
MONAT Global - LT

2021 m. gruodžio 6 d.

„MONAT Directors’ 
Summit 2022“ 
Kankune 

DUK, skirti „Market Partners“ Lietuvoje

*DUK gali keistis.*



2021 m. gruodžio 6 d.

KL. KOKIOMIS DATOMIS VYKS „MONAT DIRECTORS’ SUMMIT 2022“ KANKUNE?
ATS. „MONAT Directors’ Summit 2022“ Kankune vyks 2022 m. vasario 10-13 d. 

KL. KAS TURI TEISĘ DALYVAUTI „MONAT DIRECTORS’ SUMMIT 2022“ KANKUNE? 
ATS. Visi nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. „Associate Executive Director“ ar aukštesnį karjeros rangą turintys asmenys; 
„Market Partner“, pasiekę AED rangą iki 2021 m. gruodžio 31 d.; ir MP, kurie pirmą kartą pasiekė „Market Mentor“ 
arba aukštesnį rangą 2021 m. gruodžio 1–31 d., turi teisę dalyvauti „Directors’ Summit 2022“ Kankune.

KL. KOKS YRA KVALIFIKACINIS LAIKOTARPIS?
ATS. Kvalifikacinis laikotarpis yra 2021 m. rugsėjo 1 d. - 2022 m. sausio 31 d.

KL. KAIP GALIU ĮGYTI TEISĘ DALYVAUTI?
ATS. Taikomi reikalavimai yra šie:

Dalyviai: 
• 2021 m. rugsėjo 1 d. AED ar aukštesnį karjeros rangą pasiekę asmenys
• „Market Partner“, pasiekę AED rangą iki 2021 m. gruodžio 31 d.

KVALIFIKACIJOS KRITERIJAI
ATNAUJINIMAS: nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. karjeros rango „Associate Executive Director“:
Gali įgyti kvalifikaciją būdamas mokamas kaip „Managing Market Mentor“ 3 iš 5 kvalifikacinių mėnesių 
(2021 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. sausio mėn.)

Rangas paaukštinamas į AED 2021 m. gruodžio mėn.:
Išlaikyti mokama kaip AED rangą 2022 m. sausio mėn.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. „Executive Director“ ir „Senior Executive Director“ karjeros rangas:
išlaikyti mokama kaip AED+ rangą 4 iš 5 kvalifikacinių mėnesių (2021 m. rugsėjo mėn. - 2022 m. sausio mėn.)

ATNAUJINIMAS: karjeros rango „Associate Executive Director“, „Executive Director“ ir „Senior Executive 
Director“ nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.:
Pirmą kartą 2021 m. gruodžio mėn. asmeniškai paaukštinkite MP į „Market Mentor“ arba aukštesnį lygį. Naujasis 
MM+ ir remiantis „Director“ turi išlaikyti savo gruodžio rangą arba 2022 m. sausio mėn. turi būti aukštesnis. Be to, 
remiantis „Director“ turi būti mokamas pagal tą patį rangą arba aukštesnį nei paaukštintas MP.

ATNAUJINIMAS: gaukite papildomą „lengvatinį mėnesį“, per kvalifikacinį laikotarpį sukaupę 50 000 GV.

Naujų „Managing Market Mentor“ kvalifikacija

„Market Mentors“ karjeros rangą turintys asmenys arba žemiau esantys tie, kas…

• paaukštinami iki MMM 2021 m. rugsėjo - gruodžio mėn.
• Išlaiko mokama kaip MMM rangą likusių kvalifikacinių mėnesių metu

…atitiks reikalavimus!

ATNAUJINIMAS: naujų „Market Mentors“ kvalifikacija:

Karjeros rango „Associate Market Mentors“ arba žemiau esantys tie, kas…

• paaukštinami į MM pirmą kartą 2021 m. gruodžio mėn.
• išlaiko mokama kaip MM rangą 2022 m. sausio mėn.

…atitiks reikalavimus!
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KL. KAS ĮEINA Į „MONAT DIRECTORS‘ SUMMIT 2022“ KANKUNE?
• Išskirtiniai „Director“ mokymai su John Maxwell – lyderystės ekspertu numeris 1 pasaulyje.
• Asmeninio tinklo kūrimo laikas su pačiais geriausiais „MONAT“ lyderiais.
• Specialūs apdovanojimai ir pripažinimo renginys
• 6-asis kasmetinis „MONAT Gratitude“ 5 K ėjimas / bėgimas
• Išskirtinės 2022 m. planų peržiūros
• 3 naktys apgyvendinimo kurorte 
• Viskas įskaičiuota tipo maisto ir gėrimų paketas
• Skrydis pirmyn ir atgal į Kankuno tarptautinį oro uostą
• Visa diena, skirta laisvalaikiui 
• Galimybė pasikviesti sutuoktinį ar specialų svečią Valentino savaitgaliui rojuje (taikomi mokesčiai ir sąlygos)

KL. JEIGU UŽDIRBU KELIONĘ, TAČIAU VYKTI NEGALIU, AR GALIU PAKEISTI PRIZĄ ARBA PERLEISTI 
KELIONĘ KITAM ASMENIUI?
ATS.  Ne. Tik kelionę laimėjęs asmuo gali vykti į kelionę. Prizai nėra keičiami ir nekompensuojami grynaisiais 
pinigais. „MONAT“ pasilieka teisę keisti renginio datas bet kuriuo metu.

KL. AR GALIU ATVYKTI SU SAVO SVEČIU?
ATS. Taip! „Directors’ Summit 2022“ kvalifikacijos dalyviai gali atsivežti savo sutuoktinį arba svečią, kuris nėra 
„Market Partner“, už 499 $. Lėktuvo bilietai sutuoktiniams/svečiams į kainą neįskaičiuoti ir juos turi įsigyti 
reikalavimus atitinkantis „Market Partner“. Visi svečiai kelionės metu turi būti 18 metų arba vyresni ir negali būti 
dabartiniais „Market Partner“.

PREMIJOS: SED karjeros rangą turintys asmenys, kurie atitinka reikalavimus šiai paskatai gauti, gali atvykti su 
savo sutuoktiniu arba svečiu, kuris nėra „Market Partner“, be papildomų mokesčių. Į kainą įskaičiuoti lėktuvų bilietai 
ir apgyvendinimas sutuoktiniams / ne „Market Partner“ svečiams.


