Evropská Eagle
promoce 2023
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Kvalifikujte se poprvé
Kvalifikujte se POPRVÉ JAKO NOVÝ Eagle, Double Eagle nebo Triple Eagle na dvou z těchto tří
konferencí: Winter Growth Conference 2022, Summer Growth Conference 2022 nebo Free Enterprise
Celebration 2022.
 Eagle: 3 větve/týmy s 15 lidmi přítomnými na semináři (včetně vás)
 Double Eagle: 6 větví/týmů s 30 lidmi přítomnými na semináři (včetně vás)
 Triple Eagle: 9 větví/týmů se 45 lidmi přítomnými na semináři (včetně vás)

Promoce běží od 1. ledna 2022 do 30. listopadu 2022.
 Podmínka osobního obratu: Podmínkou kvalifikace je dosáhnout minimálně 200 bodů osobního

obratu měsíčně v období leden 2022 – říjen 2022 (tedy každý měsíc, nikoli v průměru).
 Podmínka struktury: Podmínkou kvalifikace na promoci je mít 6 lidí mimo hlavní, největší

větev/tým tvořící Eagle strukturu. Je možné do nich započítat i vlastní distributorství.
Stříbrní a Zlatí VPA kvalifikovaní od fiskálního roku 2015/2016 se mohou kvalifikovat, ale musí se
kvalifikovat minimálně jako noví Double Eagle.
Platinoví a vyšší VPA kvalifikovaní od fiskálního roku 2015/2016 se mohou kvalifikovat, ale musí se
kvalifikovat jako noví Ultimate Eagle.



Kvalifikace pro účast na promoci na vlastní náklady

Všichni, kdo se rekvalifikují jako Eagle, Double Eagle a Triple Eagle na jakékoli konferenci během
promoce 2022, ale nezvýší tím svou Eagle kvalifikaci z předchozích konferencí a ani se nekvalifikují na
promoci podle dodatečných podmínek, jsou zváni k účasti na promoci na vlastní náklady.
• • Důležité poznámky • •
 Konference, kde je možné se kvalifikovat, se konají v Polsku, Litvě, České republice, Německu, Nizozemsku, Rusku, na

Ukrajině a ve Velké Británii.
 Účast na konferenci stejného typu (např. na jakékoli Winter Conference) v různých výše uvedených zemích může být

pro kvalifikaci na úroveň Eagle, Double Eagle a Triple Eagle mezinárodně zkombinována.
 Všichni lidé tvořící Eagle, Double Eagle a Triple Eagle kvalifikace musí být registrováni do podnikání Amway před

30. listopadem 2022.
 Náklady na cestu do místa promoce a zpět jsou nákladem každého VPA.
 Jakákoli cestovní rezervace do místa promoce by neměla být provedena bez předchozího potvrzení kvalifikace na

promoci. InterNET není zodpovědný za změnu ceny nebo poplatků za změnu rezervace pro cestu do místa promoce
žádného VPA, který neobdržel potvrzení od InterNETu.
 Odměna z promoce se uskuteční v roce 2023 a její čerpání není možné přesunout do dalšího roku.
 Pokud potřebujete pro účast na promoci vízum nebo podobný dokument, je nezbytné o potvrzení o konání promoce
žádat příslušnou kancelář InterNETu.
 Platinoví a vyšší VPA jsou zváni k účasti na promoci na vlastní náklady.
 Diamantoví a vyšší VPA nemohou obdržet zdarma žádnou z částí promoce.
Dokumentace požadovaná společností Amway:
 Kompletně vyplněný Eagle Verifikační formulář se seznamem všech jmen tvořících Eagle strukturu s licenčními čísly

distributorů přítomných na konferenci.
 Vytištěná struktura LOS dokládající strukturu Eagle, Double Eagle nebo Triple Eagle.
 Fotografie týmu tvořícího strukturu Eagle, Double Eagle nebo Triple Eagle na příslušné konferenci, podle doloženého

Verifikačního formuláře a tisku struktury LOS.
 Podpis upline Smaragda a Diamanta na Verifikačním formuláři.
 Veškerá uvedená dokumentace musí být odevzdána InterNETu na označeném stanovišti nejpozději do konce

konference.
 Dokumentace odevzdaná po konci konference nebude pro účely kvalifikace na promoci akceptována.

Více Eaglů v roce 2023!

