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PEMBERITAHUAN
Ditujukan Kepada

:

Distributor, Stockist dan kantor cabang TIENS Indonesia

Dari

:

Business Development TIENS Indonesia

Perihal

:

Revisi - Promo Motorcycle TIENS 2017

Target Penilaian

:

Distributor ★7 dan kebawah

Penerima Reward

:

Distributor ★7 dan keatas membership Platinum

Jumlah Reward

:

Unlimited

Periode Promosi

:

Periode Agustus 2017 – Desember 2017 (5 bulan sistem rolling)

Tanggal

:

31 Juli 2017

Nilai Reward

:

Motor

Satu Periode Kualifikasi Motor berlangsung 3 bulan berturut-turut, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1.

Setiap bulan distributor minimal harus memiliki jalur utama dengan TNPV perkembangan ≥15.600BV,
dan jalur gabungan lainnya dengan TNPV perkembangan ≥15.600BV.

2.

Dalam kualifikasi 3 bulan, distributor harus mencapai akumulasi TNPV perkembangan pada jalur utama
≥78.000BV dan akumulasi TNPV perkembangan pada jalur gabungan ≥78.000BV.

3.

Dalam kualifikasi 3 bulan, setiap bulannya distributor harus memiliki omset perkembangan dari frontline
minimal 1300BV (boleh dari old/new membership dan upgrade) dengan total akumulasi omset
perkembangan frontline ≥10.400BV selama 3 bulan kualifikasi.

4.

Setiap bulan memenuhi syarat PPV ≥1300PV

5.

Menjadi distributor ★7 dan keatas dengan member Platinum di akhir periode kualifikasi.

Catatan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Promo Motor berlangsung selama 5 bulan dengan 3x periode kualifikasi yaitu : Agustus – Oktober,
September – November, Oktober – Desember.
Perhitungan jalur utama dan jalur gabungan adalah berdasarkan pohon placement, mempunyai konsep
perhitungan yang sama dengan perhitungan bonus pasangan.
Distributor wajib memeriksa status kualifikasi promonya di TMIS sebelum tutup buku periode berjalan
untuk memastikan status kualifikasi distributor.
TNPV perkembangan untuk Promo Motor dihitung berdasarkan pembelanjaan di TIENS Indonesia.
Reward yang diberikan dalam bentuk motor, dan setiap distributor maksimal hanya bisa mendapatkan 1
reward Motor
Apabila distributor pada saat bersamaan berhasil mendapatkan reward Motor dan Success Trip, maka
distributor hanya bisa memilih salah satu dari reward tersebut.
Perhitungan kualifikasi success trip dan motor tidak dapat di hitung bersamaan
TIENS Indonesia mempunyai wewenang sepenuhnya terhadap syarat dan ketentuan Promo Motor.

Salam Sejahtera
Business Development Department
TIENS Indonesia (Regional Asia Pasifik)
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