Memahami Silver Bound

Mari bekerja sama meraih kesuksesan dalam program bonus terbaru kami, Silver Bound! Kami memanggil semua
business builder untuk mengambil kesempatan luar biasa ini, di mana Anda dapat membangun bisnis Anda di atas
dasar yang berkelanjutan dengan potensi mendapatkan bonus. Seperti Elite Express dan Rising Star, program ini
dirancang untuk mendorong target-target bisnis Anda dan secara berkelanjutan mengantarkan Anda ke peringkat
Silver secara lebih cepat. Anda siap melihat apa saja yang Silver Bound dapat berikan kepada Anda dan organisasi
Anda? Baca terus dan temukan semuanya tentang Silver Bound dan manfaatnya bagi Anda.
SILVER BOUND UNTUK SIAPA?
Business builder Young Living sampai peringkat Executive.

SILVER BOUND ITU APA?
Silver Bound memadukan keunggulan-keunggulan Rising Star dan Elite Express menjadi program bonus yang
sederhana dan mudah dikerjakan. Silver Bound menawarkan jalur menuju Silver ditambah peluang menghasilkan
insentif tunai kepada para business builder!

Lihat bagaimana cara kerjanya:

INFORMASI TAMBAHAN
Berikut ini adalah beberapa skenario atau pertanyaan seputar Silver Bound dari member:
• Contoh 1: Jennifer mencapai Executive untuk pertama kalinya pada November 2019, kemudian mundur ke
Senior Star pada Desember 2019. Pada peluncuran program Silver Bound (1 April 2020), Young Living akan
mengambil snapshot dari peringkat tertinggi yang diraihnya (Eksekutif dalam contoh ini). Hal ini untuk
memberi Jennifer titik awal ketika program diluncurkan. Jennifer sekarang memiliki empat bulan kalender
untuk memenuhi persyaratan bonus Silver Bound Silver dan mendapatkan bonus $ 1.500
• Contoh 2: Carol mendaftar sebagai distributor di Young Living pada 18 Mei 2020. Dia punya bulan Juni dan
Juli untuk memenuhi persyaratan bonus Silver Bound Star dan mendapatkan bonus $ 50.
• Contoh 3: Mike mencapai Senior Star untuk pertama kalinya pada bulan April 2020, kemudian mundur ke
Star pada bulan Mei 2020. Dia punya tiga bulan kalender sejak pertama kali dia mencapai Senior Star untuk
memenuhi syarat mendapatkan bonus Silver Bound Executive — atau Mei, Juni, dan Juli dalam hal ini. Jika
Walau pun misalnya Mike mundur ke Star dalam periode kualifikasi tiga bulan untuk mendapatkan bonus
Silver Bound Executive, ini tidak akan memengaruhi waktu atau persyaratan lain untuk mendapatkan bonus
$ 500.
• Contoh 4: Marie mendaftar sebagai distributor baru pada April 2020 dan mencapai peringkat Silver pada
Juni 2020, semua sesuai persyaratan bonus Silver Bound. Marie akan menerima masing-masing bonus
peringkat Silver Bound sebesar ($ 50, $ 250, $ 500, dan $ 1.500)
MENGAPA SILVER BOUND MENGGANTIKAN RISING STAR DAN ELITE EXPRESS?
Program bonus Rising Star dan Elite Express memang merupakan cara yang luar biasa untuk membantu member
mencapai peringkat baru dengan cepat, namun Silver Bound dirancang untuk memenuhi kebutuhan itu dengan
lebih baik. Dengan meningkatnya persyaratan dan penambahan elemen waktu, Silver Bound membantu para
business builder meraih kesuksesan di awal perjalanan mereka dengan memberikan fondasi bisnis yang
berkelanjutan. Silver Bound juga meningkatkan kesederhanaan, total pembayaran, dan jumlah orang yang
berpotensi memenuhi syarat.
APA UNTUNGNYA BAGI ANDA?
Ini matematika sederhana — semakin banyak orang di tim Anda yang naik peringkat melalui program bonus
Silver Bound, semakin tinggi OGV Anda secara keseluruhan. Dengan demikian, Anda akan memiliki downline
yang lebih stabil dan penghasilan yang lebih besar.

