
Evropský	  seminář	  vedení	  2016	  –	  nejčastější	  dotazy

Co	  je	  Evropský	  seminář	  vedení?
Evropský	  seminář	  vedení	  (European	  Leadership	  Seminar,	  ELS)	  je	  výroční	  akce	  pro	  evropské	  lídry.	  
Akce	  nabízí	  školení,	  poznání	  nových	  lidí	  a	  navazování	  přátelství,	  dále	  odpočinek	  a	  rekreaci	  v	  
neobyčejném	  prostředí.	  Je	  pro	  každého,	  kdo	  splní	  příslušná	  kvalifikační	  kritéria.

Jaké	  jsou	  bližší	  informace	  o	  akci	  v	  roce	  2016?
ELS	  2016	  se	  uskuteční	  na	  Tenerife	  od	  16.	  do	  20.	  dubna	  2016.	  Místem	  setkání	  je	  luxusní	  
pěRhvězdičkový	  Abama	  Resort.	  Informace	  o	  programu	  a	  renomovaných	  přednášejících	  budou	  
zveřejněny	  později.	  

Kdo	  se	  může	  zúčastnit?
MoRvační	  akce	  je	  určena	  všem	  akRvním	  členům	  Young	  Living	  žijícím	  v	  Evropě,	  kteří	  již	  dosáhli	  18	  
let	  a	  splňují	  kvalifikační	  kritéria	  stanovená	  pro	  tuto	  akci.	  

Musím	  se	  registrovat?
Nikoli,	  nemusíte	  se	  registrovat	  k	  účasR	  na	  této	  moRvační	  akci.	  Co	  nejdříve	  po	  uplynu]	  
kvalifikačního	  období	  budeme	  informovat	  všechny	  úspěšné	  členy,	  kteří	  splní	  kvalifikační	  kritéria.	  

Jaké	  je	  kvalifikační	  období?
Kvalifikační	  období	  pro	  ELS	  2016	  trvá	  od	  1.	  ledna	  2015	  do	  31.	  prosince	  2015.

Jaká	  jsou	  kvalifikační	  kritéria?
Kvalifikační	  kritéria	  jsou	  tato:	  

Kvalifikační	  kritéria	  účasR	  na	  ELS	  2016	  pro	  členy	  na	  úrovni	  distributorů	  a	  všech	  dalších	  pozicích	  
až	  po	  Gold:
1.	  rok:	  Všichni	  členové	  na	  pozici*	  distributor	  až	  Gold,	  kteří	  se	  nekvalifikovali	  na	  ELS	  2015**

–	  dosažení	  pozice	  Gold	  po	  dobu	  3	  měsíců	  v	  kvalifikačním	  období	  
NEBO	  
–	  postup	  na	  pozici	  PlaRnum	  či	  výše	  v	  kvalifikačním	  období.

2.	  rok:	  Všichni	  členové,	  kteří	  dosáhli	  pozice	  Gold*	  a	  kvalifikovali	  se	  pro	  ELS	  2015**
–	  dosažení	  pozice	  Gold	  po	  dobu	  6	  měsíců	  v	  kvalifikačním	  období	  
NEBO	  
–	  postup	  na	  pozici	  PlaRnum	  či	  výše	  v	  kvalifikačním	  období.

Kvalifikační	  kritéria	  účasR	  na	  ELS	  2016	  pro	  pozici	  PlaRnum++*:
–	  povýšení	  na	  nejvyšší	  hodnost,	  které	  jste	  dosáhli	  od	  1.	  září	  2014	  do	  31.	  prosince	  2014,	  a	  
její	  udržení	  po	  jakékoli	  tři	  měsíce	  během	  kvalifikačního	  období
NEBO	  
–	  povýšení	  v	  kvalifikačním	  období.

*Placeni	  jako	  tato	  pozice	  před	  1.	  lednem	  2015.
**Kvalifikované	  osoby	  byly	  informovány.

Jak	  mám	  vědět,	  do	  kterého	  roku	  spadám?
Pokud	  jste	  se	  nekvalifikovali	  k	  účasR	  na	  ELS	  2015	  a	  vaše	  pozice	  je	  distributor	  až	  Gold,	  musíte	  
dosáhnout	  kritérií	  1.	  roku,	  abyste	  se	  kvalifikovali.	  Pokud	  jste	  se	  kvalifikovali	  pro	  ELS	  2015,	  
spadáte	  do	  2.	  roku,	  ať	  jste	  se	  akce	  zúčastnili,	  či	  nikoli.	  



Jak	  mám	  vědět,	  zda	  jsem	  kvalifikován	  pro	  ELS	  2015?
Úspěšně	  kvalifikovaní	  členové	  pro	  ELS	  2015	  byli	  informováni	  e-‐mailem.
Kvalifikační	  kritéria	  pro	  ELS	  2015:
Každý	  člen	  od	  pozice	  distributora	  až	  po	  pozici	  Silver	  včetně	  od	  30.	  září	  2014:	  

–	  povýšení	  na	  pozici	  Gold	  nebo	  výše	  během	  kvalifikačního	  období	  pro	  vás	  znamená	  
oprávnění	  k	  účasR.	  

Každý	  člen	  kvalifikovaný	  jako	  Gold	  po	  31.	  prosinci	  2013:
–	  udržení	  pozice	  Gold	  po	  dobu	  2	  měsíců	  během	  kvalifikačního	  období	  pro	  vás	  znamená	  
oprávnění	  k	  účasR.	  

Každý	  člen	  kvalifikovaný	  jako	  Gold	  před	  31.	  prosincem	  2013:
–	  udržení	  pozice	  Gold	  po	  dobu	  3	  měsíců	  během	  kvalifikačního	  období	  pro	  vás	  znamená	  
oprávnění	  k	  účasR.

Jaké	  výdaje	  jsou	  hrazeny?
Young	  Living	  Europe	  uhradí	  vaše	  letenky,	  ubytování	  (noclehy	  se	  snídaní	  –	  B&B)	  v	  hotelu	  Abama	  
Resort,	  plánované	  skupinové	  exkurze	  a	  gala	  večeři	  na	  rozloučenou.	  

Na	  koho	  se	  mám	  obráUt	  s	  dotazy?
Máte-‐li	  nějaké	  další	  dotazy,	  obraťte	  se	  prosím	  na	  naše	  oddělení	  služeb	  zákazníkům.	  

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

