jelent az Ismétlődő Megrendelésekből Származó Forgalom? 

Az Ismétlődő Megrendelésekből Származó Forgalom a Csatlakozási Forgalmon kívüli értékesítéseket jelöli. 

Segítségével számoljuk ki az Ismétlődő Megrendelésekből Származó Forgalomért fizetett bónuszt, tehát 

az Értékesítési Bónuszt, a Vezetői Bónuszt, a Kiválósági Bónuszt, a Tiszteletbeli Bónuszt és a Speciális díjat. 
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4. Mi a szponzor és a besorolási szponzor? 

U szponzorálja A-t és B-t , U besorolja B-t A alá, amely az alábbi ábrán látszik:  

U a szponzora A-nak és B-nek.  

A a besorolási szponzora B-nek.  

B-t U helyezte A alá.  

 

 

5. Mit jelent a szponzori hálózat és fejlődési hálózat?  

A szponzori hálózat a bónuszok számításának (kivéve Fejlődési 

bónusz!) és a szintlépésnek az alapja.  

 

Fejlődési hálózat 

A fejlődési hálózatot kizárólag a fejlődési bónusz kalkulációhoz 

használjuk.  

A fejlődési hálózatban azok a direkt alsó vonalak vannak, amiket 

valahová a struktúrán belül elhelyezünk. Például U szponzorálja A-t 

és B-t, és B-t A alá helyezi.  

 

6. Mi az a Szponzor Bónusz? 

Az a Tanácsadó, aki megvásárolta az új csatlakozási csomagok egyikét (beleértve a meglévő legalább 3*-

os Tanácsadókat is, akik automatikusan Bronz taggá minősülnek), Szponzor Bónuszt kaphat, amennyiben 

direkt szponzorál egy új Tanácsadót. A bónusz %-a a szponzor csomagjának függvénye. 

Csatlakozási csomag Bronz Ezüst Arany Platina 

Bónusz % 8% 10% 12% 15% 
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Például:  

TE megvásároltad a Platina Csatlakozási Csomagot. Szponzorálod B-t 

és C-t, akik szintén Platina Csomagot vásárolnak. 

C-t besorolod A alá, aki a TE direkt alsó vonalad;  

Mindkettőjük után megkapod a Szponzor bónuszt, függetlenül az 

elhelyezésüktől. 

Szponzor Bónuszod = 2 x 800BV x 15% = 240 $ 

 

7. Platina csomaggal csatlakoztam és szponzoráltam 2 új Arany csomagos 

Tanácsadót, amiért 120 USD értékű díjat kaptam. Ha ők később Platinává 

emelik szintjüket, akkor megkapom az annak megfelelő Szponzor bónuszt? 

Te, mint Platina tag, 15% Szponzor bónuszra vagy jogosult minden direkt szponzorált alsó vonalad 

csatlakozási csomagja után. 15% Szponzor bónuszt kapsz a szponzoráltad alap csomagja után és a 

kiegészítő csomagja után is. Ebben az esetben a kiegészítő csomag után is megkapod a Szponzor 

bónuszt, amennyiben Platinára vált. 

 

8. Mi az a Fejlődési Bónusz? 

A Fejlődési Bónusz számítása 2 struktúra közötti BV egyezés alapján történik, ahol a második legnagyobb 

struktúra BV-je szorozva az egyes Csatlakozási 

Csomagokhoz tartozó bónusszal.  

Ha például Ön Platina tag 2 struktúrával: A és B.  

Az A struktúra Csatlakozási Csomagjainak forgalma 

5000 BV, a B struktúra Csatlakozási Csomagjainak 

forgalma 6000 BV.  

A és B struktúra egyező BV-je 5000 BV.  

A B struktúra fennmaradó 1000 BV-je a következő 

egyezéskor kerül beszámításra.  

Ehhez az egyezéshez tartozó fejlődési bónusz: 5000 BV x 11% = 550 USD. 
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9. A Fejlődési Bónuszhoz 2 különböző bónuszarány tartozik, megtudhatom, 

ez mit jelent? 

Az első egyezés esetén a bónusz számításához az alacsonyabb bónuszarányt veszik figyelembe a 

Csatlakozási Csomagoknak megfelelően, a második és későbbi egyezések esetén a Csatlakozási 

Csomag magasabb bónuszarányát veszik figyelembe.  

 

10. Mit kell tenni ahhoz, hogy valaki Fejlődési Bónuszt kapjon? 

A Fejlődési Bónusz feltétele  

1. Legalább 50PPV vásárlás 4 hetente   

2. Legalább 2 struktúra rendelkezzen Csatlakozásból Származó Forgalommal az adott héten 

 

11. Hogy értendő az 50PPV/4 hét? 

Minden hónapban 5-ig (1.hét), 12-ig (2.hét), 19-ig (3.hét), 26-ig (4.hét), helyi idő szerint éjfélig tart egy-

egy üzleti hét. Ha például 4-én vásárolsz 50PPV értékben, akkor a következő 50PPV-t a következő hónap 

5-e előtt kell megvásárolnod. Ha 25-én vásárolsz 50PPV-t, akkor a következő 50PPV-t a következő hónap 

26-a előtt kell megvásárolnod, és így tovább. 

12. Platina tag vagyok, 4 struktúrám van a hálózatomban. Ha mind a 4 jól 

dolgozik, akkor mennyi a heti Fejlődési bónusz, amit kaphatok? 5000 USD 

vagy több akár? 

A maximum heti kifizetés egyezésenként 5000 USD. Amennyiben mind a négy struktúra eléri a heti 

csatlakozási forgalom csúcsát, akkor 3x5000 USD-t kaphatsz hetente. 

 

13. Mi történik a nem egyező BV-vel a Fejlődési Bónusz heti számítását 

követően? 

Az egyes struktúrák nem egyező BV-je továbbgördül a következő hétre és a következő egyezésig 

ugyanabban a struktúrában marad. 

 

Például: 

1. hét:  
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TE Platina Csatlakozási Csomaggal és 4 hetente legalább 50PPV Ismétlődő megrendeléssel 3 struktúrával 

rendelkezel.  

Az első héten a struktúrák csatlakozási forgalma:  

 A:3000BV B:2000BV C:2000BV  

A fejlődési bónuszod: 

A-B BV egyezése*11%=2000*0,11=220 

A-C BV egyezése*12%=1000*0,12=120 

Összesen: 220+120 = 340 USD.  

C nem egyező BV-je 1000BV, amely tovább gördül a következő hétre, és a C struktúrában marad. 

 

 

2. hét:  

A struktúrák új Csatlakozási Forgalma:  

A:3000BV B:2000BV C:500BV, tehát C összes csatlakozási 

forgalma = 500BV + 1000BV (nem egyező BV) =1500BV. 

 

 

 

A fejlődési bónuszod: 

A-B BV egyezése*11%=2000*0,11=220 

A-C BV egyezése*12%=1000*0,12=120 

Összesen 220+120 = 340 USD.  

A második hét párosítása után C-nél 500 BV marad egyezés nélkül, amely tovább gördül a következő 

hétre.  

 

14. Lehet valakinek több TIENS-kódja? 

A bal oldali: Fejlődési hálózat. A jobb oldali: szponzor 

hálózat (genealógia)  

Egy Tanácsadónak maximum 3 azonosítója lehet. A második 

és a harmadik kódot közvetlen vagy besorolási szponzorként 

kell regisztrálni az első kód alá.  

A1, A2 és A3 ugyanahhoz a Tanácsadóhoz tartozik. 

 

 

A1 

A2 A3 
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15. Vásárolhatok 2 Platina csomagot másik a saját regisztrációs országomon 

kívül is?  

Minden Tanácsadó globálisan 3 kóddal rendelkezhet. Miután aktiváltad a csatlakozási csomagodat (tehát 

megvásároltad) a saját országodban, ez aktiválódik minden másik országban is globálisan. Ezután 

vásárolhatsz két csatlakozási csomagot más országban is. 

 

16. Mi az a TNPV less JP (mínusz JP)? 

A TNPV less JP a Teljes hálózati pontértéket jelöli, amelybe nem tartozik bele a csatlakozási 

csomagokból származó forgalom.  

 

17. Mi az a GPV? 

A GPV a csoport pontértékét jelöli. A GPV a teljes hálózati PV (TNPV), 

mínusz a hálózatban az adott Tanácsadóval megegyező vagy 

magasabb Tanácsadói szinten lévő Tanácsadók TNPV-je. Ugyanakkor a 

Csatlakozási Csomagokból származó összes PV nem tartozik bele a 

GPV-be. 

Például:  

Ezen a héten a bal oldalon látható két struktúrán kívül, a felső 7*-os 

Tanácsadó szponzorál egy 5*-ost, aki Platina csomaggal (800BV) 

csatlakozott.  

A felső 7*-os Tanácsadó GPV-je: 4500-3000 – 800 = 700 PV. 

 

18. Az új Marketing Terv bevezetése előtt csatlakoztam a TIENS-hez. Én 

magam nem vettem Csatlakozási Csomagot, de az alsó vonalaim igen. Mi 

lesz így az alsó vonalaim vásárlásaiból keletkező csatlakozási forgalommal?  

Amennyiben ön 2016. július 27-e előtt csatlakozott és legalább 3*-os Tanácsadó, akkor ön 

automatikusan Bronz taggá válik, és így göngyölődik az ön számára az alsó vonalaiban genrálódó 

csatlakozási forgalom  az első 4 hétig, azt követően pedig vagy Ezüst taggá kell válnia, vagy 50PPV 

személyes vásárlást kell regisztrálnia ahhoz, hogy élvezni tudja továbbra is ezt az előnyt. 

Amennyiben ön 2016. július 27-e előtt csatlakozott és még nem 3*-os szintű Tanácsadó, akkor az ön 

számára csak a csatlakozási csomag megvásárlása után kezd el generálódni a csatlakozási forgalom 
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az alsó vonalai után. Az ön csomagvásárlása előtt generálódott csatlakozási forgalom az ön számára 

nem kerül beszámításra.  

 

19. A 4 hetente 50PPV-s vásárlás feltétele a Fejlődési Bónuszhoz ismétlődő 

megrendelésnek számít?  

A Csatlakozási Csomagokon kívüli minden személyes vásárlás ismétlődő megrendelésnek számít. Az 

50PPV Ismétlődő Megrendelés így Ismétlődő Megrendelésnek számít, és hozzájárul a csatlakozási bónusz 

és az ismétlődő megrendelés bónusz kvalifikációhoz is.  

 

20. Mi történik a Fejlődési Bónusz számításakor a nem egyező BV-vel? Ha 

ezután nem teljesítem a Fejlődési Bónuszhoz szükséges feltételeket, a 

rendszer örökké megőrzi a nem egyező BV-met? 

Bármelyik struktúrában, a nem egyező BV tovább gördül a következő hetekre. A rendszer csak akkor 

tartja meg a nem egyező BV-t, ha legalább 12 hetente teljesíti a Fejlődési Bónusz feltételeit. Ha ennek 

nem tesz eleget, a nem egyező BV elveszik (nullázódik).  

21. Mi az a Coaching Bónusz? 

A bónusz az alsó vonalak által elért Fejlődési Bónusz 5%-a, elhelyezéstől függetlenül, maximum 4 szintig, 

és minden nem kvalifikált szint összevonódik. A 4 szintre a Coaching Bónusz 5% x 4= 20%. 

A bónusz számításához 3 tényezőt kell figyelembe venni: 

1. A megvásárolt csomag típusa, például akár 4 szintet érhet el, ha Platina Csatlakozási csomagot 

vásárolt.  

2. Az aktív, direkt szponzorált Tanácsadók száma az adott héten, például A platina Tanácsadó, 

akinek csak 3 aktív direkt szponzorált alsó vonala van a héten, tehát 3 szint után kaphat Coaching 

Bónuszt (pedig akár 4 szint után is kaphatna/lenne jogosult).  

3. Az alsó vonalak által elért összes Fejlődési Bónusz. 

A direkt szponzorált alsó vonal(ak) 1. szintnek számítanak, függetlenül az alsó vonalak hálózati 

struktúrában való elhelyezésétől. 

 

1. példa:  

A héten szponzorálod A1-et és A2-t, A2 pedig szponzorálja B1-t és B2-t, és 

a struktúrában mindenki Platina csomagot vásárolt.  

Azt feltételezzük, hogy TE és A2 kvalifikáltátok magatokat a fejlődési 

bónuszra ezen a héten, és TE jogosult vagy coaching bónuszra. 

A2 Fejlődési Bónusza = B1 és B2 egyező BV-je x 11% = 88 USD.  

A Coaching Bónuszod = A2 Fejlődési Bónusza x 5% = 88 x 5% = 4,4 USD.  
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2. példa: 

Azt feltételezzük, hogy megvetted a Platina csomagot és kvalifikáltad magad Coaching bónuszra (4 szintig), 

minden alsó vonalad a 4 szinten 5000USD Fejlődési bónuszra jogosult. 

 

A TE Coaching Bónuszod: 

1. szint: 4*5000*0.05=1000 

2. szint: 16*5000*0.05=4000 

3. szint: 64*5000*0.05=16000 

4. szint: 256*5000*0.05=64000 

és így tovább... 

A 4 szint Coching bónusza összesen 85 000 USD. 

 

22. Hogyan lehet valaki Coaching Bónuszra jogosult? 

Ehhez a bónuszhoz jogosultnak kell lenni Fejlődési Bónuszra az adott héten, aktív direkt szponzorált alsó 

vonalakkal kell rendelkezni, és az aktív alsó vonalak közül néhánynak jogosultnak kell lennie Fejlődési 

Bónuszra az adott héten. Az aktív azokra az alsó vonalakra vonatkozik, akik teljesítik az 50PPV-t 4 hetente. 

 

 

23. Hogyan lehet valaki Értékesítési Bónuszra 

jogosult? 

A kvalifikáció az Értékesítési Bónuszra az alábbi táblázatban látható, 

a „Kvalifikáció a szintenkénti bónuszhoz” sorban. Például, egy 7*-os 

Tanácsadónak legalább 100 PPV-t kell teljesítenie a 20% Értékesítési bónuszhoz való jogosultsághoz. 

TE 
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1. Példa: 

 

Te 7*-os szintű vagy, 100PPV teljesítménnyel, a 2 alsó vonal, 5*-os és 6*-

os, mindketten 20-20 PPV-ért vásároltak. 

A Te Értékesítési Bónuszod:  

100*20%+2000*(20%-15%)+1000*(20%-10%)=220USD 

 

Less JP – múnusz a csatlakozási csomagok forgalma 

 

2. Példa: Te Ezüst oroszlán vagy, 200PPV-vel és 1000GPV-vel, minden 8*-os direkt alsó vonalad 

200PPV-ért és a 7*-os alsó vonalad 100PPV-ért vásárolt. 

 

 

 

Csak két 8*-os lábad teljesítette a 3000 TNPV-t. Csak két aktív 8*-os struktúrád van, tehát Te a Bronz 

oroszlán Értékesítési bónusz szintre kvalifikáltál, ami 28%.  

A Te Értékesítési Bónuszod: 200*28%+(3000+3000+1000) *(28%-25%)+3000*(28%-20%)=506USD 

 

 

 

 

TE,7* 

6*2000 TNPV 
(less JP) 

5*1000 TNPV 
(less JP) 

TE

EO

8*3000TNBV 

(less JP) 
8*3000TNBV 

(less JP) 
7*3000TNBV 

(less JP) 
8*1000TNBV 

(less JP) 
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3. Példa:  

 Te Ezüst oroszlán vagy, 200PPV-vel, minden 8*-os direkt alsó vonalad 200PPV-ért és a 7*-os alsó vonalad 

100PPV-ért vásárolt. 

 

Egyik 8*-os direkt alsó vonalad sem teljesítette a 3000 TNPV-t, nincs aktív 8*-os struktúrád, tehát Te a 8*-

os Értékesítési bónusz szintre kvalifikáltál, ami 25%. 

A Te Értékesítési Bónuszod: 200*25%+1000*(25%-20%)=100USD 

 

24. Hogyan lehet valaki Vezetői Bónuszra jogosult? 

Az alábbi táblázatban látható a kvalifikációs követelmény a Vezetői Bónuszra, a “Kvalifikáció a 

szintenkénti bónuszhoz” sorban. 

 

TE（EO） 

8*2000TNPV 

(less JP) 
8*2000TNPV 

(less JP) 
7*1000TNPV 

(less JP) 
8*2000TNPV 

(less JP) 
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U（BL） 

8* 200PPV 

800GPV 

1000TNPV 

8* 200PPV 

800GPV 

6000TNPV 

8* 

200PPV 

800GPV 

8* 

200PPV 

800GPV 

8* 

200PPV 

800GPV 

8* 

200PPV 

800GPV 

 

 

 

 

 

Példa: Te Bronz oroszlán vagy, 200PPV-vel és 

1000GPV-vel 

Csak az egyik 8*-os direkt alsó vonalad teljesítette 

a 3000 TNPV-t, tehát Te nem kvalifikáltad magad 

Bronz oroszlán szintre, de a 8*-os szintre igen. Egy 

kvalifikált 8*-os mélységben akár 4 szintig kaphat 

Vezetői Bónuszt.  

A Te Vezetői Bónuszod: is 

800*2*2%+800*1.5%+800*1%+800*1%=60USD 
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25. A Vezetői bónusznál 

hogyan vonódnak össze a 

nem kvalifikált szintek? 

Példa:  

Te Ezüst oroszlán vagy, 200PPV 

/1000GPV az adott hónapban.  

A Vezetői bónusznál a nem kvalifikált 

szint összevonódik a következő 

kvalifikált szinttel. 

Ebben az esetben, 8* (naranccsal jelölve) 

nem kvalifikált 8*-osként ebben a hónapban, a GPV ezen a szinten összevonódik a 2. szinttel (L2). A 

következő 8*-os kvalifikáltat tekintjük a 2. szintnek ( L2 ) és így tovább… 

Tehát, a Te Vezetői bónuszod:  

L1: (800+800+800) x 2%=48USD 

L2:  (800+800+500) x 1.5%=31.5USD 

U 79.5 USD Vezetői bónuszt kap összesen.  

26. Hogyan kaphatok vezetői bónuszt? 

Egy egyszerű példán keresztül mutatjuk be a kalkulációt. 

Például, minden kód rendelkezik 8*-os vagy magasabb szintű 

struktúrával, egyenként 1000GBV-vel.   

 Minimum 2*2 hálózattal számolva a vezetői bónusz: 

1. szint: 2 struktúra; 2,000BV; $40 

2. szint: 4 struktúra; 4,000BV; $60 

3. szint: 8 struktúra; 8,000BV; $80 

4. szint: 16 struktúra; 16,000BV; $160 
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5. szint: 32 struktúra; 32,000BV; $320 

6. szint: 64 struktúra; 64,000BV; $640 

Összesen: $1,300 

27. Ha Platina Csatlakozási csomagot vásárolok és elkezdem építeni TIENS 

üzletemet, akkor mennyi ideig tart, míg a 

befektetésem megtérül? 

Az új Marketing Terv azonnali bevételt és megfelelő jutalmazást 

biztosít már az üzleti fejlődés korai szakaszában is, így a Tanácsadó 

befektetése 2-4 hónap alatt megtérülhet. 

(megjegyzés: az alábbi forgatókönyvekben az ismétlődő megrendeléseket figyelmen kívül hagytuk, azok 

beszámításával még gyorsabban térülhet meg!) 

 

1. forgatókönyv: 

Ha TIENS Tanácsadóként 2 Tanácsadót szponzorálsz minden hónapban, és mindenki ugyanezt duplikálja a 

hálózatodban. Akkor már a 4. hónapra megtérül a Csatlakozási csomagra költött összeg, és további 

786,40 $ bevételre is számíthatsz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. forgatókönyv: 

Ha erőteljesen vágsz bele a hálózatépítésbe, és havonta 4 új 

Tanácsadót szponzorálsz, és a hálózatban az összes Tanácsadó 

duplikálja ugyanezt, akkor már a 2. hónapra megtérül a 

Csatlakozási csomagra fordított kiadás – ráadásul további 586.80 

USD bevételre számíthat! 

 

 

 Szponzor 

bónusz 

Fejlődési 

bónusz 

Coaching 

bónusz 

Értékesítési 

bónsuz  

Összesen 

1. hónap $240 $88  $5 $333 

2. hónap  $176 $8.8 12.5 $197.3 

3. hónap  $352 $35.2 7.5 $394.7 

4. hónap  $704 $70.4 55 $829.4 

Összesen     $1754.4 
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 Szponzor bónusz Fejlődési bónusz Coaching bónusz Értékesítési 

bónsuz  

Összesen 

1. hónap $480 $184   $664 

2. hónap  $736 $36.8 $14 $786.8 

Összesen     $1450.8 

 

28. Arany oroszlán vagyok, hogyan lehetek jogosult a Tiszteletbeli bónuszra? 

 

Ez a táblázat mutatja a kvalifikációs feltételeket a Tiszteletbeli bónuszra.  

Te Arany oroszlán vagy, 200PPV és 1000GPV teljesítménnyel az adott hónapban. 

Ha Te 4 aktív 8*-os struktúrával rendelkezel, akkor megkaphatod az Arany, Ezüst és Bronz oroszlán 

Tiszteletbeli bónuszokat.  

Kvalifikáció Bronz 
oroszlán 

Ezüst 
oroszlán 

Arany 
oroszlán 

Csillagos 
Arany 
oroszlán 

Direktor Tiszteletbeli 
Direktor 

Százalék 1% 0.75% 0.5% 0.2 % x 5 0.5% 0.25％ 

PPV 200PV 

GPV 1000PV 

Alsó vonalak 
TNPV 
követelménye 

2 x 8*    
5000 TNPV 
minden 
lábban 

3 x 8*    
5000 TNPV 
minden 
lábban 

4 x 8*    
5000 TNPV 
minden 
lábban 

5-10 x 8*    
5000 TNPV 
minden 
lábban 

4 x Active  
Aktív 
Arany 
oroszlán 

4 x Aktív 
Direktor 

Speciális 
kvalifikáció a 
8*-os 
struktúráknak 

 

3000 TNPV 2016. július 27 – 2017. július 26 
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Ha Te 3 aktív 8*-os struktúrával rendelkezel, akkor megkaphatod az Ezüst és Bronz oroszlán Tiszteletbeli 

bónuszokat. 

Ha Te 2 aktív 8*-os struktúrával rendelkezel, akkor megkahatod a Bronz oroszlán Tiszteletbeli bónuszt. 

Ha Te 1 aktív 8*-os struktúrával rendelkezel, akkor nem kapsz Tiszteletbeli bónuszt. 

 

29. Mi az a Kiválósági bónusz? 

Csillagos Arany oroszlán szinttől lehet Kiválósági bónuszt kapni az adott Hónap kvalifikációja szerint. 

Ez a bónusz az azonos szintű alsó vonalak GPV-je után generálódik és kalkulálódik, a bónusz 

allokáció %-a alapján, a nem kvalifikált szint összevonódik a következő kvalifikált szinttel 

 

A Vezetői bónusz kalkulációjában a GPV=TNPV less JP – (TNPV less JP az összes 8*-os és magasabb 

szintű alsó vonalaknál az adott hónapban) 

A Kiválósági bónusz kalkulációjában a GPV=TNPV less JP – (TNPV 

less JP az összes azonos tiszteletbeli szinten lévő alsó vonalaknál 

az adott hónapban.) 

Példa: 

Feltételezzük, hogy U kvalifikálta magát a Kiválósági bónuszra,  

U-nak van egy Direktor alsó vonala A és A-nak van egy Direktor 

alsó vonala B.  

U Kiválósági bónusza: (110,000-50,000)*0.2%=120 A után 

50,000*0.2%=100 B után 

Összesen: USD 220 
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30. A 7*-os és magasabb szinteknél egy hónapot kell várni a minősülésre? 

Az új marketing terv bevezetésével, amikor egy Tanácsadó szintet lép, már a kvalifikáció hónapjában az 

adott szintű Tanácsadónak minősül. Például, ha egy Tanácsadó egy adott hónapban 7*-os szintre lép, a 

bónuszát a 7*-os szintnek megfelelően kapja a minősülés hónapjában is. 

31. Platina tag vagyok, még 100 PV-re van szükségem, hogy elérjem az 5000 

TNPV-t és 6*-os legyek. Miért javasolta azt nekem az iroda 

ügyfélszolgálata, hogy több, mint 100 PV-ért kell vásárolnom? 

Platina tagként 15%-os kedvezményre vagy jogosult minden ismétlődő megrendelésedből. Ha 100 

PV értékben választottál terméket, aminek tegyük fel az ára 100 USD, akkor annak csak a 85%-át, 

tehát 85 USD-t kell fizetned. Ez azt jelenti, hogy 15 USD kedvezményt kaptál a 100 USD értékű 

termékekre. Ugyanez vonatkozik a PV-re is, a totál PV is kevesebb lesz 15%-kal, ami 85 PV-t jelent. 

Ha 100 PV hiányzik még a szintlépéshez, akkor úgy kell összeválogatni a termékeket, hogy a 

kedvezmény levonása UTÁN legyen meg  a kellő PV mennyiség. 
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III. ÁTÁLLÁS AZ ÚJ MARKETING TERVRE 

1. Mikortól indul az új Marketing Terv és az átállási időszak a meglévő 

Tanácsadók számára? 

Az új Marketing Terv bevezetésének időpontja: 2016.07.27. Az átállási időszak promóciója: 2016.07.27 – 

2016.09.26. (2 hónap) 

2. Milyen előnyöket élveznek a meglévő legalább 3*-os Tanácsadók az 

átállási időszakban? 

Promóció az átállási időszakban CSAK:  

a) a legalább 3*-os meglévő Tanácsadók számára 

b) vagy, akik júliusban legalább 300PPV-vel csatlakoztak, élvezhetik az alábbi ajánlatot: 

 Minden legalább 3*-os Tanácsadó automatikusan Bronz taggá minősül az új marketing terv 

bevezetésével (ez a minősülés 1 évig érvényes) 

 Személyes vásárlás 600BV értékű csatlakozási csomaggal – platina tagság 

 Személyes vásárlás 400BV értékű csatlakozási csomaggal és egy (1) ÚJ Tanácsadó 

szponzorálása platina csatlakozási csomaggal – platina tagság 

 Személyes vásárlás 200BV értékű csatlakozási csomaggal és két (2) ÚJ Tanácsadó 

szponzorálása platina csatlakozási csomaggal – platina tagság 

 

Promóció CSAK Arany vagy Platina tagságú Tanácsadók számára (meglévő és új): 

 80USD értékű díj, amennyiben szponzorál egy (1) ÚJ Tanácsadót Platina csatlakozási csomaggal / 

40USD értékű díj, amennyiben szponzorál egy (1) ÚJ Tanácsadót Arany csatlakozási csomaggal 

 160USD értékű díj, amennyiben szponzorál két (2) ÚJ Tanácsadót Platina csatlakozási csomaggal / 

80 USD értékű díj, amennyiben szponzorál két (2) ÚJ Tanácsadót Arany csatlakozási csomaggal 

*Maximum díj = 160USD Tanácsadónként 

 

Megjegyzés: A Bronz tagság 1 évig érvényes, az 1 év lejárta előtt a Tanácsadónak teljesítenie kell az alábbi 

feltételek egyikét: 

1. Fejleszti tagságát Ezüst- vagy magasabb szintű tagsággá; 

2. Személyes vásárlás (minimum 50BV) az automatikus Bronz tagsággá válást követő 4 héten belül 
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Az a Tanácsadó, aki nem teljesíti a fenti feltételek egyikét sem, elveszíti a kedvezményes tagságváltás 

lehetőségét. Tagságváltását 200BV, 400BV vagy 800BV értékű vásárlással tudja érvényesíteni, hogy Ezüst-, 

Arany- vagy Platina taggá váljon.  

3. Az átállási időszakon belül, meglévő Tanácsadóként, Arany csomagot 

vettem és két meglévő alsó vonalam szintén Arany csomagot vett. Ők 

mindketten szponzoráltak 2 új Platina tagot, így ők Platina tagokká 

váltak. Ebben az esetben én is Platina taggá válok? 

Ha a két meglévő munkatársad szponzorált 1-1 új Platina tagot és ők (feltételezve, hogy legalább 3*-

os szinten voltak 2016.07.27 előtt) is Arany csomagot vettek, az átállási időszak promóciója alapján, 

Platina tagokká válnak. Amennyiben Te is szeretnéd élvezni ezt a promóciós lehetőséget, akkor 1 új 

Platina tagot kell szponzorálnod a saját Arany csomagod mellé a Platina tagsághoz. 

 

4. Jelenleg 4*-os szintű vagyok, automatikusan megkapom a Bronz 

tagságot. Mit kell tennem, hogy megtarthassam az ingyenes 

“tagfrissítésemet”? 

Meg kell érteni az alábbi szabályokat ahhoz, hogy Fejlődési bónuszban részesülhessen: 

1. 50 PPV 4 hetente 

2. Az első 4 hétben nem kell megvásárolni az 50 PPV-t a Tanácsadóknak (új, meglévő), de azt 

követően minden 4 hétben vásárolni kell 50PV értékben. 

Ahogy bevezetjük az új Marketing tervet, Li elnök úr, a meglévő Tanácsadók lojalitásának és 

folyamatos üzletépítésének elismerésére, minden meglévő legalább 3*-os Tanácsadó számára 

ingyenes Bronz tagságot ajánl fel. Ez egy évig érvényes. Azok a Tanácsadók, akik részesülnek ebben 

az ingyenes tagságfrissítésben, élvezhetik a Csatlakozási forgalomból származó bónuszokat 

(Szponzor bónusz, Fejlődési bónusz és Coaching bónusz) az első 4 hétben a Bronz tagságnak 

megfelelően. Azonban, ahogy ez a szabályzatban is szerepel, a Fejlődési bónuszra való jogosultság 

feltétele 50PPV 4 hetente (az első 4 hét utántól). Amennyiben az adott Tanácsadó szeretné a 

továbbiakban is élvezni az ingyenes Bronz taggá minősítés előnyeit, 50 BV-t kell vásárolnia az egy év 

lejárata előtt. Ha azonban magasabb bónusz %-ot szeretne kapni, akkor az adott Tanácsadónak Ezüst 
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vagy magasabb szintre kell emelnie tagságát. Ha a Tanácsadó nem emeli tagságát vagy nem vásárol 

legalább 50 BV-t, akkor az ingyenes Bronz tagsága az egy év lejárta után megszűnik (2017.07.26. 

után). 

 

5. Meglévő 2*-os Tanácsadó vagyok, élhetek az átállási időszak 

promóciójával szeptember 25-én?  

Annak érdekében, hogy élhessen ezzel a promócióval, 2016. július 27-e előtt el kell érnie a 3*-os 

szintet. Ez után az időpont után ugyanis automatikusan Bronz taggá válik és később már csak a 

kiírt kritériumok egyikének teljesítésével léphet Platina taggá.  Valamint megvásárolhatja az 

Arany vagy Platina csomagot az átállási időszak végéig, hogy élvezze a pénzdíjas promóciót. 

6. 2016.07.27 előtt 5*-os szinten voltam, összeválogathatom szabadon a 

saját csatlakozási csomagomat? 

Igen, erre 2016.09.26-ig van lehetőség, egyszeri vásárlással 600 BV értékben. 

7. 2016.07.27 előtt 5*-os szinten voltam, szeretném összeválogatni a 600 

BV-t, hogy a promóció keretében Platina taggá váljak. Megtehetem ezt 

úgy, hogy 400 BV-t augusztusban, 200 BV-t pedig szeptemberben 

vásárolok meg. 

Nem, erre nincs lehetőség. Ez az ajánlat kizárólag egyszeri vásárlásra vonatkozik. 

8. Meglévő Tanácsadóként, kedvem szerint válogathatok a termékek 

közül a csatlakozási csomaghoz és az ismétlődő megrendelésekhez is?  

Az ismétlődő megrendelésekhez minden jelenleg kapható és elérhető termék közül lehet választani. 

A csatlakozási csomaghoz szabadon összeválogathatóak a termékek, amennyiben egyszeri 

vásárlással Platina tag szeretnél lenni. Egyéb esetben a csatlakozási csomagok listájáról kell 

választani. 
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9. Meglévő 8*-os Tanácsadóként örömmel hallottam, hogy szabadon 

összeállíthatom a Platina csomagomat 600 BV értékben. Ha olyan 

étrend-kiegészítőket választok, amiknél a PV=BV, akkor ez azt jelenti, 

hogy 708 PV értékben kell összeállítanom a termékeket a 600 BV-hez? 

Nem, mint lojális TIENS Tanácsadónk, egy egyszeri lehetőséggel, szabadon összeválogathatod a 

termékeket a Platina csomaghoz, akár étrend-kiegészítőkből is. Arra kell csak figyelni, hogy a totál BV 

600 legyen. 

10.  Az átállási időszakon belül mi történik, ha én 200 

BV értékben vásárolok és szponzorálok 2 új 

Tanácsadót Platina csomaggal? 

Ebben az esetben ön 240USD ASzponzor bónuszt, 88USD Fejlődési 

bónuszt, 160USD rpomóciós díjat, kap, totál = 488USD + Ön is Platina 

taggá válik. 288USD profitra, 200BV értékű termékre és ingyenes 

tagságemelésre jogosult.  

 

11.  Az átállási promóció szerint, én és az alsó vonalaim automatikusan 

Bronz taggá válunk. Ez azt jelenti, hogy ha új Tanácsadót szponrorálok, 

akkor 8% Szponzor bónuszt kapok? 

Az első 4 hétig élvezheti a Szponzor bónuszt. Annak letelte után azonban vagy Ezüst taggá kell 

válnia, vagy 50PPV személyes vásárlást kell regisztrálnia, hogy élvezhesse ezt a promóciót. 

Költség Szponzor Bónusz Fejlődési bónusz Totál bónusz 

200BV 2*800*15%=240USD 800*11%=88USD 240+88+160=488USD 
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12.  Mire fókuszáljak az új Marketing terv bevezetésekor? 

Fókuszáljon az alábbiakra:  

a. Tanítsa meg alsó vonalait hogyan tudnak Platina tagokká válni a 3 átállási időszak 

promócióval. Magyarázza el nekik az összes bónusz lehetőséget, amiket már az átállási 

időszak alatt is kaphatnak és hogy mit veszíthetnek, ha csak később váltanak magasabb 

tagságra. 

b. Mutassa be az új, potenciális jelölteknek az új Marketing terv erősségeit, hogyan tudnak 

gyorsan bevételhez jutni mialatt építik Tiens hálózatukat. Valamint az új Tanácsadók 

szponzorálásáért járó pénzdíjról is informálja őket, amit az átállási időszakban ajánl a Tiens. 

Azaz, NE VESZTEGESSE AZ IDEJÉT olyan Tanácsadókra, akik nem mutatnak érdeklődést, vagy még az 

50 PV-sem akarják megvásárolni az változás után. 

13.  Én Ukrajnában vagyok regisztrálva, Bulgáriában és Litvániában is 

vannak alsó vonalaim. Amikor Európában bevezetik az új Marketing 

tervet, akkor még Ukrajnában nem. Milyen előnyökhöz juthatok az új 

Marketing tervből? 

A TIENS Tanácsadók privilégiuma szerint: “Regisztrálj egy országban és élvezd a globális előnyöket”.  

Ha saját országodban még nem vezették be, akkor bármely más országban aktiválhatod 

(megvásárolhatod) a csatlakozási csomagod. Ebben az esetben Bulgáriában vagy Litvániában. Ha ezt 

2016.09.26 előtt teszed meg, akkor élvezheted a legalább 3*-os Tanácsadókra vonatkozó, átállási 

időszakra vonatkozó promóciókat. 

14.  2016.07.27 előtt 5*-os szinten voltam. Veszek egy Ezüst csomagot 

szeptember 1-én, és szponzorálok egy új Platina tagot szeptember 4-én. 

Aztán szeptember 20-án ismét beléptetek egy Platina tagot. 

Megkaphatom az összes bónuszt és az átállási időszakra vonatkozó 

promócióban leírt pénzdíjat is? 

Mint meglévő Tanácsadó, a speciális promóció szerint, amennyiben 200 BV-s csomagot veszel és 

szponzorálsz 2 új Platina tagot, akkor te is Platina taggá válsz (mindkét feltétel teljesítésekor válsz platina 

taggá). Ebben az esetben, a két új Platina szponzorálásval, azaz szeptember 20-án leszel Platina tag. A heti 
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bónuszkalkulációig, ami 2016.09.05, te mint Ezüst tag (10%) kapod a szponzor bónuszod. Mivel az első új 

Platina tagodnál még nem vagy legalább Arany tag, így nem vagy jogosult ekkor még a pénz díjra. A 

2016.09.26-os heti kalkulációs időszakban válsz Platina taggá, ekkor 15% szponzor bónuszra vagy jogosult 

a második új Platina tagod után, és megkapod a 80 USD értékű díjat is. Valamint 11% fejlődési bónuszt, 

amennyiben az első és a második Platina tagodat különböző struktúrádba helyezted el. 

“TIENS üzleti hét: Minden hónapban 5-ig (1.hét), 12-ig (2.hét), 19-ig (3.hét), 26-ig (4.hét), helyi idő szerint 

éjfélig tart egy-egy üzleti hét, amely egyben a heti bónuszkalkuláció határidejét is jelenti.” 

IV. Ügymenet (2016. július 27 – 2016. október 26) 

1. Hogyan csatlakozhatok TIENS Tanácsadóként? 

A Tiens Hungary Kft. irodájában van erre lehetőség ebben az időszakban a Tanácsadói kérelem és 

szerződés kitöltésével és a Csatlakozási csomag megvásárlásával.   

2. Meglévő Tanácsadó vagyok, mikor láthatom a DIMP-ben az új marketing 

tervnek megfelelő új, átsorolt szintemet? 

Július 27-től látható a DIMP-ben a “valós idejű adatok” menüben.  
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3. Milyen gyakran történik a bónuszok kalkulációja? 

Biztosítva a zavartalan átállást az új marketing tervre, az első heti bónuszkalkuláció időpontja augusztus 

26 (tehát a hónap vége lesz). A Tanácsadók július 27-től kezdődően vásárolhatják meg a Csatlakozási 

csomagokat és regisztrálhatnak új Tanácsadókat. 

A Szponzor Bónusz, Fejlődési Bónusz és Coaching Bónusz számítása és kifizetése hetente történik. 

Az Értékesítési Bónusz, Vezetői Bónusz és a Tiszteletbeli Bónusz számítása és kifizetése havonta történik. 

A Speciális díj kalkulációja a kvalifikációs időszaknak megfelelően történik. 

 

4. Hol ellenőrizhetem és kaphatom meg a bónuszaimat? 

A bónuszokkal kapcsolatos részleteket, beleértve a bónuszok számítását, a jogosult bónuszok számát, a 

bónuszok elengedésének idejét stb. a DIMP rendszerben lehet nyomon követni. A Tanácsadók 

bejelentkezhetnek a vállalat weboldalán (www.tiens.hu) a saját azonosítójuk és jelszavuk segítségével, és 

itt hozzáférhetnek a szükséges információhoz.  

A Csatlakozási csomagokból keletkező bónuszok az 5. héttől hetente folyamatosan kerülnek kifizetésre.  

Például:  

Hét 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  … 

Bónuszok 
részleteinek 
elérhetősége  

 1. heti 
bónusz 

2. heti 
bónusz  

3. heti 
bónusz  

4. heti 
bónusz  

5. heti 
bónusz  

6. heti 
bónusz 

… 

Bónusz 
kifizetése  

    1. heti 
bónusz  

2. heti 
bónusz 

3. heti 
bónusz 

… 

 

Az ismétlődő megrendelésekből származó bónuszok kalkulációja havonta történik, a generált bónusz 

információ pedig megtekinthető lesz a DIMP rendszerben minden naptári hónap 7. napjától. A Tanácsadó 

a bónuszokat legkésőbb minden naptári hónap 10. napjáig megkapja. 

5. Hogyan rendelhetek? 

Ismétlődő megrendelés esetén vásárolhat a TIENS központi irodájában vagy Tréning Központokban, 

Szponzor Pontokban, csak úgy, mint eddig.  A csatlakozási csomagokat csak a TIENS központi irodájában 

lehet megvásárolni.   

http://www.tiens.hu/
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6. Felhasználhatom a júliusban keletkezett bónuszomat a Csatlakozási 

csomagom megvásárlására július 27-én? 

A júliusi bónuszok kb. augusztus 8-tól lesznek elérhetőek. Amennyiben július 27-én szeretne Csatlakozási 

csomagot vásárolni, akkor más fizetési módot javaslunk. 

 

7. Megkérhetek egy másik TIENS Tanácsadót, hogy fizesse ki a rendelésemet? 

Igen.  

8. Nyomon követhetem a valós idejű értékesítéseket? 

Az értékesítések azonnal láthatóak, amint a TIENS Központi iroda vagy a Tréning Központok/Szponzor 

Pontok felvezetik az értékesítést a rendszerbe. 

 

9. Mi a teendőm, ha vissza szeretném mondani a Csatlakozási csomagomat? 

Az ügyfélszolgálatnál leadhat egy visszavonási kérelmet arról, hogy törölni szeretné a vásárlást. Ha a 

visszavonást a regisztráció időpontjától számított 14 (naptári) napon belül megteszi, és minden terméket 

és anyagot újra eladható állapotban visszaszolgáltat, akkor a teljes befizetett összeget visszakapja. 

 

10.  Ha TIENS Tanácsadóként regisztrálok, a Csatlakozási csomagon kívül 

Kezdőcsomagot is vásárolnom kell? 

Igen, minden Tanácsadónak kötelező Kezdőcsomagot vásárolni a Csatlakozási csomaggal, ha TIENS 

Tanácsadóként csatlakoznak. Ha azonban Arany vagy Platina Csatlakozási csomagot választ a 

csatlakozáskor, a Kezdőcsomagot INGYEN megkaphatja.  

 

11.  A Tanácsadók hogyan kapják meg a Csatlakozási csomagjaikat?  

A Tanácsadók a következő csomagfelvételi lehetőségek közül választhatnak: 

➢ Házhozszállítás 

➢ TK/SZP felvétel   

➢ Tiens iroda 
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Amennyiben a megrendelt csomagot házhozszállítással a címére kéri, akkor kezelési- és szállítási 

költségként 5,99 USD-nak megfelelő forintot számlázunk a 200BV értékű csomaghoz. Amennyiben 400BV 

vagy 800BV értékű csatlakozási csomagot vásárol, a Tiens ezen költség felszámításától eltekint. 

 

12.  Az új Marketing terv bevezetése után a Tagságmegújítási szabályzat 
megmarad? 
 

A Tagságmegújítási szabályzat nem változik. A Tanácsadónak 0 > PV értékben vásárolnia kell minden 
megújítási időszakban (12 havonta). 
 

 

V. Ügymenet (2016. október 27 – től kezdődően visszavonásig) 

1. Hogyan csatlakozhatok TIENS Tanácsadóként? 

A TIENS  www.tiens.hu országos weboldalán csatlakozhat, ahol válassza a „csatlakozás” lehetőséget, és 

ott mindent megtalál a regisztráció folyamatáról. 

2. Meglévő Tanácsadóként szeptember 27. után (az átállási időszak után) is 

vásárolhatok Csatlakozási csomagot? 

Azt javasoljuk minden meglévő Tanácsadónak, hogy tegye ezt meg szeptember 27-ig legkésőbb, hiszen 

azt követően nincs lehetősége az ajánlott kedvezmények igénybevételére.  

 

3. Milyen gyakran történik a bónuszok kalkulációja? 

A Szponzor Bónusz, Fejlődési Bónusz és Coaching Bónusz számítása és kifizetése hetente történik. Az 

Értékesítési Bónusz, Vezetői Bónusz és a Tiszteletbeli Bónusz számítása és kifizetése havonta történik. A 

Speciális díj kalkulációja a kvalifikációs időszaknak megfelelően történik. 

 

 

 

http://www.tiens.hu/
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4. Hol ellenőrizhetem és kaphatom meg a bónuszaimat? 

A bónuszokkal kapcsolatos részleteket, beleértve a bónuszok számítását, a jogosult bónuszok számát, a 

bónuszok fizetésének idejét stb. a B2C rendszerben követheti nyomon. A Tanácsadók bejelentkezhetnek 

a vállalat weboldalán, illetve a Tanácsadói oldalon a saját azonosítójuk és jelszavuk segítségével, és itt 

hozzáférhetnek a szükséges információhoz.  

A Csatlakozási csomagokból keletkező bónuszokat a rendszer az 5. héttől hetente automatikusan 

hozzárendeli az E-pénztárca fiókhoz. 

Példa:  

Hét 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  … 

Bónuszok 
részleteinek 
elérhetősége  

 1. heti 
bónusz 

2. heti 
bónusz  

3. heti 
bónusz  

4. heti 
bónusz  

5. heti 
bónusz  

6. heti 
bónusz 

… 

Bónusz 
kifizetése  

    1. heti 
bónusz  

2. heti 
bónusz 

3. heti 
bónusz 

… 

Az ismétlődő megrendelésekből származó bónuszok számítása havonta történik, maga a bónusz pedig a 

B2C rendszerben ellenőrizhető minden naptári hónap 7. napjától. A Tanácsadó a bónuszokat legkésőbb 

minden naptári hónap 10. napjáig megkapja. 

 

5. Hogyan használhatom a bónuszt az E-pénztárcámban? 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy bónuszát felhasználhatja termékvásárlásra. Ha nincs elég bónusza a vásárlás 

kifizetésére, feltöltheti E-pénztárcáját. A feltöltés részleteiről érdeklődjön a helyi ügyfélszolgálatnál. 

Az E-pénztárca kódja megegyező kell, hogy legyen a vásárlást leadó kódjával.  
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6. Hogyan rendelhetek? 

Ismétlődő megrendelés esetén vásárolhat online vagy a TIENS Tréning Központokban/Szponzor 

Pontokban. Online rendelés esetén a fizetést hitelkártyával, E-pénztárcával, banki átutalással vagy 

PayPallal teljesítheti.   

A leendő Tanácsadóknak online regisztrálniuk kell, tehát el kell végezniük az online Tanácsadói 

jelentkezést, a kifizetést pedig hitelkártyával, banki átutalással vagy PayPallal végezhetik. 

7. Megkérhetek egy másik TIENS Tanácsadót, hogy fizesse ki a rendelésemet? 

Igen. 

 

8. Nyomon követhetem a valós idejű értékesítéseket? 

A valós idejű értékesítések nyomon követése csak akkor áll rendelkezésre, ha a Tanácsadó és a hálózati 

alsó vonalai online vásárolnak. Ha az értékesítés a TIENS Trénig Központon/Szponzor Ponton keresztül 

történik, az időponttól függ, hogy TK/SZP vezetője mikor vezeti fel az értékesítést a rendszerbe. 

 

9.  Mi a teendőm, hogy ha visszamondanám a Csatlakozási csomagomat? 

Az ügyfélszolgálatnál leadhat egy visszavonási kérelmet arról, hogy törölni szeretné a vásárlást. Ha a 

visszavonást a regisztráció időpontjától számított 14 (naptári) napon belül megteszi, és minden terméket 

és anyagot újra eladható állapotban visszaszolgáltat, akkor a teljes befizetett összeget visszakapja. 

 

10.   Ha TIENS Tanácsadóként regisztrálok, a Csatlakozási csomagon kívül 

Kezdőcsomagot is vásárolnom kell? 

Igen, minden Tanácsadónak kötelező Kezdőcsomagot vásárolni a Csatlakozási csomaggal, ha TIENS 

Tanácsadóként csatlakoznak. Ha azonban Arany vagy Platina Csatlakozási csomagot választ a 

csatlakozáskor, a Kezdőcsomagot INGYEN megkaphatja. 

 


