
חגיגות 40 שנה לניקן 
באורלנדו פלורידה

 5-7 מרץ 2015
זכה בפרסים אקסקלוסיביים 

מכרטיסי כניסה בחינם לאירוע 
ועד טיסות לזוג...

מפיצים מכל יחידות השוק השונות של ניקן מדרגת סילבר ומעלה זכאים להשתתף בתחרות זו. מפיצים שיעלו 
לדרגת סילבר לאחר התחלת תקופת התחרות זכאים גם הם להשתתף בתנאי שהם ישלימו את כל התנאים 

הנדרשים במהלך תקופת התחרות הנותרת. 250 המפיצים המובילים בעולם יפורסמו בכל חודש.

זכאות

איך זה 
עובד

במהלך תקופת התחרות 1 באפריל – 31 דצמבר 2014, 
יש להשיג את היעדים הבאים:

דרגה 1 דרגה 2 דרגה 3
חנוך

מפיצים חדשים

צבור
מינימום

ייצר
לפחות

המתמודדים בכל
דרגה

ייזכו

4 מפיצים חדשים
עם 500 נקודות אישיות )PV(* לכל 

אחד . )מתוכם לפחות 2 מפיצים 
חדשים ביחידת השוק של המפיץ(

9 מפיצים חדשים
עם 500 נקודות אישיות )PV(* לכל 

אחד )מתוכם לפחות 4 מפיצים 
חדשים ביחידת השוק של המפיץ(

9 מפיצים חדשים
עם 500 נקודות אישיות )PV(* לכל 

אחד )מתוכם לפחות 4 מפיצים 
חדשים ביחידת השוק של המפיץ(

 )PV( 1500 נקודות אישיות
)PGV( ו- 30,000 נקודות קבוצתיות

או או

 )PV( 3000 נקודות אישיות
)PGV( ו- 75,000 נקודות קבוצתיות

 )PV( 3000 נקודות אישיות
)PGV( ו- 75,000 נקודות קבוצתיות

מפיץ סילבר חדש ברמה ראשונה 2 מפיצי סילבר חדשים ברמה ראשונה 2 מפיצי סילבר חדשים ברמה ראשונה

• 2 כרטיסי טיסה
• קבלת פנים חגיגית

• יום טיול לפארק דיסני וורלד
• 2 כרטיסי כניסה לאירוע.

• 5 לילות שהייה במלון.
 VIP ישיבה במקומות מיוחדים •

בחגיגות 40 שנה לניקן. 
• ארוחת ערב עם המנכ”ל והנשיא 

  Kurt Fulle

• 2 כרטיסי טיסה
• קבלת פנים חגיגית

• 2 כרטיסי כניסה לאירוע.
• 4 לילות שהייה במלון.

 VIP ישיבה במקומות מיוחדים •
בחגיגות 40 שנה לניקן. 

• קבלת פנים חגיגית
• 2 כרטיסי כניסה לאירוע.

• שהייה של 2 לילות במלון.

* 500 נקודות אישיות )PV( ניתנות לצבירה בכל זמן במשך תקופת התחרות.
** הזוכים בשלב 3 בתחרות הם אלו אשר עמדו ביעדי שלב 2 והינם ברשימת 20 המפיצים עם ההישגים הגבוהים ביותר מכל יחידות השוק של ניקן 

בניקוד הקבוצתי )PGV( במהלך התחרות.



חוקי התחרות:
1. התחרות מתחילה ב- 1 באפריל ומסתיימת ב- 31 בדצמבר 2014.

 
2. התחרות פתוחה למפיצים פעילים בדרגת סילבר ומעלה ואשר 

נמצאים במצב טוב עם החברה, בכל יחידות השוק של ניקן.

3. הזוכים בתחרות הם המפיצים אשר השלימו את דרישות התחרות 
לדרגה 1 או לדרגה 2. 

הזוכים בדרגה 3 הם אלו אשר השלימו את כל דרישות דרגה 2 והינם ב- 
20 המפיצים המובילים מבחינת ניקוד קבוצתי )PGV( במהלך התחרות.

מצורפת טבלת המרה )למטה( אשר חלה על ניקוד אישי )PV( וניקוד 
קבוצתי )PGV( על מנת להשוות ניקוד בכל יחידות השוק של ניקן 

בעולם.

4. מפיצים אשר יעלו לדרגת סילבר במהלך תקופת התחרות זכאים 
להשתתף בתנאי שהם משלימים את כל יעדי הניקוד האישי )PV( וניקוד 

קבוצתי )PGV(, צירוף מפיצים חדשים ותנאי ההתפתחות העסקית 
במשך תקופת התחרות שנותרה. כל ניקוד אישי )PV(, ניקוד קבוצתי 

)PGV(, צירוף מפיצים חדשים ופעילות של התפתחות עסקית שהושלמה 
לפני העלייה לדרגת סילבר לא יכללו בתנאי התחרות.

5. מפיצים חייבים להשלים לפחות 100 נקודות אישיות )PV( בחודש אחד 
על מנת שהניקוד הקבוצתי )PGV( וחניכת המפיצים החדשים יכללו 

באותו חודש לצורך עמידה בתנאי התחרות.

6. כל מפיץ חדש חייב לייצר לפחות 500 נקודות אישיות )PV( במהלך 
תקופת התחרות על מנת להיות מוסמך לדרישות התחרות.

7. הדרישה לצרף מפיצי סילבר חדשים ברמה ראשונה יכולה לכלול 
מפיצים שנרשמו לניקן לפני שנת 2014, כל עוד הם עולים לדרגת סילבר 

במהלך תקופת התחרות. 
במידה והחונך והמפיץ ברמה ראשונה עולים לדרגת סילבר באותו חודש, 

המפיץ סילבר החדש ברמה ראשונה ייחשב כחלק מדרישות התחרות. 
מפיץ הסילבר החדש זכאי גם הוא להשתתף בתחרות.

8. דרגה 1: 
המפיצים אשר יעמדו בכל יעדי דרגה 1 יזכו ב: 

שני כרטיסי כניסה לאירוע ו- 2 לילות במלון בוועידת ניקן העולמית 
לחגיגות ה- 40 שנה באורלנדו, פלורידה, 7-5 במרץ, 2015 במלון - 

 .Rosen Shingle Greek
כל הוצאות הנסיעה וההוצאות הנלוות הינן באחריותו הבלעדית של 

הזוכה בתחרות.

9. דרגה 2: 
המפיצים אשר יעמדו בכל תנאי דרגה 2 יזכו ב: 

טיול ממומן לוועידת ניקן העולמית לכבוד 40 שנה, באורלנדו, פלורידה, 
7-5 במרץ 2015 במלון Rosen Shingle Greek, הכולל 2 כרטיסי 

טיסה במחלקת תיירים ו-4 לילות במלון לזוג. 
כל הוצאות הנסיעה האחרות וההוצאות הנלוות הינן באחריותו הבלעדית 

של הזוכה בתחרות.
הזכייה ב- 2 כרטיסי טיסה היא לתחנה בה רשומים 2 שותפים או לשני 

בני זוג.

10. דרגה 3:
הזוכים אשר יעמדו בכל יעדי דרגה 2 והינם ברשימת 20 המפיצים 

המובילים בניקוד הקבוצתי במהלך התחרות יקבלו טיול ממומן לוועידת 
ניקן העולמית לכבוד 40 שנה באורלנדו, פלורידה בתאריכים 7-5 במרץ 

2015 הכוללים 2 כרטיסי כניסה לאירוע , יום טיול לפארק דיסני וורלד, 
 Rosen Shingle 2 כרטיסי טיסה במחלקת תיירים ו- 5 לילות במלון
Greek. כל הוצאות הנסיעה האחרות וההוצאות הנלוות הינן באחריותו 

הבלעדית של הזוכה בתחרות.

11. מפיצים אשר לא יעמדו בתנאי התחרות יוכלו להשתתף בוועידה זו 
במימונם האישי ע"י קניית כרטיס. אורחים, חברים ו/או בני זוג מוזמנים 

להשתתף ע"י רכישת כרטיס כניסה לאירוע. 
ילדים מתחת לגיל 18 לא יוכלו להיכנס לוועידה.

12. הזכייה אינה ניתנת להעברה ולא יהיה ניתן להמירה בסכום כסף. מפיצים 
אשר יזכו יהיו חייבים להשתתף בוועידה על מנת להיות זכאים לזכייה. כאלו 

שלא יהיו נוכחים באירוע יפסידו את כל הפרסים אשר הרוויחו בתחרות.

13. רכישות אשר יתבצעו רק במטרה לעמוד ביעדי התחרות הן אסורות. 
רכישות מוצרים מורשות רק לשם שימוש אישי או מכירות קמעונאיות 

ללקוחות. החזרות בהיקף של יותר מ- %5 בדאונליין של המפיץ המשתתף 
בתחרות יבטלו את זכאותו מקבלת איזשהו פרס בתחרות.

14. מפיץ לא יוכל להשתמש בניקוד הקבוצתי כתוצאה מדחיסה )ניקוד של 
מפיץ בדאונליין אשר לא עמד בדרישת הניקוד PV החודשי(, כחלק מהניקוד 

הקבוצתי לצורך התחרות )אך ניקוד זה כן ייחשב לו לקבלת תשלום התגמולים 
והבונוסים הרגילים(.

15. רק 12,000 הנקודות הקבוצתיות הראשונות ממפיץ בדרגת סילבר חדש 
בדאונליין, יחשבו עבור צבירת הניקוד הקבוצתי )PGV( של האפליין הישיר 

במשך תקופת התחרות.

16. הזוכים יידרשו לאשר את השתתפותם ולספק את כל הפרטים האישיים 
שנחוצים לצורך הזמנת הטיסות והלינה עד לתאריך שיצוין בעת ההודעה על 

הזכייה. מפיץ אשר לא ישתף פעולה בנושא זה, מסתכן בפסילתו כזוכה בפרס.

17. מרגע שחתם המפיץ על קבלת הפרס ובמידה ויבקש לבטל, ייתכן וייאלץ 
לשלם דמי ביטול או כל הוצאות ביטול שיידרשו מניקן, כל אלו ישולמו ע"י 

המפיץ.

18. הזוכים בפרס אשר חייבים בתמיכה של מטפל בעת נסיעה לחו"ל, יכולים 
לרכוש כרטיס נוסף עבור המטפל שלהם.

19. על הנוסעים מוטלת האחריות לדאוג לסידורי הביטוח לנסיעה ויידרשו 
לספק את פרטי הפוליסה על פי דרישה.

20. באחריות המפיץ בלבד לוודא שהדרכון שלו בתוקף )לפחות שישה חודשים 
קדימה( וכי הוא עומד בכל דרישות הוויזה או דרישות אחרות לכניסה לארה"ב.

21. באחריות המפיץ בלבד ועל חשבונו, לארגן הסעה אל ומשדה התעופה 
בישראל.

22. ניקן שומרת לעצמה את הזכות לעכב אישור סופי של כל זוכי התחרות עד 
לאימות העמידה בכללי התחרות.

23. חוקים ופרטים אלו של התחרות הנם נכונים ביום פרסום מבצע זה וננקטו 
כל הצעדים הדרושים על מנת שיהיו מדויקים ככל האפשר. עם זאת, ניקן 
ישראל שומרת לעצמה הזכות לפרש את החוקים והפרסים של התחרות 

ולשנות את חוקי התחרות והדרישות בהתאם לשיקול דעתה. ניקן לא תוכל 
לקחת אחריות על שינויים שיתבצעו ואינם בשליטתה.

מדד ההמרה הוא ייחודי לכל יחידת שוק ומתאם את היחסים בין ניקוד אישי 
ומכירות על פני יחידות השוק השונות. מדדים אלה מבוססים על הניקוד של 

2013, מכירות ושער חליפין ממוצע בדולרים. כל מדד נותן את המכירות 
בדולרים  ביחס לניקוד האישי )PV( שהושג. 

 )PV( המדד של יחידת השוק הביתית של המפיץ יחול על הניקוד האישי
והניקוד הקבוצתי )PGV( העולמי.

                                                    )PGV( וניקוד קבוצתי PV(( יחידת שוק                                 ניקוד אישי
                                                  יחס המרה

צפון אמריקה                              1.0
אירופה                                       1.0
אמריקה הלטינית                       0.8

רוסיה                                         0.6  
טורקיה                                      0.6
ישראל                                       0.8
יפן                                             0.8
טאיוואן                                      1.0
פיליפינים                                  1.0
אוסטרליה                                 0.9
סינגפור                                     1.0

אינדקס תחרות ועידת 40 שנה לניקן 2014


