
KVALIFIKÁCIÓS IDŐSZAK

2019 C08 – 2020 C03



A Sikerterv szerint a 2019 C01-C05 időszakban elért legmagasabb szint* alapján 

3 csoportot állítunk fel, mindhárom csoportra eltérő kvalifikációs feltételekkel.

Szépségtanácsadók csoportja: akik a 2019 C01-C05 időszakban elért legmagasabb 

szintje 0%, 4% vagy 8%

Menedzserek csoportja: akik a 2019 C01-C05 időszakban elért legmagasabb 

szintje 12%, 16% vagy 20%

SM/Direktorok csoportja: akik a 2019 C01-C05 időszakban elért legmagasabb 

szintje Szenior Mendzser vagy magasabb szint

*Azoknál a kvalifikálóknál, akik már részt vettek menedzseri szemináriumon, és az akkor elért legmagasabb szintjük 

nagyobb mint a 2019 C1 – C05 közötti szint, az akkori szintjük fog legmagasabb szintnek számítani.

ÁLTALÁNOS KVALIFIKÁCIÓS SZABÁLYOK



KVALIFIKÁCIÓS SZABÁLYOK 

SZÉPSÉGTANÁCSADÓK CSOPORTJA

1. Kvalifikációs feltétel: Érj el a Sikertervben legalább két %-os szinttel magasabb szintet, 

de minimum 12%-os szintet ÉS ezt a magasabb szintet tartsd meg 

még legalább további 3 katalógus-időszakban (ebből egyik 

mindenképpen a 2020 C03-as katalógus-időszak legyen!) 

Minimum 500 BP különbségnek kell lenni az alattad lévő hálózat bármely 

tagjától, mikor menedzseri szintet érsz el.

2019 C01-C05* időszak legmagasabb szintje: 0%, akkor minimum 12%-os szintet

4%, akkor minimum 12%-os szintet

8%, akkor minimum 16%-os szintet

kell elérned és ezt a magasabb szintet tartsd meg további 3 katalógus időszakban (ebből egyik 

mindenképpen a 2020 C03-as katalógus-időszak legyen!) 

Minimum 100 BP értékű személyes vásárlás minden katalógusban a kvalifikációs időszakban.



KVALIFIKÁCIÓS SZABÁLYOK 

SZÉPSÉGTANÁCSADÓK CSOPORTJA

2. Kvalifikációs feltétel: Csatlakoztass legalább 7 alkalommal a kvalifikációs időszakban 

katalógus-időszakonként minimum 3 SP1-es személyes belépőt.

FIGYELEM!
Amennyiben a kvalifikáció során bármely katalógus-időszakban 12%-os vagy magasabb

szintet érsz el, akkor a Menedzseri csoportra vonatkozó beléptetési kvalifikációs

feltételt kell teljesíteni a következő katalógusban.

Azaz

Teljesíteni kell mind a menedzseri csoportra vonatkozó SP1-es tervet, valamint minimum

3 SP1-es személyes belépőt a katalógus-időszakban. A személyes SP1-es belépő

hozzászámolódik a menedzseri csoport belépőkhöz is.



KVALIFIKÁCIÓS SZABÁLYOK 

MENEDZSEREK CSOPORTJA

1. Kvalifikációs feltétel: Érj el a Sikertervben legalább egy %-os szinttel magasabb szintet

ÉS ezt a magasabb szintet tartsd meg még legalább további 3 

katalógus-időszakban (ebből egyik mindenképpen a 2020 C03-as

katalógus-időszak legyen!) 

Minimum 500 BP különbségnek kell lenni az alattad lévő hálózat bármely 

tagjától.

2019 C01-C05* időszak legmagasabb szintje: 12%, akkor minimum 16%-os szintet

16%, akkor minimum 20%-os szintet

20%, akkor minimum Szenior Menedzser

kell elérned és ezt a magasabb szintet tartsd meg további 3 katalógus időszakban (ebből egyik 

mindenképpen a 2020 C03-as katalógus-időszak legyen!) 

Minimum 100 BP értékű személyes vásárlás minden katalógusban a kvalifikációs időszakban.



KVALIFIKÁCIÓS SZABÁLYOK 

MENEDZSEREK CSOPORTJA

2. Kvalifikációs feltétel: Csatlakoztass legalább 7 alkalommal a kvalifikációs időszakban 

katalógus-időszakonként minimum 3 SP1-es személyes belépőt, 

valamint teljesítsd menedzseri csoportodban a katalógus-

időszakra vonatkozó csoport SP1-es beléptetési terved.  

A személyes SP1-es belépő hozzászámolódik a menedzseri csoport 

belépőkhöz is.

FIGYELEM!
Amennyiben a 2019 C07-es katalógusban vagy a kvalifikáció során bármely katalógus-időszakban

nem érsz el legalább 12%-os szintet, akkor a következő katalógus-időszakra nem kapsz

beléptetési tervet, így nem is tudod arra az időszakra azt teljesíteni!



KVALIFIKÁCIÓS SZABÁLYOK 

MENEDZSEREK CSOPORTJA

VAGY (Új szabály)

2.  Kvalifikációs feltétel :

- Kvalifikáljon minimum 3 fő a  Menedzseri Csoportodból(2019-C05 menedzseri csoportok 

alapján)  

- Érj el a 2020 C03 katalógus-időszak zárásakor legalább olyan szintet,

mint a legmagasabb szinted volt a 2019 C01-C05* között.

- Érj el BP növekedést személyes csoportodban az előző évhez(C8-C3) képest.

- Valamint legyen katalógus-időszakonként legalább 1 SP1 személyes belépőd

minimum 7 alkalommal a kvalifikációs időszak során .



KVALIFIKÁCIÓS SZABÁLYOK 

MENEDZSERI CSOPORT MEGHATÁROZÁSA

Menedzseri csopotodba 

tartozik minden általad 

közvetlenül vagy 

közvetetten szponzorált 

szépségtanácsadó, kivéve 

az általad közvetlenül 

szponzorált 12%-os vagy 

magasabb szintet elért 

menezserek és az alattuk 

lévő hálózat.
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KVALIFIKÁCIÓS SZABÁLYOK 

SZENIOR MENEDZSEREK ÉS MAGASABB SZINTEK

Teljesítsd az LC terved legalább 7 alkalommal a kvalifikációs időszak során  ÉS érj el a 

2020 C03-as katalógus-időszak zárásakor legalább olyan szintet,  mint a legmagasabb szinted volt 

a 2019 C01-C05* időszakban. Valamint legyen katalógus-időszakonként legalább 1 SP1 

személyes belépőd minimum 7 alkalommal a kvalifikációs időszak során.

VAGY

- Kvalifikáljon minimum 3 fő a Személyes Csoportodból(Menedzserek csoportjai nem 

tartoznak bele)  

- érj el a 2020 C03-as katalógus-időszak zárásakor legalább olyan szintet,  mint a legmagasabb 

szinted volt a 2019 C01-C05* időszakban.  

- Valamint legyen katalógus-időszakonként legalább 1 SP1 személyes belépőd 

minimum 7 alkalommal.

- Érj el BP növekedést személyes csoportodban az előző évhez(C8-C3) képest. (Új szabály)

A Személyes Csoport a 2019 C05 katalógus zárásakor állapot szerint került rögzítésre azaz, ha valaki akkor nem ért el a SM 

feltételt(10.000 BP-t, vagy a 4.000 BP-t és leváló 24% csoport) akkor nincs személyes csoportja rögzítve, így csak LC-vel tud 

kvalifikálni, csoportja a felette lévő direktorhoz tartozik.



- A minimum életkor 18 év. 

- A kvalifikáció egy személy részvételére jogosít fel. 

- A Közép-Európai Top15 direktoroknak(2020-C3) automatikus meghívás 2 személyre. 

- Ha a direktori kódszám mögött több személy áll (pl. házaspár), ebben az esetben 2 fő utazásánál 1 jegy vásárlása 
szükséges

- SP1:  Az aktuális és érvényes Start Program szabályainak megfelelő belépő ( Az aktuális katalógusban regisztrált és 

a Start Program első lépését teljesítő új belépő)

A változások jogát fenntartjuk.

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK


