Ajánlataink
2020. szeptember
2020.08.27- 09.26.

2020 Szeptember - Ajánlataink ÚJ Tanácsadóknak
Regisztrálj csatlakozási csomaggal (A) vagy ismétlődő vásárlással (B)
a jelzett min. BV vásárlással ingyenesen és élvezd ajándékainkat!

Min. 1db termék
vásárlás
Ingyenes regisztráció
+ új katalógus

100BV vásárlás

200BV vásárlás

400BV vásárlás

800BV vásárlás

Ajándék:

Ajándék:

Ajándék:

Ajándék:

• 1 db Cink
• 1 db Katalógus

•1 db Teafa sampon
•1 db Teafa tusfürdő
•1 db Teafa kézkrém
•1 db Katalógus

•1 db Hűtőtisztító
•1 db Kezdőcsomag
•1 db Katalógus

•1 db TÜSI
•1 db Datolya
•1 db Kezdőcsomag
•1 db Katalógus

ÚJ

Ugye tudod?
Akár 1db termékes
csatlakozásoddal is automatikus
jogosultságod lesz a saját Tiens
online felületedhez, úgy mint:
* saját webiroda
* saját webáruház
* saját weblap

ÚJ

ÚJ

ÚJ

BV elvárás: csatlakozási csomag vagy ismétlődő megrendelés is lehet. Csatlakozási csomag
vásárlásakor bronz-, ezüst-, arany ill. platina tagságod lehet és élvezheted az ezek nyújtotta előnyöket!

ÚJ

2020 Szeptember
Toborzó Program Szponzoroknak
Minden 400 BV után 7.770,- Ft a szponzornak

•
•
•
•

•

7.770,- Ft extra bónusz jár minden szponzornak, akinek
szeptember hónapban regisztrált új Tanácsadóinak forgalma a
hónap során együttesen eléri a 400 BV-t.

•

15.540,- Ft extra bónusz jár minden szponzornak, akinek
szeptember hónapban regisztrált új Tanácsadóinak forgalma a
hónap során együttesen eléri a 800 BV-t.

•

23.310,- Ft extra bónusz jár minden szponzornak, akinek
szeptember hónapban regisztrált új Tanácsadóinak forgalma a
hónap során együttesen eléri a 1.200 BV-t.
Csatlakozási csomag és ismétlődő vásárlás egyaránt lehetséges.
Az extra bónusz a Marketing Tervben meghatározott bónuszokon felül jár!
Szponzorként és besorolási szponzorként is részt lehet venni a programban, viszont
az új regisztrált Tanácsadó forgalma csak egyikük ösztönzőjébe számít bele.
A promóció duplikálható.

2020 „3 havi aktivitás” program
ÚJ Tanácsadóknak

Programunk folytatódik
belépés hónapjában
elvárt BV
belépést követő 1.
havi elvárt vásárlás
PPV
belépést követő 2.
havi elvárt vásárlás
PPV

2020. július

2020. augusztus

2020. szeptember

2020. október

200 BV

200 BV

200 BV

100 PPV

100 PPV

100 PPV

100 PPV

100 PPV

GET
MHA
as a GIFT
• Csomagemelés PV-je is beleszámít az elvárt 100PV-be.
• Csomagemelés minimuma: 100 BV

2020. november

100 PPV

TÜSI
ajándékba

2020 Szeptember – Meglévő Tanácsadók számára

Vásárolj a marketing tervben
megjelölt elvárt teljesítmény
felett min +200PPV
értékben, és ajándékod

1db Datolyalé
koncentrátum
ajándék
• Ajánlatunk duplikálható, amennyiben az előzetes feltételek is duplán teljesülnek
• Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.
• 4* Tanácsadó esetén 50 PPV az elvárt teljesítmény (összesen 50+200=250 PPV vásárlás) ebben a promócióban

2020 Szeptember – Minden Tanácsadó számára

Vásárold meg kedvezménnyel
bármelyiket vagy akár mindkettőt

• Beauty Duo
• Kangli

20%
kedvezmény

•
•

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

2020 Szeptember – Minden Tanácsadó számára

Revitalizáló szett
1 db Kardi
1 db Fruktozán szirup

20%
kedvezmény

•
•

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

2020 Szeptember – Minden Tanácsadó számára

Feltöltődés szett
1 db Propolis
1 db Super Kalcium

20%
kedvezmény

•
•

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

2020 Szeptember – Minden Tanácsadó számára
Vásárolj kényelmesen online
felületünkön
https://b2c-hu.tiens.com/login
oldalon
minimum 150 PPV értékben
egy rendelésben és

ajándékod 1db Kardi

Biztonságosan online
100 PV vásárlás felett ingyenes szállítás☺
Rendelésedet 2 munkanapon belül megkapod, a futártól
érintésmentesen átveheted és akár bankkártyával is fizethetsz!

* Csak 1db termék / Tanácsadó.

ONLINE
ajánlat

ONLINE
OFFER

2020 Szeptember – Minden Tanácsadó számára

Készülék ajánlatok
• Paplan
• TIENS Matrac
• Hidrogéndúsító pohár

40%
40%
kedvezmény
OFF
•
•

Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.
A termék csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható,
ismétlődő vásárlásból NEM érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények!

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. augusztus 27 – 2020.
szeptember 26. között regisztrál.
Meglévő Tanácsadónak számít, aki legkésőbb 2020. augusztus
26-án már regisztrált Tanácsadónk volt.
A promóciók és ajánlatok mindenkori változtatásának ill.
törlésének jogát fenntartjuk.

