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PYT.: DLACZEGO DIRECTORS’ SUMMIT 2021 ZOSTAŁO ZMIENIONE NA WYDARZENIE WIRTUALNE?  
ODP.: Directors’ summit 2021 został przekształcony w wirtualne wydarzenie w ramach podjęcia dużej ostrożności, 
w oparciu o obawy dotyczące bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią covid-19. kwalifikujący się 
otrzymają kod dostępu dla jednego urządzenia, aby mieć dostęp do directors’ summit. w tej chwili nie są 
planowane żadne dodatkowe nagrody, rekompensaty ani przedłużony dostęp do powtórek sesji z summit.

PYT.: W JAKICH DNIACH ODBYWA SIĘ WYDARZENIE MONAT DIRECTORS’ SUMMIT 2021?
ODP.: Daty to 10 - 13 lutego 2021. Spotkanie 10 lutego jest przeznaczone tylko dla SED.

PYT.: KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO WYDARZENIA MONAT DIRECTORS’ SUMMIT 2021: DOMINIKANA?
ODP.: Wszyscy Market Partnerzy na stanowisku AED lub wyższe od 1 września 2020 r. oraz Market Partnerzy, 
którzy osiągnęli rangę AED do 31 grudnia 2020 r. kwalifikują się do wydarzenia Directors’ Summit 2021. Od 1 lutego 
2021 r. wszyscy Market Partnerzy płatni według rangi AED i wyżej przez 1 lub więcej miesięcy od września 2020
r. do stycznia 2021 r. również się kwalifikują!

PYT.: OD KIEDY DO KIEDY TRWA OKRES KWALIFIKACYJNY?
ODP.: Okres kwalifikacyjny pozostaje taki sam, od 1 września 2020 do 31 stycznia 2021.

PYT.: JAK MOGĘ SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ?
ODP.: Warunki kwalifikacji są następujące:

Uczestnicy:
   •  Wszyscy Market Partnerzy na stanowisku AED lub wyższe od 1 września 2020 r.
   •  Market Partnerzy, którzy osiągnęli rangę AED przed 31 grudnia 2020 r.
   •  AKTUALIZACJA Z 1 LUTEGO: Directors’ Summit OTWARTY dla MP ranga do wypłaty AED i wyżej w ciągu    
       1 lub więcej miesięcy od września 2020 do stycznia 2021!

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Stanowiska AED, ED i SED piastowane od 1 września 2020 r.:
utrzymanie rangi do wypłaty AED przez 4 z 5 miesięcy kwalifikacyjnych (wrzesień 2020 – styczeń 2021)

Nowy AED we wrześniu 2020 r.:
utrzymanie rangi do wypłaty AED przez 3 z 4 pozostałych miesięcy kwalifikacyjnych (październik 2020 – styczeń 
2021)

Nowy AED w październiku 2020 r.: 
utrzymanie    rangi do wypłaty AED przez 2 z 3 pozostałych miesięcy kwalifikacyjnych (listopad 2020 – styczeń 
2021)

Nowy AED w listopadzie 2020 r.:
utrzymanie rangi rangi do wypłaty AED przez 1 z 2 pozostałych miesięcy kwalifikacyjnych (grudzień 2020 – styczeń 
2021)

Nowy AED w grudniu 2020 r.:
utrzymanie rangi rangi do wypłaty AED w styczniu

Zyskaj dodatkowy „miesiąc zwolnienia”, gromadząc 100 000 GV w okresie kwalifikacyjnym.

Kwalifikacja dla nowych MMM:
Market Partnerzy na stanowiskach MM, którzy…
   •   awansują do rangi MMM między wrześniem a grudniem 2020 r.
   •   awansują do rangi MMM między wrześniem a grudniem 2020 r.

        … zdobędą kwalifikację!

Zyskaj dodatkowy „miesiąc zwolnienia”, gromadząc 100 000 GV w okresie kwalifikacyjnym.



Q: PYT.: CO OBEJMUJE DIRECTORS’ SUMMIT 2021? 
ODP: 
       •  Ekskluzywne szkolenie dla Dyrektorów prowadzone przez Johna Maxwella, światowego eksperta nr 1
           w dziedzinie przywództwa
       •  Gość specjalny i prelegent Mel Robbins
       •  Aktualności wellness od Członka Rady Naukowej MONAT dr Brent Agin
       •  Szkolenie i inspiracje od Liderów MONAT 
       •  Wprowadzenie na rynek zupełnie nowego produktu, który POKOCHASZ!
       •  5 Coroczny WIRTUALNY Bieg MONAT Gratitude More Than a Race 5K
       •  Specjalne wyróżnianie najlepszych MP 
       •  Rzut okiem na strategię produktową i wizję na rok 2021 bezpośrednio od Liderów MONAT 
       •  Ekscytujące wieści i wiele więcej!
       
PYT.: KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BIEGU MORE THAN A RACE 5K?
ODP.: Zapraszamy wszystkich zakwalifikowanych do Summit + małżonka / partnera do wzięcia udziału.

PYT.: KIEDY JEST OSTATNI DZIEŃ, ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA BIEG MORE THAN A RACE 5K?
ODP.: Ostatnim dniem na rejestrację jest poniedziałek 8 lutego o północy CET. Wszyscy zakwalifikowani do 
Summit + współmałżonek / partner mogą się zarejestrować, ale tylko pierwszych 450 rejestrujących otrzyma 
torbę z prezentami premium!

PYT.: JAK MOGĘ PRZESŁAĆ WYNIKI SWOJEGO BIEGU 5K?
ODP.: Przesyłanie wyników na czas jest opcjonalne dla uczestników, którzy chcą walczyć o nagrody czasowe.
Aby przesłać swój czas i wziąć udział w konkursie na wyniki czasowe, wykonaj następujące kroki:
   •  Pobierz bezpłatną aplikację STRAVA na swój smartfon i załóż konto.
   •  W wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji otrzymasz unikalny link do połączenia konta z naszym    
       wirtualnym wyścigiem. Ten link jest unikalny dla Ciebie i Twojego konta Strava i nie można go użyć więcej           
       niż jeden raz.
   •  Po ukończeniu Biegu 5K użyj aplikacji, aby zmienić „bieganie” na „wyścig” i dodać MONAT do opisu, aby udos  
       tępnić nam swoje wyniki.

PYT.: ILE MAM CZASU NA PRZESŁANIE WYNIKÓW SWOJEGO BIEGU 5K?
ODP.: Wyniki wyścigu na czas można przesyłać między 10 a 13 lutego do godziny 18:00. Wyniki czasowe nie mogą 
być przesłane w przypadku wyścigów ukończonych na bieżni lub innym stacjonarnym sprzęcie / nawierzchni. 
Serwis Strava używa Twojego smart urządzenia GPS do śledzenia Twojego biegu.

PYT.: JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU NA NAJBARDZIEJ KREATYWNĄ OSOBĘ I NAJBARDZIEJ 
KREATYWNY ZESPÓŁ?
ODP.: Aby wziąć udział w konkursie na kostium superbohatera More Than a Race 5K:
   •  Stwórz kreatywny kostium z motywem superbohatera i zaproś innych kwalifikujących się do dołączenia     
       do Twojego wirtualnego zespołu! Uwaga: The More Than a Race 5K jest przeznaczony wyłącznie dla 
       zakwalifikowanych do MONAT Directors Summit, ale lokalne zespoły mogą wspierać swoich liderów
       i przyłączyć się do zabawy, biorąc udział w konkursie! 
   •  Opublikuj zdjęcie, film lub rolkę na Instagramie lub Facebooku.
   •  Oznacz nas @MONATGratitudeOfficial i użyj #5KRaceContest, abyśmy mogli wziąć pod uwagę Twoje 
       zgłoszenie!   
   •  Każdy uczestnik kwalifikujący do Summit może przesłać jedno (1) zgłoszenie indywidualne i jedno (1) zgłoszenie   
       zespołowe. Instagram Stories nie liczą się jako zgłoszenia.
   •  Aby się zakwalifikować, wszystkie zgłoszenia muszą zostać wysłane w sobotę, 13 lutego, między 13:00 
       a 06:00 CET.

PYT.: ILU ZWYCIEZCÓW ZOSTANIE WYBRANYCH?
ODP.: Zostanie wybrany jeden zwycięzca na kategorię: ZESPÓŁ i INDYWIDUALNE. Pięciu najlepszych (5) 
uczestników zostanie wyróżnionych NA ŻYWO w sobotę 13 lutego podczas wręczania nagród.

PYT.: CO JEŚLI MAM DODATKOWE PYTANIA?
ODP.: Prosimy o kontakt na adres gratitude@monatglobal.com w razie jakichkolwiek pytań.


