
YL:n Essential-palkkiopisteohjelman parannus 

Usein kysytyt kysymykset 

Lisätietoja maailmanlaajuisesta YL:n Essential-palkkiopisteohjelmasta (ER) on Essential-
palkkiopisteiden usein kysytyissä kysymyksissä ja niitä käsittelevissä kohdissa 
Virtuaalitoimiston jäsenresursseissa. Seuraavissa usein kysytyissä kysymyksissä on tietoja 1. 
syyskuuta 2016 voimaan tulleista Essential-palkkiopisteohjelmaan tehdyistä parannuksista. 

Mitä parannuksia YL:n Essential-palkkiopisteohjelmaan (ER) tehdään? 

Nykyinen* Essential-
palkkiopisteiden kertyminen** 

UUSI Essential-
palkkiopisteiden 
kertyminen** 

1–6 kuukautta – 10 % 1–3 kuukautta – 10 % 

7–12 kuukautta – 15 % 4–24 kuukautta – 20 % 

12+ kuukautta – 20 % 25+ kuukautta – 25 % 

UUDET uskollisuuslahjat** 

3 kuukautta – Mandariini+ 5ml
6 kuukautta – Jade Lemon 5 ml
9 kuukautta – Tuoksuilangia (Ylang 
Ylang)
12 kuukautta – Loyalty Blend
ER-vuosipäivä (24 kuukautta ja 
sitten vuosittain) – vuosittain luotava 
ainutlaatuinen sekoitus 

* Nykyinen Essential-palkkiopistekertymä 1. syyskuuta 2016 asti.

** Vähimmäisvaatimus saattaa vaihdella markkinoittain. Yhdysvaltain markkinoiden vaatimus 
on 50 PV:n ER-tilaus, jotta saadaan prosenttikertymä ja uskollisuuslahjat. 

Olen ER:n nykyinen jäsenen. Saanko uskollisuuslahjoja? 

Jokainen Essential-palkkiopisteohjelmaan osallistuva YL-jäsen on kelpuutettu saamaan ER-
uskollisuuslahjoja. Kaikki Essential-palkkiopisteohjelmaan osallistuvat aloittavat kuitenkin 
ensimmäisestä kuukaudesta syyskuussa 2016 tai silloin, kun jäsen osallistuu ensimmäisen 
kerran Essential-palkkiopisteohjelmaan. 

Jäsenten, jotka haluavat saada näitä bonuslahjoja, on ylläpidettävä vähintään 50 PV:n ER-
tilaus ja tehtävä yhtäjaksoisia tilauksia määritetyn kuukausimäärän. 

Miten saan maksuttoman lahjan? 



Maksuton lahja lisätään ER-tilaukseen, joka käsitellään kelpuutettavien yhtäjaksoisten 
kuukausien jälkeen (3., 6., 9. ja 12.). Jos jäsen esimerkiksi saavuttaa kolmannen kuukautensa 
marraskuussa, kolmannen kuukauden lahja lisätään ER-tilaukseen joulukuussa. 

 

Voiko ER-jäsen saada lahjan jokaisesta rajasta monta kertaa? 

Jäsen voi saada uskollisuuslahjan jokaisella rajalla (3, 6, 9 ja 12 kuukautta) kerran – 
vuosittaista uskollisuuslahjaa lukuun ottamatta (alkaa 24 kuukauden kohdalla ja tämän 
jälkeen joka 12. kuukausi). Jos jäsen jättää ER-tilauksen tekemättä yhtenä kuukautena, 
kelpoisuusaika alkaa alusta JA kyseinen jäsen ei voi saada uudelleen uskollisuuslahjaa, jonka 
hän on jo saanut. 

Esimerkki: Jos jäsen sai 3:n kuukauden uskollisuuslahjan 4. kuukauden ER-tilauksen 
yhteydessä ja jättää sitten 5. ER-tilauksen tekemättä, hänen on aloitettava 6:n kuukauden 
uskollisuuslahjaan kelpuutus alusta. Kun jäsen saavuttaa 3:n kuukauden rajan toisen kerran, 
hän ei saa toista 3:n kuukauden uskollisuuslahjaa. Seuraava uskollisuuslahja, jonka hän voi 
saada on 6:n kuukauden uskollisuuslahja. 

 

Millä prosenttitasolla olemassa oleva ER-jäsen kerää Essential-palkkiopisteitä, kun 
parannukset astuvat voimaan? 

Syyskuusta 2016 lähtien olemassa olevat ER-jäsenet ansaitsevat Essential-palkkiopisteitä sen 
perusteella, kuinka monta yhtäjaksoista ER-tilausta on käsitelty näiden parannusten 
toteutushetkeen asti. 

Esimerkki: Jos jäsen on tehnyt ER-tilauksen yhtäjaksoisesti (markkina-alueen vähimmäis-PV 
saavutettu) 18 yhtäjaksoisen kuukauden aikana, hänelle alkaa kertyä Essential-palkkiopisteitä 
20 prosentin tasolla. Jos jäsen on tehnyt ER-tilauksen yhtäjaksoisesti (markkina-alueen 
vähimmäis-PV saavutettu) 30 yhtäjaksoisen kuukauden aikana, hänelle alkaa kertyä Essential-
palkkiopisteitä 25 prosentin tasolla. 

Onko vapaakuukausi vielä käytettävissä Essential-palkkiopisteohjelman parannusten 
jälkeen? 

Vapaakuukausi suunniteltiin, jotta jäsenet voivat jättää ER-tilauksen väliin menettämättä 
Essential-palkkiopistekertymää. 1. marraskuuta 2016 lähtien vapaakuukautta ei voi enää 
valita. Jäsenet eivät voi valita tätä vaihtoehtoa verkossa tai soittaa ja pyytää sitä 
jäsenpalvelujen kautta. Jos jäsen jättää kuukauden väliin, hän menettää Essential-
palkkiopisteensä, uskollisuuslahjakelpoisuus on aloitettava alusta (aikaisemmin ansaittuja 
uskollisuuslahjoja ei voi saada uudelleen) ja hän alkaa kerätä pisteitä uudelleen 10 prosentin 
tasolla. 

Milloin tämän ohjelman parannukset astuvat voimaan? 

Essential-palkkiopisteohjelman parannukset astuvat voimaan 1. syyskuuta 2016. 


