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2019 November - Ajánlatunk ÚJ Tanácsadóknak 

Csatlakozz minimum 1db termék vásárlással és regisztrációs díjad elengedjük! 

Regisztrálj csatlakozási csomaggal és több ajándékot is adunk! 

100BV csatlakozási 
csomag vásárlás 
 
Ajándék: 
* 3db szórólap 
 
 

200BV csatlakozási 
csomag vásárlás 
 
Ajándék: 
* 3db szórólap 
* 1db Shake (epres vagy 
csokis – választható) 
* 1db Kezdőcsomag 
 

400BV csatlakozási 
csomag vásárlás 
 
Ajándék: 
* 3db szórólap 
* 1db Shake (epres vagy 
csokis – választható) 
* 1db Kezdőcsomag 
* 1db Vision 

800BV csatlakozási 
csomag vásárlás 
 
Ajándék: 
* 3db szórólap 
* 1db Shake (epres vagy 
csokis – választható) 
* 1db Kezdőcsomag 
* 1db Vision 
* 1 NutriShape szett 
(1*Trim, 1*Brn, 6*Block) 



2019 szeptember „3 havi aktivitás” – ÚJ Tanácsadók 

Szeptemberben min. ezüst csomaggal 
(200 BV) csatlakoztál? 
Aktív voltál októberben min. 100PPV 
rendeléssel? 
Akkor légy aktív min. 100 PV rendeléssel 
november hónapban is, és ajándékod  
  TIENS Párna 
 
A díj nem többszörözhető, a párnát az összes feltétel 
teljesülése után, novemberben veheted át. 

* Minimum ezüst csomaggal, tehát Arany- ill. Platina 
kártyával csatlakozó tanácsadók esetén is érvényes 
ajánlatunk! 
* Csomagemelés PV-je is beleszámít az elvárt 100PV-be. 

Párna Emlékeztetőül 



2019 október „3 havi aktivitás” – ÚJ Tanácsadók 

Októberben min. ezüst csomaggal (200 
BV) csatlakoztál? 
Akkor légy aktív min. 100 PV rendeléssel 
november ÉS december hónapokban is, 
és ajándékod  
  TIENS Párna 
 
A díj nem többszörözhető, a párnát az összes feltétel 
teljesülése után, 2019. decemberében veheted át. 

* Minimum ezüst csomaggal, tehát Arany- ill. Platina 
kártyával csatlakozó tanácsadók esetén is érvényes 
ajánlatunk! 
* Csomagemelés PV-je is beleszámít az elvárt 100PV-be. 

Párna Emlékeztetőül 



2019 November „3 havi aktivitás” – ÚJ Tanácsadók 

Bővítsd csapatod most!  
3 havi speciális ajánlatunk  

új csapattagoknak 

1) Csatlakozz most novemberben min. 
ezüst csomaggal (200 BV) 
2) Légy aktív min. 100 PV rendeléssel 
december ÉS 2020 január hónapokban 
 
Ajándékod: TIENS Párna 
 
A díj nem többszörözhető, a párnát az összes feltétel 
teljesülése után, 2020. januárjában veheted át. 

* Minimum ezüst csomaggal, tehát Arany- ill. Platina 
kártyával csatlakozó tanácsadók esetén is érvényes 
ajánlatunk! 
* Csomagemelés PV-je is beleszámít az elvárt 100PV-be. 

Párna 
Programunk folytatódik 



2019 November-December - SZPONZOROKNAK 
Bővítsd csapatod, megéri! 

Regisztrálj platina csomaggal 
új tanácsadókat, és adunk 
neked 1db párnát ajándékba! 

* A platina belépő csatlakozási hónapja november és 
december, és december hónap zárásáig el kell érnie a 
platina szintet. (csomagemelések száma korlátlan, 
minimális csomagemelés értéke 100 BV. 

Amennyiben az új 
regisztráltjaid forgalma 

nov-dec hónapban együtt 
min. 2000BV, Tied 

ajándékunk: 
 1db Tiens Matrac! 



Csomagban kedvezményesen!  
Női Egészség Csomag – 102,16 PB/BV  40.270Ft 
2x Management Tea 
2x Cink 
2x Foghagyma 
1x Kangli 
(szett eredeti értéke 127,7 PV/BV) 

                                 
„Erős hármas” Csomag – 117 PV/BV 42.785Ft 
1x Új, továbbfejlesztett kalcium 
1x Vision 
1x Glüki (Flexi) 
(szett eredeti értéke 137,7 PV/BV) 
 

„Téli turbó” Csomag – 95 PV/BV  34.735Ft   
1x Ikan 
1x Kalcium gyerekeknek 
1x Datolya 
(szett eredeti értéke 118,8 PV/BV) 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
  

2019 November – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

15% 
kedvezmény 

20% 
kedvezmény 

20% 
kedvezmény 



Gyűjtsd be karácsonyi ajándékod már most! 
 
 
Vásárolj +200 PV a marketing tervben megjelölt elvárt teljesítmény 
felett novemberben, és ajándékod:  
 
 
 
 

 
  

 
 
  

2019 November – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

Tiens 
Teafaolaj szett 

* Ajánlatunk duplikálható. 
* A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként 
egyaránt megvásárolható, ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a 
Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  



Éljünk és aludjunk egészségesen, 
a TIENS termékeivel! 

Párna 
Paplan 
Matrac 

30% kedvezménnyel! 

2019 November – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

30% 
OFF 

* Ajánlatunk duplikálható. 
* A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként 
egyaránt megvásárolható, ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a 
Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  



2019 November – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

30% 
OFF 

Vásárold meg most  
 Hidrogéndúsító poharadat  

30% kedvezménnyel! 

* Ajánlatunk duplikálható. 
* A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként 
egyaránt megvásárolható, ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a 
Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  



Online ajánlat   
 
Vásárolj akár otthonodból kényelmesen online 
és ajándékba adunk 1db Nutrishape Szett(1*Trim, 1*Brn, 6* Block) 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
  

Vásárolj online felületünkön 
www.b2c-hu.tiens.com oldalon 
minimum 200 PPV értékben egy 
rendelésben! 

Ugye emlékszel, hogy min. 
100PPV vásárlás esetén 
házhozszállítási díjat sem 
számolunk fel?  

2019 November – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 



KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
• Az ajánlatokban meghirdetett termékek akciója a készlet erejéig tart.  
• Az ajándék termékek PV/BV-je 0. 
• Csatlakozási csomag választás min. értéke 100 BV. 
• Ajánlataink duplikálhatók, amennyiben az előzetes feltételeket teljesítik. 
• Ajánlataink csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt 

megvásárolhatók.  
• Új Tanácsadónak számít, aki 2019. október 27 – 2019. november 26. között regisztrál. 
• Meglévő Tanácsadónak számít, aki legkésőbb 2019. október 26-án már regisztrált 

Tanácsadónk volt. 
• Jelen tájékoztatóban feltüntetett árak és PV/BV értékek a termékek alap árán, azaz Bronz 

áron kerültek feltüntetésre. 
• A promóciók és ajánlatok mindenkori változtatásának ill. törlésének jogát fenntartjuk. 

 

SIKERES NOVEMBERI HÓNAPOT KÍVÁNUNK! 
 
 
 


