
הכל גדול יותר בטקסס,
וסאנריידר תכננה משהו עצום!

השתתפו איתנו בחגיגות 40 שנות פעילות,
ובואו לדאלאס, טקסס!

דאלאס נחשבת לאחד היעדים המובילים,
לא רק בארה"ב אלא בכל העולם,

מסיבות רבות וטובות.
מלבד האווירה הידידותית של העיר, יש הרבה מה 

לראות בה, לצעירים ולצעירים ברוחם.

תקופת הזכאות לתמריצים:
1 בפברואר 2022  עד 31 ביולי 2022

מי זכאי להשתתף?
• כל בעלי העסק העצמאיים הרשומים כיום, בכל הדרגות עד דרגת הירו

  עלית, רשאים להשתתף בתוכנית התמריצים שלהלן. 
• המועד האחרון לאדם המעוניין להצטרף כבעל עסק עצמאי ולהשתתף 

  בתוכנית הוא 1 ביוני 2022.
• אם לקוח קמעונאי או לקוח מועדף יהיה מעוניין להשתתף בתוכנית 
  התמריצים הזו, יהיה עליו לשדרג את מעמדו למעמד של בעל עסק 

  עצמאי עד 1 ביוני 2022, כולל, אחרת ייאלץ לוותר על תוכנית התמריצים
  ולשלם את הוצאותיו.

קריטריונים לזכאות:
בעלי עסק עצמאיים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים כדי להיות 

זכאים לאחת מחבילות התמריצים המפורטות להלן:
 (PV = 200 נקודות אישיות) 1. בעל עסק עצמאי חייב להיות פעיל

    מדי חודש בתקופת הזכאות, וברצף עד אוגוסט 2022.
2. למשך חודש אחד לפחות במהלך תקופת הזכאות וברצף עד 

    אוגוסט 2022, בעל העסק העצמאי חייב להיות בדרגת סטאר 
    עלית או גבוה מכך. 

3. על בעל העסק העצמאי להעניק חסות אישית ל-5 בעלי עסק 
    עצמאיים או לקוחות מועדפים, לפחות, אשר רוכשים בהיקף של 200

    נקודות אישיות (PV) במהלך תקופת הזכאות.
4. בעלי העסק העצמאיים אינם רשאים לרדת יותר מ-2 דרגות 

    מתחת לדרגת ההכשרה שלהם עד אוגוסט 2022. 
5. בעל עסק עצמאי חייב להיות נוכח בכנס השנתי של סאנריידר, 
    ספטמבר 2022, כדי להיות זכאי לתמריץ כלשהו מתוך חבילות 

    התמריצים של הכנס, המפורטות בהמשך.

*אם אדם מצטרף כבעל עסק עצמאי חדש במהלך תקופת הזכאות, עליו להגיע 
לדרגת סטאר עלית (400 נקודות אישיות, 1800 נקודות ארגוניות, בכפוף לחוק 

הניקוד המירבי), במהלך תקופת הזכאות וברצף עד אוגוסט 2022, כדי להיות
זכאי לתמריץ.

הכנס השנתי של סאנריידר, 2022
דאלאס, טקסס  19-22 בספטמבר



חבילות התמריצים לכנס:

חבילת תמריצים כללית
(בשווי כ-859 ₪ לנרשמים מראש 

כמשתתפי הכנס השנתי של 2021, 
כ-1,032 ₪ לנרשמים בהרשמה 

מוקדמת עד 1 במאי 2022, ו-1,204 ₪ 
לנרשמים החל מ-2 במאי 2022)

1. איסוף תיק הרשמה ומוצרים 
    שהוזמנו מראש, בדאלאס, טקסס.
2. טי-שירט של כנס סאנריידר 2022

3. יום שני, 19 בספטמבר – מושב 
    הפתיחה הכללי

4. יום שלישי, 20 בספטמבר – אימון 
    גופני בשיטת ® SunFit, מושבי 

    הכשרה (בוקר ואחה"צ) וארוחת צהרים.
5. יום רביעי, 21 בספטמבר – סיורים

    במתקן הייצור החדש של סאנריידר 
    בדאלאס; ארוחת צהרים; סיור בעיר.

6. יום חמישי, 22 בספטמבר – מושב 
.SunFit ® נעילה כללי ואימון גופני בשיטת    

7. מתנה בחינם לרגל חגיגות ה-40 
    (בשווי 69 ₪), לנרשמים עד 1 במאי 2022. 

חבילת תמריצים כללית 
להשתתפות וירטואלית

(בשווי כ-342 ₪ לנרשמים מראש 
כמשתתפי הכנס השנתי של 2021, 

כ-514 ₪ לנרשמים בהרשמה 
מוקדמת עד 1 במאי 2022, וכ-687 ₪ 

לנרשמים החל מ-2 במאי 2022) 

1. תיק הרשמה 
2. גישה וירטואלית למושבים הכללים,  

   לאימוני ® SunFit, למושבי ההכשרה, 
   ולסיור במפעל הייצור החדש בדאלאס.

3. מתנה בחינם לרגל חגיגות ה-40 
   (בשווי 69 ₪), לנרשמים עד 1 במאי 2022. 

1. כל הפריטים בחבילת התמריצים הכללית; 
    ובנוסף -

2. 1,035 ₪ לדמי הטיסה או זיכוי לשהות במלון*

חבילת תמריצים "כסף" 
(בשווי כ-2,412 ₪ לנרשמים 

עד 1 במאי 2022)

חבילת תמריצים "כסף"
להשתתפות וירטואלית

(בשווי כ-1,032 ₪ לנרשמים 
בהרשמה מוקדמת עד 1 במאי 2022) 

1. כל הפריטים בחבילת התמריצים 
    הווירטואלית הכללית; ובנוסף – 

2. הזמנה לחגיגה מקומית לרגל יום השנה 
    ה-40 עם מנכ"ל סאנריידר ישראל ומנהלת 

    הפיתוח העסקי בישראל. ובנוסף -
3. 690 ₪ זיכוי לרכישת מוצרי סאנריידר.

 חבילת תמריצים "זהב"
(בשווי כ-4,827 ₪ 

לנרשמים עד 1 במאי 2022)

1. כל הפריטים בחבילת התמריצים הכללית;
2. 3,450 ₪ לדמי הטיסה או זיכוי לשהות במלון*

   ובנוסף –
3. הזמנה לקבלת פנים VIP ב-20 בספטמבר.

חבילת תמריצים "זהב"
להשתתפות וירטואלית 

(בשווי כ-2,067 ₪ לנרשמים בהרשמה 
מוקדמת עד 1 במאי 2022)

1. כל הפריטים בחבילת התמריצים הווירטואלית 
    הכללית; ובנוסף – 

2. הזמנה לחגיגה מקומית לרגל יום השנה 
    ה-40 עם מנכ"ל סאנריידר ישראל ומנהלת 

    הפיתוח העסקי בישראל. 
3. 690 ₪ זיכוי לרכישת מוצרי סאנריידר. 

   ובנוסף -
4. 1,035 ₪ במזומן. 

חבילת תמריצים "פלטינום" 
(בשווי כ-8,277 ₪ 

לנרשמים עד 1 במאי 2022) 

1. כל הפריטים בחבילת התמריצים הכללית;
2. 6,900 ₪ לדמי הטיסה או זיכוי לשהות במלון*;

3. הזמנה לקבלת פנים VIP ב-20 בספטמבר.

1. כל הפריטים בחבילת התמריצים הווירטואלית 
    הכללית; ובנוסף –

2. הזמנה לחגיגה מקומית לרגל יום השנה 
    ה-40 עם מנכ"ל סאנריידר ישראל ומנהלת

    הפיתוח העסקי בישראל.
3. 1,035 ₪ זיכוי לרכישת מוצרי סאנריידר. 

    ובנוסף - 
4. 1,725 ₪ במזומן.  

חבילת תמריצים "פלטינום" 
להשתתפות וירטואלית 

(בשווי כ-3,102 ₪ לנרשמים
בהרשמה מוקדמת עד 1 במאי 2022)

התמריצים לפי סך הנקודות שיושגו במהלך ששת (6) 
חודשי הזכאות:

חבילה אחת (1) כללית של הכנס השנתי או                            חבילה אחת (1) כללית של השתתפות וירטואלית 150 נקודות 
                          בכנס השנתי

תמריץ

                          חבילת "זהב" אחת (1) של השתתפות וירטואלית570 נקודות         חבילת "זהב" אחת (1) של הכנס השנתי או 
                          בכנס השנתי 

חבילת "כסף" אחת (1) של הכנס השנתי או                             חבילת "כסף" אחת (1) של השתתפות וירטואלית 275 נקודות 
                          בכנס השנתי

חבילת "פלטינום" אחת (1) של הכנס השנתי או                           חבילת "פלטינום" אחת (1) של השתתפות וירטואלית950 נקודות 
                          בכנס השנתי

סך הנקודות 
שהושגו

4 דרכים להרוויח נקודות:
בעלי עסק עצמאיים יכולים לצבור נקודות בהתאם לאחת מן האפשרויות המפורטות להלן. 
בהתאם לסך הנקודות  שיצבר ויחושב בסוף תקופת הזכאות, בעל העסק העצמאי 

יהיה זכאי לחבילות תמריצים השונות, כמפורט להלן:

1 אפשרות 
הרוויחו נקודות על הענקת חסות לבעל עסק עצמאי חדש

או ללקוח מועדף חדש.
15 נקודות 

על כל בעל עסק עצמאי חדש, או 
לקוח מועדף חדש, שתחת חסותך 

 500 האישית, אשר רוכש בהיקף של 
90 הימים  נקודות אישיות (PV) בתוך 

הראשונים ממועד הצטרפותו.

30 נקודות 
על כל בעל עסק עצמאי חדש, או לקוח 
מועדף חדש, שתחת חסותך האישית, 

900 נקודות  אשר רוכש בהיקף של 
90 הימים הראשונים  אישיות (PV) בתוך 

ממועד הצטרפותו.

60 נקודות 
על כל בעל עסק עצמאי חדש, או לקוח מועדף חדש, שתחת חסותך 

60 הימים  1500 נקודות אישיות (PV) בתוך  האישית, אשר רוכש בהיקף של 
הראשונים ממועד הצטרפותו.

10 נקודות 
על כל לקוח מועדף חדש, שתחת 

חסותך האישית, אשר רוכש בהיקף 
300 נקודות אישיות (PV) בתוך  של 

60 יום ממועד הצטרפותו.

20 נקודות 
על כל לקוח מועדף חדש, שתחת 

חסותך האישית, אשר רוכש בהיקף 
600 נקודות אישיות (PV) בתוך  של 

60 יום ממועד הצטרפותו.

3 אפשרות 

4 אפשרות 

השיגו את הדרגות שלהלן ב-3 
החודשים הראשונים שלכם + חודש 
ההצטרפות (לבעלי עסק עצמאיים 

חדשים), או כאשר אתם עוזרים 
לבעל עסק עצמאי חדש, שתחת 

חסותכם האישית, להשיג את 
הדרגות שלהלן ב-3 החודשים 

הראשונים שלו + חודש ההצטרפות 
(תקופת הזינוק המהיר). אם תושג 
יותר מדרגה אחת במהלך תקופת 

הזינוק המהיר, הנקודות ייצברו 
(לדוגמה, בעל עסק עצמאי חדש 

מצטרף בפברואר, משיג דרגת אייס 
פריים חדשה עד מאי. בעל עסק 

עצמאי חדש זה יקבל 100+70+30+15 
=215 נקודות!)

2 אפשרות 
בנו את הצוות שלכם

א.

השיגו את הדרגות שלהלן בפעם ב.
הראשונה מעבר לתקופת הזינוק 

המהיר, או עזרו לבעל דרגת אייס 
רויאל ומעלה שתחת חסותכם ברמה 

הראשונה או בדור הראשון, להשיג 
את הדרגות שלעיל בפעם הראשונה. 

על בעל דרגת אייס רויאל ומעלה 
לשמור על דרגת ההסמכה החדשה 

2 חודשים לפחות במהלך  במשך 
תקופת הזכאות. אם תושג יותר 

מדרגה אחת במהלך תקופת הזינוק 
המהיר, הנקודות ייצברו. בעלי עסק 
חדשים אינם רשאים לרדת יותר מ-2 

דרגות מתחת לדרגת ההכשרה 
שלהם כדי להרוויח נקודות אלה:

סטאר פריים    15 נקודות

סטאר עלית     30 נקודות

אייס               70 נקודות

אייס פריים      100 נקודות

סטאר פריים    10 נקודות

סטאר עלית     20 נקודות

אייס               50 נקודות
אייס פריים      90 נקודות

אייס עלית       130 נקודות

אייס רויאל      170 נקודות

הירו               210 נקודות
הירו עלית       250 נקודות

הרוויחו נקודות על כל חודש לאחר החודש הראשון שבו עמדתם בדרישות דרגת 
התשלום החל מסטאר עלית ועד אייקון, לאורך כל תקופת הזכאות (לאחר 

שהשגתם את הדרגה החדשה בפעם הראשונה):

סטאר עלית                20 נקודות

אייס                          45 נקודות

אייס פריים                 70 נקודות

אייס עלית                  70 נקודות

אייס רויאל                 70 נקודות

הירו                          70 נקודות

 הירו עלית                  70 נקודות

 (bootcamp) 100 נקודות על הסמכה לסדנת ההכשרה המתקדמת הרוויחו 
2022 (פרטים על הזכאות לסדנת ההכשרה  שתתקיים ב-15-17 בספטמבר 

המתקדמת יפורסמו בנפרד).

* בעלי עסק עצמאיים חייבים להירשם ולשלם על החבילה הכללית או על החבילה הווירטואלית 
הכללית שלהם כדי לפדות את אחד מן התמריצים לכנס, המפורטים לעיל. התמריצים ישמשו לכיסוי 

דמי טיסה ושהות במלון, או לכיסוי מלונות בידוד בחזרה למדינת האם. לא ניתן לפדות במזומן את 
דמי הטיסה ו/או הזיכוי לשהות

במלון.
** בעלי עסק עצמאיים המעוניינים להיות זכאים לחבילות התמריצים שלעיל, אינם רשאים לרדת 

יותר מ-2 דרגות מתחת לדרגת ההכשרה שלהם עד אוגוסט 2022. 
*** במידת הצורך ניתן לעבור מחבילה רגילה לווירטואלית ולהיפך. להסדרת העניין יש ליצור קשר 

עם משרד סאנריידר. 

** לא ניתן לפדות במזומן את חבילת התמריצים, את הזיכוי לשהות במלון ואת דמי הטיסה, 

    את ההזמנות לאירועים ואת הזיכויים למוצרים, הכלולים בתוכנית תמריצים זו, ולא ניתן 

    להעבירם. בעל עסק עצמאי חייב להיות נוכח בכנס השנתי של סאנריידר, ספטמבר 2022, 

    כדי להיות זכאי לתמריץ כלשהו. 

** כל הפרה של תנאי המדריך העסקי תוביל לאי זכאות להשתתפות בתוכנית תמריצים זו. 


