
3 FORMAS de QUALIFICAR*

ACUMULE
PONTOS DE VIAGEM**

TODOS OS RANKINGS 

QUALIFICAÇÃO DE
RANKINGS DE DIRETOR

RANKINGS RUBY DIRECTOR & ACIMA

• 400-474 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa1
• 475-524 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa1, MAIS até $250 USD de 

voucher de avião2
• 525-599 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa1, MAIS até $500 USD de 

voucher de avião
• 600-799 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma pessoa1, MAIS até $1,000 USD de 

voucher de avião
• 800-974 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas
• 975-1,024 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, MAIS até $500 USD de 

voucher de avião 
• 1,025-1,124 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, MAIS até $1,000 USD 

de voucher de avião 
• 1,125+ Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, MAIS até $2,000 USD de 

voucher de avião

QUALIFICAÇÃO POR
CICLOS***

RANKINGS SAPPHIRE ELITE EXECUTIVE
& ABAIXO

• Faça 200-299 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma 
pessoa, MAIS até $250 USD de voucher de avião

• Faça 300-399 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma 
pessoa, MAIS até $500 USD de voucher de avião

• Faça 400-499 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para uma 
pessoa, MAIS até $1,000 USD de voucher de avião

• Faça 500-599 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas 
pessoas

• Faça 600-699 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas 
pessoas, MAIS até $500 USD de voucher de avião

• Faça 700-849 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas 
pessoas, MAIS até $1,000 USD de voucher de avião

• Faça 850 ciclos e acumule 125 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, 
MAIS até $2,000 USD de voucher de avião

• Mantenha o seu ranking † de nível de diretor mais alto alcançado por dois meses **** 
e acumule um mínimo de 100 pontos de viagem: viagem completa para uma pessoa, 
MAIS voucher de passagem aérea de até $ 500 USD

• Avance de ranking para o Próximo Nível de Diretor a partir do seu ranking REAL de 
nível de Diretor por qualquer mês e acumule um mínimo de 100 Pontos de Viagem: 
Viagem completa para duas pessoas, MAIS um voucher de passagem aérea de até $ 500 
USD

• Avance para o ranking de Diretor Ruby por um mês e acumule um mínimo de 100 
Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, MAIS voucher de passagem 
aérea de até $ 500 USD

• Mantenha o seu ranking de diretor † mais alto alcançado por cinco meses **** e 
acumule um mínimo de 100 Pontos de Viagem: Viagem completa para duas pessoas, 
MAIS voucher de passagem aérea de até $ 1.000 USD 

Em 2019, cerca de 25.000 * distribuidores qualificaram-se para uma viagem de incentivo.
* Isto é cerca de 8% de todos os distribuidores que ganharam pelo menos 1 ponto de 
viagem.

Acumule pontos ao longo da promoção e ganhe um dos seguintes:

VIAGEM DE INCENTIVO JEUNESSE  EUROPA 2022: ISLÂNDIA

PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO 
1 de Outubro, 2021 12:01 AM EST – 1 de Março, 2022 12:01 AM EST



1Os vencedores de uma viagem completa para uma pessoa serão colocados com outro 
vencedor de uma viagem completa para uma pessoa. Os vencedores de ocupação dupla 
terão a oportunidade de escolher a pessoa com quem desejam partilhar o quarto. Serão 
feitos esforços para acomodar os Distribuidores que solicitam a formação de pares, mas tal 
não é garantido.

2Os vencedores da viagem serão responsáveis por reservar os seus próprios voos de ida e 
volta. O reembolso do valor do voucher de passagem aérea ganho, até mas não excedendo 
o valor do recibo de passagem aérea comprada, será emitido para os Distribuidores 30 dias 
após o encerramento da viagem, após terem carregado o(s) seu(s) recibo(s) em “Uploads” 
Seção do seu Joffice™.
3Se ganhar por dois (2), não pode levar outro Distribuidor se ele/ela não for o co-aplicante 
da conta ativa.

*Esta promoção está disponível apenas para distribuidores nos seguintes países: Albânia, 
Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, 
França, Alemanha, Gibraltar, Grécia, Guadalupe, Guernsey, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, 
Itália, Jersey, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Martinica, Maurício, Mónaco, Holanda, 

Macedónia do Norte, Noruega, Polónia, Portugal, Reunião, Roménia, Sérvia, República 
Eslovaca, Eslovénia, Espanha, Espanha - Ilhas Canárias , Suécia, Suíça, Turquia e Reino 
Unido. Os distribuidores devem estar ativos e estar em dia com a empresa para participar na 
promoção. Todos os bilhetes são intransferíveis e não reembolsáveis. Todos os quartos são 
baseados em ocupação dupla. Os vencedores são responsáveis por garantir que têm um 
passaporte atualizado com uma data de validade de pelo menos seis meses após a data de 
término da viagem e, se necessário, um visto para entrar no país ou países. 
O vencedor de um dos prémios principais pode optar por um prémio inferior, se desejar.

** Deve ter um mínimo de pontos de viagem declarados.
*** Os ciclos são calculados no primeiro dia do mês do mês anterior.
**** O seu ranking de nível de diretor mais alto alcançado † não precisa ser consecutivo.
† O seu ranking mais alto alcançado é definido como o ranking mais alto obtido.
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DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE VIAGEM

PACOTES DE INSCRIÇÃO*
Ambassador Variety    35 Pontos
Upgrade to Ambassador Variety   30 Pontos
1-year Jumbo      30 Pontos
1-year Ambassador                 45 Pontos 
Ambassador      25 Pontos
Upgrade to Ambassador              15 Pontos
Jumbo                             15 Pontos
Supreme                             10 Pontos
Basic                              5 Pontos

* Os pacotes de inscrição variam de acordo com o local e estão sujeitos a alterações.

CREATE-A-PACK  
300+ CV (Jumbo Package): 15 Pontos
200-299 CV (Supreme Package): 10 Pontos
100-199 CV (Basic Package): 5 Pontos

YOUTH ENHANCEMENT PACKAGE 
(SmartDelivery e prepaid SmartDelivery apenas): 
10 Pontos para si, 5 Pontos para o seu Patrocinador (Por cada mês de compra). 
Aplicável apenas quando uma promoção de viagem está em vigor.


