
Europeiskt	  ledarskapsseminarium	  2016	  –	  Vanliga	  frågor

Vad	  är	  det	  europeiska	  ledarskapsseminariet?
Det	  europeiska	  ledarskapsseminariet	  (ELS)	  är	  e7	  årligt	  evenemang	  för	  europeiska	  ledare.	  I	  
evenemanget	  ingår	  utbildning	  och	  nätverkande	  samt	  vila	  och	  avkoppling	  i	  fantasBska	  
omgivningar	  och	  evenemanget	  är	  öppet	  för	  alla	  som	  uppfyller	  kvalifikaBonskriterierna.

Vilka	  uppgi<er	  gäller	  för	  evenemanget	  2016?
ELS	  2016	  hålls	  på	  Teneriffa	  mellan	  16	  och	  20	  april	  2016.	  Vi	  håller	  Bll	  på	  lyxiga,	  femstjärniga	  
Abama	  Resort.	  InformaBon	  om	  programmet	  samt	  huvudtalare	  meddelas	  närmare	  datumet	  för	  
evenemanget.	  

Vem	  kan	  delta?
Kampanjen	  är	  öppen	  för	  alla	  akBva	  Young	  Living-‐medlemmar	  bosa7a	  i	  Europa	  som	  är	  18	  år	  eller	  
äldre	  och	  som	  kvalificerar	  för	  evenemanget	  enligt	  kvalifikaBonskriterierna.	  

Måste	  jag	  registrera	  mig?
Nej,	  du	  behöver	  inte	  registrera	  dig	  för	  a7	  delta.	  Vi	  meddelar	  de	  som	  kvalificerar	  kort	  eVer	  det	  
a7	  kvalifikaBonsperioden	  har	  gå7	  ut.	  

När	  infaller	  kvalifikaConsperioden?
KvalifikaBonsperioden	  för	  ELS	  2016	  är	  mellan	  1	  januari	  2015	  fram	  Bll	  och	  med	  31	  december	  
2015.

Vilka	  kvalifikaConskriterier	  gäller?
KvalifikaBonskriterierna	  anges	  nedan:	  

KvalifikaBonskriterier	  för	  ELS	  2016	  för	  medlemmar	  från	  distributörer	  upp	  Bll	  och	  med	  Gold:
År	  1:	  Alla	  medlemmar	  som	  rankas*	  mellan	  distributör	  och	  Gold	  som	  inte	  kvalificerade	  	  för	  ELS	  
2015**

-‐	  uppnå	  Gold	  under	  3	  månader	  inom	  kvalifikaBonsperioden	  
-‐	  ELLER	  -‐	  
-‐	  öka	  i	  rang	  Bll	  PlaBnum	  eller	  högre	  inom	  kvalifikaBonsperioden.

År	  2:	  Alla	  medlemmar	  som	  uppnå7	  Gold*	  och	  som	  kvalificerat	  för	  ELS	  2015**
-‐	  uppnå	  Gold	  under	  6	  månader	  inom	  kvalifikaBonsperioden	  
-‐	  ELLER	  -‐	  
-‐	  öka	  i	  rang	  Bll	  PlaBnum	  eller	  högre	  inom	  kvalifikaBonsperioden.

KvalifikaBonskriterier	  för	  ELS	  2016	  för	  PlaBnum++*:	  
-‐	  Uppnå	  den	  högsta	  rangen	  du	  uppnådde	  mellan	  1	  september	  2014	  och	  31	  december	  
2014	  och	  bevara	  den	  i	  tre	  månader	  under	  kvalifikaBonsperioden
-‐	  ELLER	  -‐	  
-‐	  öka	  i	  rang	  inom	  kvalifikaBonsperioden.

*betald	  rang	  före	  1	  januari	  2015
**	  De	  som	  kvalificerade	  har	  meddelats.

Hur	  vet	  jag	  vilket	  år	  som	  gäller	  mig?
Om	  du	  inte	  kvalificerade	  för	  ELS	  2015	  och	  du	  rankas	  mellan	  distributör	  och	  Gold	  så	  måste	  du	  
uppnå	  kriterierna	  för	  år	  1	  för	  a7	  kvalificera.	  Om	  du	  kvalificerade	  för	  ELS	  2015	  hamnar	  du	  i	  år	  2	  



oavse7	  om	  du	  var	  med	  på	  evenemanget	  eller	  inte.	  

Hur	  vet	  jag	  om	  jag	  kvalificerade	  för	  ELS	  2015?
De	  som	  kvalificerade	  för	  ELS	  2015	  meddelades	  via	  e-‐post.
KvalifikaBonskriterierna	  för	  ELS	  2015	  var:
Medlemmar	  som	  rankas	  från	  distributör	  upp	  Bll	  och	  med	  Silver	  från	  30	  september	  2014:	  

-‐	  om	  du	  ökar	  i	  rang	  Bll	  Gold	  eller	  högre	  inom	  kvalifikaBonsperioden	  kan	  du	  delta.	  
Medlemmar	  som	  kvalificerade	  som	  Gold	  eVer	  31	  december	  2013:

-‐	  om	  du	  bevarar	  Gold-‐status	  i	  2	  månader	  inom	  kvalifikaBonsperioden	  kan	  du	  delta.	  
Medlemmar	  som	  kvalificerade	  som	  Gold	  före	  31	  december	  2013:

-‐	  om	  du	  bevarar	  Gold-‐status	  i	  3	  månader	  inom	  kvalifikaBonsperioden	  kan	  du	  delta.

Vilka	  omkostnader	  betalas?
Young	  Living	  Europe	  betalar	  flygbilje7,	  inkvartering	  (baserat	  på	  bed	  &	  breakfast)	  på	  Abama	  
Resort,	  planerade	  gruppuelykter	  samt	  en	  galamiddag	  den	  sista	  kvällen.	  

Vem	  kontaktar	  jag	  om	  jag	  har	  frågor?
Kontakta	  vår	  kundtjänstavdelning	  om	  du	  har	  frågor.	  

http://www.youngliving.com/en_GB/company/contactus

