
AJÁNLATAINK 
2020 Április  

2020.03.27 – 2020.04.26. 



          Ugye tudod? 

Akár 1db termékes 

csatlakozásoddal is 

automatikus 

jogosultságod lesz a 

saját Tiens online 

felületedhez, úgy mint: 

    * saját webiroda 

    * saját webáruház 

    * saját weblap 

2020 Április - Ajánlatunk ÚJ Tanácsadóknak 

Regisztrálj csatlakozási csomaggal vagy ismétlődő rendeléssel a 

jelzett min. BV vásárlással ingyenesen és élvezd ajándékainkat! 

100BV  vásárlás 
 

Ajándék: 

• 3db szórólap 

• 1db Shake  

• 1db CordyCafe 

 

200BV  vásárlás 
 

Ajándék: 

• 3db szórólap 

• 2db Shake  

• 1dv CordyCafe 

 

400BV  vásárlás 
 

Ajándék: 

• 3db szórólap 

• 2db Shake  

• 1db Spirulina 

• 1db CordyCafe 

• 1db Kezdőcsomag 

800BV  vásárlás 

 
Ajándék: 

• 3db szórólap 

• 2db Shake  

• 2db CordyCafe 

• 1db Hűtőtisztító 

• 1db Kezdőcsomag 

*Ajándék Shake ízesítése választható! (Epres vagy csokoládés) 

BV elvárás: csatlakozási csomag vagy ismétlődő megrendelés is lehet. Csatlakozási csomag 

vásárlásakor bronz-, ezüst-, arany ill. platina tagságod lehet és élvezheted ezek nyújtotta előnyöket! 

Min. 1db termék 

vásárlás 
 

Ajándék: 

• 3db szórólap 



2020 „3 havi aktivitás” program – ÚJ Tanácsadóknak 

• Csomagemelés PV-je is beleszámít az elvárt 100PV-be. 

• Csomagemelés minimuma: 100 BV 

Programunk folytatódik 

2020. február 2020. március 2020. április 2020. május 2020. június

belépés 

hónapjában 

elvárt BV

200 BV 300 BV 300 BV

belépést követő 

1. havi elvárt 

vásárlás PPV

100 PPV 100 PPV 100 PPV

belépést követő 

2. havi elvárt 

vásárlás PPV

100 PPV 100 PPV 100 PPV

Ajándék 



2020 Április - SZPONZOROKNAK 

Bővítsd csapatod, és válaszd ki ajándékod! Megéri! 

Bővítsd csapatod min. 400BV 

új tanácsadókkal, és adunk 

neked 1db Hűtőtisztítót 

ajándékba! 

Az új belépőid elvárt 400 BV forgalma csatlakozási csomagként vagy ismétlődő 

vásárlásként IS történhet, akár több belépőd által is elérheted az elvárt forgalmat. 

Vagy a Hűtőtisztító vagy a matrac jár (mindkettő ajándék nem választható) 

Csatlakozás hónapja: 2020. április. Április hónap zárásáig el kell érnie az elvárt min. 400 BV 

vásárlást. (csomagemelések száma korlátlan, minimális csomagemelés értéke 100 BV.) 

Amennyiben áprilisi 

regisztráltjaid forgalma a 

hónap során együtt min. 

1800BV, Tied ajándékunk: 

 1db Tiens Matrac! 

FREE 

GIFT 



Itt a Húsvét! 
2020. Március 30 – április 26 közötti ajánlatunk 

 

 Gyerek Kalcium 3 +1 (hármat fizet négyet vihet) 

 

 

 

Chitosan     Vision    

 

 

          

2020 Április – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

• Ajánlatunk duplikálható, a készlet erejéig érvényes. 

• A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, 

ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  

20% 

kedvezmény 

30% 

kedvezmény 



2020 Április - Meglévő Tanácsadó / Fogyasztó 

TOP ajánlatunk! 

 

Vásárolj most 3db Cholikant  

25%-kal olcsóbban 

* A termék csatlakozási csomagemelésben valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, 

ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  



2020 Április – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

• A termék csatlakozási csomagemelésben valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, 

ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  

• Tiens 25. szülinapi éves ajánlat – 4. része 

25% 
OFF 

Csomagban kedvezményesen! 
  

„Szépség csomag” – 37.645Ft  90,15PV/BV  

2x BeautyDuo 

1x Kangli 

2x Spirulina 

(szett eredeti ára/értéke 50.195Ft, 120,20 PV/BV) 

 

 
 

 

 

  
 

  



Csomagban kedvezményesen! 

  

„Tavaszi tisztítás” Csomag – 24.295Ft   66,48 PV/BV 

1x Chitosan 

6x Fruktozán szirup 

1x Tiens Teakeverék 

(szett eredeti ára/értéke 32.395Ft, 88,65 PV/BV)  

2020 Április – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes. 

• A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő 

vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  

25% 
OFF 



31,5% 
OFF 

Csomagban kedvezményesen! 

  

„Egészséges Élet” Csomag – 41.170Ft   100 PV/BV 

2x NutriShape Shake 

3x Fruktozán szirup 

1x Spirulina 

1x Ikan 

(szett eredeti ára/értéke 60.100Ft, 146,10 PV/BV)  

2020 Április – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

• Ajánlatunk duplikálható, a NutriShape Shake ízesítése választható, ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. 

• A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő 

vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  



2020 Április – Meglévő Tanácsadó / Fogyasztó 

Gyűjtsd be ajándékod most is! 
 

Vásárolj +250 PV a marketing tervben megjelölt elvárt teljesítmény felett áprilisban 

és ajándékod 2db Propolisz 

 

 

 

 

 

 

Vásárolj +400 PV a marketing tervben megjelölt elvárt teljesítmény felett áprilisban 

és ajándékod 2db Propolisz + 1db Kínai Datolyalé koncentrátum (Jujuba) 
 

* 4* szintű tanácsadók esetén min. 50PV az szintes elvárt teljesítmény ebben az ajánlatban 

* Ajánlatunk duplikálható, csak meglévő tanácsadóknak szól (=akik 2020.03.26-ig csatlakoztak) 

* Az ajándék termékre csatlakozási csomagemelés valamint ismétlődő vásárlás esetén egyaránt jogosult a 

feltételeket teljesítő Tanácsadó. 

* Az ajánlat duplikálható, amennyiben a feltételek (szintes elvárt teljesítmény+250/+400PV) ismételten teljesültek. 

FREE 

GIFT 



Egészségesen,a TIENS 

termékeivel!  

Segítünk a COVID-19 elleni 

harcban az ózon erejével. 

 

Multifunkcionális 

Hűtőtisztító készülék 
Egyet fizet, kettőt kap 

kedvezménnyel! 

2020 Április - Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

1+1 

* Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes. 

* A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, 

ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  

Igaz, hogy a termék neve Hűtőtisztító, de ugye tudod, 

hogy milyen sokoldalúan használható! Az ózon erejével 

tisztít és fertőtlenít, teheted: 

• autóba 

• ruhás- ill. cipős szekrénybe 

• hűtőszekrénybe 

• kisszobába 

• íróasztalodra 

• fertőtlenítheted többször használható maszkodat 

• … és még sok-sok helyre!!  



Éljünk és aludjunk egészségesen, 

a TIENS termékeivel! 

Paplan 

Matrac 

40% kedvezménnyel! 

2020 Április - Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

40% 
OFF 

* Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes. 

* A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, 

ismétlődő vásárlásból NEM érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  



2020 Április – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

230.250Ft 
400 PV/BV 

Vásárold meg most  

 Hidrogéndúsító poharadat  

nagyszerű áron! 

* Ajánlatunk duplikálható. 

* A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként 

egyaránt megvásárolható, ismétlődő vásárlásból NEM érvényesíthetők 

a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  



Online ajánlat   
 

Vásárolj akár otthonodból kényelmesen online 

és ajándékba adunk 1db CordyCafe + 1db Spirulina terméket. 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

  

Vásárolj online felületünkön 

https://b2c-hu.tiens.com/login 

oldalon minimum 150 PPV értékben 

egy rendelésben! 

#maradjotthon 
Segítünk otthon maradni! Rendelj otthonod biztonságából és mi 

áprilisban  házhozszállítási díjat sem számolunk fel!  

A veszélyhelyzetre tekintettel csak heti 2x adjuk át csomagjaidat 

a futárnak, de rendeléseidet minden nap fogadjuk. 

Ugye tudod, hogy a futárnál csomagod átveheted 

érintésmentesen is és bankkártyával is fizethetsz! 

2020 Április - Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

* Csak 1-1db termék / tanácsadó. 

FREE 

GIFT 



Együtt veletek a COVID-19 vírus elleni harcban, 

erősítsük immunrendszerünket TIENS termékekkel! 

  
„Immunerősítő csomag – 1”    48.355Ft    129,90PV/BV 

1x Cordyceps 

2x Veikan 

1x Super Kalcium 

1x Propolisz 

+2db CordyCafe ajándékba 

2020 Április – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

• Ajánlatunk duplikálható, a készlet erejéig érvényes. 

• A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, 

ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  



Együtt veletek a COVID-19 vírus elleni harcban, 

erősítsük immunrendszerünket TIENS termékekkel! 

  
„Immunerősítő csomag – 2”    52.965Ft    142,50PV/BV 

1x Cordyceps 

1x Kalcium – továbbfejlesztett formula 

1x Spirulina 

1x Propolisz 

+2db CordyCafe ajándékba 

2020 Április – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

• Ajánlatunk duplikálható, a készlet erejéig érvényes. 

• A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, 

ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  



Együtt veletek a COVID-19 vírus elleni harcban, 

erősítsük immunrendszerünket TIENS termékekkel! 

  
„Immunerősítő csomag – 3”    40.790Ft    111,60PV/BV 

1x Cordyceps 

1x Cink 

1x Kínai Datolyalé koncentrátum (Jujuba) 

+1db CordyCafe ajándékba 

2020 Április – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

• Ajánlatunk duplikálható, a készlet erejéig érvényes. 

• A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, 

ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények (15%/8%/5%)!  



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 (kivétel: Online ajánlat). 

• Ajánlataink csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt 

megvásárolhatók.  

• Új Tanácsadónak számít, aki 2020. március 27 – 2020. április 26. között regisztrál. 

• Meglévő Tanácsadónak számít, aki legkésőbb 2020. március 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 ÁPRILISI HÓNAPOT ÉS EGÉSZSÉGET 

KÍVÁNUNK MINDEN TANÁCSADÓNKNAK! 
 

 

 


