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„MONAT
PASSPORT 2022“
DUK, SKIRTI „MARKET PARTNER“ LIETUVOJE
*DUK gali keistis.
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KL. KOKIA YRA KELIONĖS DATA?
ATS. „Passport 2022“ vyks 2022 m. spalio 24–27 d. „Grand Hyatt Baha Mar“ viešbutyje Nassau, Bahamose.
KL. KOKS YRA KVALIFIKACINIS LAIKOTARPIS?
ATS. Kvalifikacinis laikotarpis trunka nuo 2022 m. vasario 1 d. – liepos 31 d.
KL. KAS GALI DALYVAUTI „PASSPORT 2022“?
ATS. Kvalifikacijoje gali dalyvauti visi „MONAT“ „Market Partner“ JAV, Kanadoje, JK, Airijoje, Lenkijoje, Lietuvoje,
Ispanijoje ir Australijoje, turintys gerą reputaciją kelionės metu.
KL. JEI TAMPU „MARKET PARTNER“ KVALIFIKACINIO LAIKOTARPIO METU, AR VIS TIEK TURIU
GALIMYBĘ PATEKTI Į „PASSPORT 2022“?
ATS. Kvalifikacija yra atvira visiems „MONAT“ „Market Partner“, neatsižvelgiant į registracijos datą, jei išpildomi
reikalavimai.
KL. KAIP GALIU PATEKTI Į „PASSPORT 2022“?
ATS. „Market Partner“ turi galimybę gauti kelionę įvykdę toliau pateiktoje lentelėje nurodytus reikalavimus.
KVALIFIKACINIS LAIKOTARPIS
2022 M. VASARIO 1 D. – LIEPOS 31 D.
PAKOPA

REIKALAVIMAI

PRIZAS

1

• ASMENINIS RĖMĖJAS: 4 MP, 12 VIP klientų
• ASMENINIS GRUPĖS RĖMĖJAS: 15 MP, 45 VIP klientai
• GRUPĖS DYDIS: 50 000 GV
• MOKAMAS RANGAS PASKUTINĮ KVALIFIKACINĮ
MĖNESĮ: Liepos mėn. mokamas kaip MMB+

KELIONĖ VIENAM ASMENIUI
Privatus kambarys +
kelionė lėktuvu vienam asmeniui
(Kartu gali vykti svečias, tačiau jo
kelionė lėktuvu nepadengiama.)

2

• ASMENINIS RĖMĖJAS: 6 MP, 24 VIP klientai
• ASMENINIS GRUPĖS RĖMĖJAS: 30 MP, 90 VIP klientų
• GRUPĖS DYDIS: 70 000 GV
• MOKAMAS RANGAS PASKUTINĮ KVALIFIKACINĮ
MĖNESĮ: Liepos mėn. mokamas kaip AMM+

3

• ASMENINIS RĖMĖJAS: 10 MP, 36 VIP klientai
• ASMENINIS GRUPĖS RĖMĖJAS: 45 MP, 140 VIP klientų
• GRUPĖS DYDIS: 100 000 GV
• MOKAMAS RANGAS PASKUTINĮ KVALIFIKACINĮ
MĖNESĮ: Liepos mėn. mokamas kaip MM+

KELIONĖ DVIEMS ASMENIMS
Privatus kambarys +

kelionė lėktuvu dviems asmenims

KELIONĖ DVIEMS ASMENIMS
Geresnis privatus kambarys +

kelionė lėktuvu dviems asmenims

Registruodamiesi „Market Partner“ turi įsigyti produktų paketą.
VIP klientai turi turėti aktyvų „Flexship“ užsakymą JAV, Kanadoje ir Australijoje.
VIP klientai turi turėti aktyvų „Flexship“ užsakymą arba užsiregistruoti su VIP „Viskas įskaičiuota“ užsakymu
Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Airijoje, Lietuvoje ir Ispanijoje.
PASTABA:
• jūsų asmeniškai remiami MP ir VIP klientai įskaičiuojami į bendrą jūsų asmeninės grupės rėmėjų skaičių,
įskaitant tuos, kurie yra virš minimalios asmeninių rėmėjų reikalavimo ribos.
• Kvalifikacinio laikotarpio pradžioje jūsų žemesniojoje linijoje esantis „Managing Market Builder“ (MMB)
arba aukštesnis karjeros rangas NEBUS skaičiuojamas vertinant jūsų kvalifikacinių reikalavimų išpildymą.
Jei MMB ar aukštesnis rangas pažeminamas kvalifikaciniu laikotarpiu, tas MP bus skaičiuojamas
vertinant asmenines grupes, komisinius ir rangų tikslus, bet ne kvalifikaciją į „Passport 2022“ renginį.
• Jei per kvalifikacinį laikotarpį jūsų asmeninėje grupėje paaukštinamas naujas MMB ar aukštesnis karjeros
rangas, to MP rezultatai įtraukiami vertinant jūsų kvalifikacinių reikalavimų išpildymą paaukštinimo mėnesį
ir kiekvieną kvalifikacinio laikotarpio mėnesį.
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2022 M. GEGUŽĖS MĖN.*:
1) Jei 2022 m. gegužės mėn. buvote apmokamas kaip MMB+, automatiškai atitinkate 1 lygio Passport
lygio kvalifikaciją (liepos mėn. nebūtina būti mokamas MMB+)!
2) Tik 1 pakopai jūsų 2022 m. gegužės mėn. GV bus padvigubintas iki bendro reikalaujamo GV!
*2 ir 3 pakopos turi atitikti visus kvalifikacijos lentelėje nurodytus reikalavimus.
2022 m. LIEPOS MĖNESĮ*:
Kiekvienas naujai prijungtas MP ir VIP narys liepos mėnesį bus įskaitytas dvigubai apskaičiuojant asmeninius ir asmeninius grupės reikalavimus, keliamus ‘Passport’ 1 pakopos kvalifikacijai.
*2 ir 3 pakopos turi atitikti visus kvalifikacijos lentelėje nurodytus reikalavimus.
KL. KAS YRA ASMENINĖ GRUPĖ?
ATS. Asmeninę grupę sudaro „Market Partner“ ir jo (-s) visa žemesnioji linija iki, bet neįtraukiant kito „Managing
Market Builder“ arba aukštesniojo karjeros rango.
KL. KUR BUS KELIAUJAMA?
ATS. Į „Grand Hyatt Baha Mar“ viešbutį Nassau, Bahamose.
KL. KAS ĮEINA Į KELIONĘ?
R:
• 3 naktys „Grand Hyatt Baha Mar“ viešbutyje;
• Bilietai pirmyn ir atgal į Nassau, Bahamas;
• Pusdienio trukmės mokymai;
• Ryšių mezgimas su daugiau nei 1 500 „Market Partner“;
• Išskirtinis pripažinimas;
• Daugiau nei 40 maitinimo vietų;
• Lankymasis VISIŠKAI NAUJAME „Baha Bay Oceanfront“ vandens parke.
KL. KAS NEĮEINA Į KELIONĘ?
ATS.
• Antžeminis transportas;
• 1 pakopos reikalavimus įvykdžiusių narių sutuoktinių lėktuvo bilietas;
• Maistas ir gėrimai;
• Aptarnavimas kambariuose;
• Maitinimas ir papildomos išlaidos kelionės metu;
• Visos ekskursijos ar veikla, kuri nėra aiškiai nurodyta į kelionę įskaičiuotų veiklų sąraše;
• Papildomos kelionės išlaidos;
• Automobilio laikymas aikštelėje ir pervežimas į pradinį oro uostą;
• Vaikų priežiūra / auklės paslaugos;
• Bagažo mokesčiai, keitimo mokesčiai, aukščiausios klasės arba priskirtos sėdimos vietos mokesčiai;
• Išlaidos, susijusios su kelionės vėlavimu, praleistu persėdimu, meteorologiniais reiškiniais ar kitais
kelionės sutrikimais, įskaitant, bet neapsiribojant, nakvynę, jei nepavyksta persėsti, atšauktus skrydžius,
ankstyvus išvykimus, aplaidumą ir (arba) asmenines aplinkybes;
• Kelionių draudimas.
KL. AR GALIU ATVYKTI SU SAVO SUTUOKTINIU?
ATS. Taip. „Market Partner“, atitinkantys 2 ir 3 pakopų kvalifikacinius kriterijus, kaip nurodyta pirmiau, gali
atsivežti svečią, kuris nėra „Market Partner“ ir „MONAT“ apmokės to svečio, kuris nėra „Market Partner“, lėktuvų
bilietus ir apgyvendinimą. 1 pakopos kvalifikacinius reikalavimus įvykdę asmenys turi galimybę atsivežti svečią,
kuris nėra „Market Partner“, bet patys turi pasidengti jo kelionės išlaidas.
KL. JEI ATITINKU 1 PAKOPOS KVALIFIKACINIUS KRITERIJUS, AR GALIU ATSIVEŽTI SVEČIĄ?
ATS. Kaip 1 pakopos apdovanojimo dalis 1 pakopos reikalavimus įvykdžiusiems nariams dabar suteikiama
galimybė atsivežti svečią, kuris nėra „Market Partner“. Lėktuvo bilietai svečiams neįskaičiuojami.
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KL. JEIGU UŽSIDIRBU KELIONĘ, TAČIAU VYKTI NEGALIU, AR GALIU PAKEISTI PRIZĄ ARBA PERLEISTI
KELIONĘ KITAM ASMENIUI?
ATS. Ne. Tik reikalavimus įvykdę „Market Partner“ gali vykti į kelionę. Prizai nėra keičiami ir nekompensuojami
grynaisiais pinigais.
KL. JEI UŽDIRBSIU KELIONĘ, AR GALĖSIU ATSIVEŽTI SAVO VAIKUS?
ATS. Galite atsivežti savo vaikus savo lėšomis, tačiau vaikai neįleidžiami į jokius „MONAT“ renginius. Jei jūsų
vaikas yra 18 metų ar vyresnis, galite jį užregistruoti kaip savo svečią, kad su jumis galėtų dalyvauti „MONAT“
renginiuose.
KL. KOKIE MAISTO IR GĖRIMŲ PASIRINKIMAI GALIMI VIEŠNAGĖS METU?
ATS. „Grand Hyatt Baha Mar“ viešbutis visoje „Baha Mar“ teritorijoje turi daugiau nei 40 maitinimo įstaigų. Nors
maitinimas neįskaičiuotas į jūsų viešnagę, „MONAT“ pasirūpino galimybe rinktis pusryčių ir pietų maitinimo
planą, kurį dalyviai gali įsigyti už 99 USD asmeniui per dieną. Į maitinimo planą įeina vieni pusryčiai ir vieni
pietūs per dieną, taip pat įskaičiuotas 15 % aptarnavimo mokestis ir 10 % PVM. Pasirinkus šį planą, maitinimas
pradeda galioti 11 val. atvykimo dieną ir baigia galioti 11 val. išvykimo dieną. Maitinimą galima gauti naudojant
įsiregistravimo metu išduotą RFID apyrankę. Informacija apie tai, kaip pasirinkti šį maitinimo planą, bus
paskelbta keliautojams likus nedaug laiko iki renginio.
KL. KOKIE RESTORANAI ĮSKAIČIUOTI Į PASIRENKAMĄ PUSRYČIŲ IR PIETŲ PLANĄ?
ATS.
Pusryčiai:
„Café Madeleine“
„Regatta Food Hall“
„3 Tides Fish House“
„The Palms Café“
„El Jefe“
Pietūs:
„Café Madeleine“
„STIX Noodle Hall“
„The Palms Café“
„Drift Bar & Grill“
„Out Island“
„Da’ Poke Bowl Shack“
„El Jefe“
„Streetbird“
Norėdami gauti naudingą vaizdinį vadovą, spustelėkite “čia”. Įtraukti restoranai gali keistis.
KL. KAS NEĮEINA Į PASIRENKAMĄ PUSRYČIŲ IR PIETŲ MAITINIMO PLANĄ?
ATS. Vakarienės, maitinimas kambaryje, mini barį pasirinkimas, užsakymai išsinešimui, alkoholiniai gėrimai,
energetiniai gėrimai, tabako gaminiai, mažmeninės prekybos prekės ir bet kuris restoranas, neįtrauktas į sąrašą.
KL. KADA BUS PASKELBTAS OFICIALUS „PASSPORT 2022“ ATRINKTŲJŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS?
ATS. „Passport 2022“ kvalifikacija baigiasi liepos 31 d., o oficialus atrinktųjų sąrašas bus paskelbtas 2022 m.
rugpjūčio mėn.
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