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2023 m. „MONAT
Leadership Summit“ –
Kankunas, Meksika
DUK „Market Partners“ Lietuvoje
*DUK gali keistis*
2022 m. rugsėjo mėn. 1 d.

KL.: KOKIOS YRA 2023 M. „MONAT LEADERSHIP SUMMIT“ SUSITIKIMO KANKUNE DATOS?
ATS.: 2023 m. vasario mėn. 9-12 d.
KL.: KAS GALI DALYVAUTI 2023 M. „MONAT LEADERSHIP SUMMIT“ KANKUNE?
ATS.: Kvalifikacinę atranką gali gauti visi karjeros ir aukštesnio rango rinkos mentoriai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ir
rinkos partneriai, kurie iki 2023 m. sausio 31 d. įgyja rinkos mentoriaus rangą.
KL.: KOKS YRA KVALIFIKACIJOS LAIKOTARPIS?
ATS.: Kvalifikacinis laikotarpis yra 2022 m. rugsėjo 1 d. –2023 m. sausio 31 d.
KL.: KAIP GALIU ATITIKTI REIKALAVIMUS?
ATS.: Kvalifikaciniai reikalavimai yra tokie:
„Market Partners“, kurių karjeros rangas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. „MM“ – „SED“
• 4 iš 5 mėnesių turi būti mokama kaip „MM“ arba daugiau ir per tuos 5 mėnesius turi būti pastatytas 1 blokas.
„Market Partners“, kurie pirmą kartą užima aukštesnį rangą arba iš naujo užima „MM“ rangą 2022 m. rugsėjį
– 2022 m. gruodį.
• Privalote išlaikyti mokamą reitingą pagal toliau pateiktą lentelę ir per tuos 5 mėnesius sukaupti 1 bloką.
Naujas „MM“ 2022 m. rugsėjį:

3 iš 4 likusių kvalifikacijos mėnesių (2022 m. spalis – 2023 m.
sausis) išlaikyti „MM“ arba aukštesnį mokamą rangą.

Naujas MM 2022 m. spalį:

2 iš 3 likusių kvalifikacijos mėnesių (2022 m. lapkritis – 2023 m.
sausis) išlaikyti „MM“ arba aukštesnį mokamą rangą.

Naujas „MM“ 2022 m. lapkritį:

1 iš 2 likusių kvalifikacijos mėnesių (2022 m. gruodis – 2023 m.
sausis) išlaikyti „MM arba aukštesnį mokamą rangą.

Naujas „MM“ 2022 m. gruodį:

Išlaikyti „MM“ arba aukštesnį mokamą rangą sausio mėn.

*VIP asmenys, užregistruoti kaip jūsų bloko dalis, turi turėti aktyvią „Flexship“ programą iki kito mėnesio, einančio po
jų registracijos, 15 d.
*Rinkos partneriai, kaip jūsų bloko dalis, turi užsiregistruoti su produktų paketu.
KL.: KAS LAIKOMA NAUJU „MM“?
ATS.: Naujasis „MM“ apibrėžiamas kaip 1 iš šių atvejų:
• Bet kuris „Market Partner“, kurio karjeros rangas 2022 m. rugsėjo 1 d. yra žemesnis nei „MM“ ir kuris nuo
rugsėjo iki gruodžio mėnesio įgyja „MM“ ar aukštesnį karjeros rangą (pirmą kartą arba iš naujo).
• Bet kuris rinkos partneris, kurio karjeros rangas 2022 m. rugsėjo 1 d. buvo „MM+“, kuris per kvalifikacijos
laikotarpį sumažina karjeros rangą iki „MM“ ir vėl tampa „MM+“.
KL.: KĄ DARYTI, JEI 2022 M. RUGSĖJO 1 D. TURĖJAU „MM+“ KARJEROS RANGĄ IR KVALIFIKACIJOS
LAIKOTARPIU MANO KARJEROS RANGAS SUMAŽĖJO? AR GALIU PRETENDUOTI Į KVALIFIKACIJĄ VĖL
PASIEKĘS „MM+“?
ATS.: Taip. Per kvalifikacijos laikotarpį sumažinę karjeros rangą, galite vėl pasiekti „MM“ ar aukštesnį rangą ir
tada vadovautis pirmiau pateiktomis rekomendacijomis, skirtomis rinkos partneriams, kurie bet kuriuo metu per
kvalifikacijos laikotarpį persikelia į „MM“ rangą.
KL.: KAS ĮTRAUKTA Į 2023 M. „MONAT LEADERSHIP SUMMIT“ KANKUNE?
• Bendravimas su geriausiais „MONAT“ lyderiais.
• Specialūs apdovanojimai ir pripažinimo renginys.
• 7-asis kasmetinis „MONAT“ dėkingumo 5K ėjimas / bėgimas.
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• Išskirtinės 2023 m. planų peržiūros.
• 3 nakvynės „Hilton Cancun“.
• „Viskas įskaičiuota“ maisto ir gėrimų paketas daugiau nei 12 unikalių restoranų, barų ir poilsio kambarių.
• Skrydis į abi puses į Kankuno tarptautinį oro uostą.
• Visa laisvalaikio diena.
• Galimybė pasiimti sutuoktinį ar ypatingą svečią ir praleisti Valentino savaitgalį rojuje (taikomos mokesčiai ir
sąlygos).
KL.: JEI UŽSITARNAVAU KELIONĘ, BET NEGALIU VYKTI, AR GALIU GAUTI PAKAITINĮ APDOVANOJIMĄ
ARBA LEISTI KAM NORS VYKTI VIETOJ MANĘS?
ATS.: Ne. Šioje kelionėje gali dalyvauti tik kelionės laimėtojas. Jokie pakaitiniai ar piniginiai ekvivalentai nebus
skiriami. „MONAT“ pasilieka teisę bet kada koreguoti renginio datas.
KL.: AR GALIU ATSIVESTI SVEČIĄ?
ATS.: Taip! 2023 m. „Leadership Summit 2023“ dalyviai gali atsivežti savo sutuoktinį arba svečią, kuris nėra rinkos
partneris, už 499 USD. Sutuoktinių ir (arba) svečių lėktuvo bilietai neįskaičiuoti ir juos turi įsigyti kvalifikaciją turintis
„Market Partner“. Visi svečiai kelionės metu turi būti ne jaunesni kaip 18 metų ir negali būti dabartiniai rinkos
partneriai.
BE TO: Karjeros rangą turintys „SED“, kuriems taikoma ši paskata, gali atsivesti savo sutuoktinį arba svečią, kuris
nėra „Market Partner“, be jokių papildomų išlaidų. Į kainą įskaičiuotas sutuoktinių / ne „Market Partner“ svečių
skrydis lėktuvu ir apgyvendinimas.
KL.: AR GALIU ATSIVEŽTI VAIKĄ?
ATS.: 24 mėnesių ar jaunesni kūdikiai gali dalyvauti kartu su registruotais tėvais. Visi kiti dalyviai turi būti ne jaunesni
kaip 18 metų ir užsiregistravę su ženkleliu, kad galėtų dalyvauti visuose renginiuose.
Atkreipkite dėmesį, kad visos kelionių kvalifikacijos yra tikrinamos dėl galimo premijų pirkimo ir manipuliavimo
rangu. Bet kokie pirkimai ar registracija, neatitinkantys „MONAT“ politikos ir procedūrų, bus laikomi netinkamais
ir premijos nebus mokamos. Be to, dėl bet kokio „MONAT“ taisyklių ir procedūrų pažeidimo „Market Partner“
gali netekti teisės dalyvauti programoje ir gali būti imtasi tolesnių atitikties užtikrinimo veiksmų „Market Partner“
paskyroje, įskaitant paskyros sustabdymą arba nutraukimą.
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