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20%-os online ajánlatok

Októberi promóciónkban számos, kizárólag 

online vásárláskor érvényes akciós ajánlat

Rendelhetsz számítógépedről / laptopodról 

https://b2c-hu.tiens.com/user/login
Kód: partnerkódod (tanácsadói kód) 

Jelszó = DIMP jelszó vagy kérj segítséget: tiens@tiens.hu

Bónuszok, PV/BV elszámolás

Meglévő partnerkódoddal (tanácsadói kód) 

vásárolhatsz, így érvényesítheted meglévő 

kedvezményeidet, bónuszaidat, a PV/BV 

jóváíródik kódodon

Kényelmesen futárral

Rendelésedet kényelmesen, biztonságosan veheted át 

a futártól 2-4 napon belül. Fizess a megrendelés

leadásakor bankkártyával vagy a futárnak készpénzzel

Rendelhetsz telefonodról / tabletedről

Keresd a VShare
alkalmazást Play 

Áruházadban vagy 

Apple Store-odban.

Hamarosan tréninggel is 

segítünk.

Előnyök:
Kedvezményes szállítási költség 

kizárólag online vásárlás esetén:

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


Legyél Te is TIENS Partner! Minimum egy termék vásárlásakor

regisztrációd ingyenes.

REGISZTRÁCIÓS AJÁNLATAINK 
ÚJ TIENS PARTNEREINKNEK

Regisztrálj csatlakozási csomaggal vagy ismétlődő 

vásárlással az alábbi min. BV értékben és élvezd 

AJÁNDÉKAINKAT!

Spirulina (DS315) és Super Kalcium (DS310) csatlakozási csomagban nem vásárolható.
BV elvárás: csatlakozási csomag vagy ismétlődő megrendelés is lehet. Csatlakozási csomag 

vásárlásakor bronz-, ezüst-, arany ill. platina taggá válsz és élvezheted az általa nyújtott előnyöket!

Rendelésedet 2-4 munkanapon belül megkapod. 

Online fizetéssel vagy készpénzes utánvéttel.

Vásárolj 100 BV-ért 

Ingyenes regisztráció+ajándék:

1 db SPAKARE illóolaj

Vásárolj 200 BV-ért 
Ingyenes regisztráció + 

katalógus + ajándék:

1 db SPAKARE illóolaj

1 db Celles Tiane arctisztító

Vásárolj 400 BV-ért 
Ingyenes regisztráció + 

katalógus + ajándék:
1 db SPAKARE illóolaj

1 db Celles Tiane Arctisztító

1 db Celels Tiane Virágszirom Lotion

Vásárolj 800 BV-ért 
Ingyenes regisztráció + 

katalógus + ajándék:

1 db SPAKARE illóolaj

6 termékből álló Celles Tiane 

arcápoló SZETT 

OKTÓBERBEN
a szállítási költség kizárólag a TIENS 

webáruházából történő vásárláskor

50 PV alatt 1.490,- Ft

50-99 PV között 790,- Ft

100 PV felett ingyenes

Telefonos vagy e-mailes rendelés 

esetén 100 PV vásárlás felett 

ingyenes szállítás, alatta 1.490,-Ft. 



3 HÓNAPON ÁTÍVELŐ AKTIVITÁS PROGRAM 

ÚJ TIENS PARTNEREK SZÁMÁRA

FERTŐTLENÍTŐ 

KÉSZÜLÉK 

AJÁNDÉKBA
2021.

Augusztus 
2021. 

Szeptember
2021. 

Október
2021. 

November
2021. 

December

belépés 
hónapjában 
elvárt BV

200 BV 200 BV 200 BV
belépést 
követő 1. 
havi elvárt 
vásárlás PPV

100 PPV 100 PPV 150 PPV

belépést 
követő 2. 
havi elvárt 
vásárlás PPV

100 PPV 100 PPV 150 PPV

• Csatlakozási csomag VAGY 

ismétlődő vásárlás.

• Csomagemelés PV-je is beleszámít 

az elvárt 100PV-be.

• Csomagemelés minimuma: 100 BV

Programunk folytatódik



REGISZTRÁCIÓS SZPONZOR PROGRAM

REGISZTRÁLJ ÚJ TANÁCSADÓT OKTÓBERBEN LEGALÁBB 200 BV-s vásárlással

RÉSZTVEVŐK: A TIENS Európa Régió országaiban regisztrált Tanácsadók (kivéve Ukrajna)

Kvalifikációs alap feltétel:

Regisztrálj szponzorként új 

Tanácsadót legalább 200 

BV-s vásárlással TIENS 

októberben.

10% BÓNUSZ a 

szponzornak regisztráltja 

TIENS októberi, legalább 200 

BV-s vásárlásának BV értéke 

után. 

10% BÓNUSZ a 

szponzornak regisztráltja

novemberi és decemberi 

legalább 150PV-s 

vásárlásának BV értéke után.
(Azon regisztráltak után, akik júliusban 
teljesítették a 200 BV-s alap feltételt.)

A program díja a Marketing Tervben meghatározott bónuszokon felül jár.

A program teljes leírása: 

www.tiens.hu/Menü/Hírek/Letölthetődokumen

tumok/2021.IV.negyedév ösztönző programjai 
Link: https://www.tiens.hu/download/

http://www.tiens.hu/Menü/Hírek/Letölthetődokumentumok/2021.IV
https://www.tiens.hu/download/


TNPV NÖVEKEDÉS PROGRAM

PROGRAM IDŐSZAKA: 2021. OKTÓBER (1 TIENS üzleti hónap)

RÉSZTVEVŐK: Minden 6 csillagos és feletti Tanácsadó (A TIENS Európa Régió országainak Tanácsadói, 

kivéve Ukrajna)

KVALIFIKÁCIÓS FELTÉTEL:

✓6 csillagos Tanácsadó: 50 PPV, 1.500TNPV, 

100GPV

✓7 csillagos Tanácsadó ：100 PPV，3.000 TNPV

✓8 csillagos Tanácsadó ：200 PPV，5.000 TNPV

✓Oroszlánok：200 PPV，10.000 TNPV

KVALIFIKÁCIÓS 

ELVÁRÁS:

14.200 Ft díjban részesül, 

aki szeptemberi TNPV 

forgalmánál 10%-kal 

többet teljesít.

(A kvalifikációs 

feltételeknek is 

teljesülniük kell).

DÍJ 

ÖSSZEGE:

14.200,- Ft

A program teljes leírása: www.tiens.hu/Menü/Hírek/Letölthetődokumentumok/2021.IV.negyedév ösztönző programjai 
Link: https://www.tiens.hu/download/

http://www.tiens.hu/Menü/Hírek/Letölthetődokumentumok/2021.IV
https://www.tiens.hu/download/


DÍJ Új 6* Új 7* Új 8*

Jelenlegi szint 5* és alatti 6* és alatti 7* és alatti

Új szint 6* 7* 8*

Az első díj 

kritériumai

300APPV & 

7.200ATNPV & 

1.200AGPV a 

program 

időszaka alatt

100PPV & 

3.000TNPV a 

szintlépés 

hónapjában

200PPV & 

5.000TNPV a 

szintlépés 

hónapjában

Első díj (HUF) 56.800,-Ft 85.200,-Ft 113.600,-Ft

A második díj 

kritériumai
/

600APPV & 

15.000ATNPV a 

programi 

időszaka alatt

1.200APPV & 

24.000ATNPV 

a program 

időszaka alatt

Második díj 

(HUF)
/ 142.000,-Ft 170.400,-Ft

Díj összesen 

(HUF)
56.800,-Ft 227.200,-Ft 284.000,-Ft

ÖSZTÖNZŐ IDŐSZAKA:

2021. Július – 2021. 
December

(6 TIENS üzleti hónap)

RÉSZTVEVŐK:

A TIENS Európa Régió 

országainak Tanácsadói 
(kivéve Ukrajna)

Minden Tanácsadó, aki 
legalább 6*-os szintre lép a 
kvalifikációs időszak alatt. 

SZINTLÉPÉSI ÖSZTÖNZŐ PROGRAM

A program teljes leírása: 

www.tiens.hu/Menü/Hírek/Letölthetődokumen

tumok/2021.IV.negyedév ösztönző programjai 
Link: https://www.tiens.hu/download/

http://www.tiens.hu/Menü/Hírek/Letölthetődokumentumok/2021.IV
https://www.tiens.hu/download/


MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

PV/BV emelés

108 helyett

162 PV/BV

Különleges ajánlat

PV/BV emelés

Multifunkcionális 

Fertőtlenítő Készülék

A termék eredeti PV/BV értéke 108 PV, amit 

ajánlatunkban felemeltünk 162 PV/BV-re. 

A bónusz a BV-ből kalkulálódik, így a termék 

árából 

több bónuszt vonunk le vásárláskor, tehát

kevesebbet fizetünk érte.

Bónuszlevonás és engedmény 

mértéke az emelt BV értékkel a 

Bronz alap árhoz képest:

5*: 11.685,- Ft

6*: 22.155,- Ft

7*: 24.640,- Ft

8*: 26.130,-Ft

• 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%)!



PV/BV emelés

11,2 PV helyett

19,8 PV/BV

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

Különleges ajánlat

PV/BV emelés

Vigor Shot

A termék eredeti PV/BV értéke 

11,2 PV, amit ajánlatunkban 

felemeltünk 19,8 PV/BV-re. 

A bónusz a BV-ből kalkulálódik, 

így a termék árából 

több bónuszt vonunk le 

vásárláskor, így 

kevesebbet fizetünk 

érte.

Bónuszlevonás és 

engedmény mértéke az emelt 

BV értékkel a Bronz alap 

árhoz képest:

5*: 1.445,- Ft

6*: 2.725,- Ft

7*: 3.030,- Ft

8*: 3.215,-Ft

• 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%)!



MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

Különleges ajánlat

PV/BV emelés

Nutri Shape Shake
epres és/vagy csokis

A termék normál PV/BV értéke 32,1 PV, amit ajánlatunkban 

felemeltünk 41,27 PV/BV-re. 

A bónusz a BV-ből kalkulálódik, így a termék árából több bónuszt 

vonunk le vásárláskor, így 

kevesebbet fizetünk érte.

• 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%)!

PV/BV emelés
32,1 PV helyett

41,27 PV/BV



MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

KÉSZÜLÉK AJÁNLAT

• Hidrogéndúsító Pohár

• Multifunkcionális Hűtőtisztító Készülék

• Matrac

• Párna

50%
KEDVEZMÉNY

•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!



KANGLI 1+1 AJÁNLAT

Kangli 

ajándékbaVásárolj 1 db Kanglit és 

ajándékba adunk egy másodikat

• 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%)!

KIZÁRÓLAG

ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN

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

csak online

LIMITÁLT KÉSZLET!!!
A termék lejárati ideje 2021. november. 

Utolsó vásárlási lehetőség, a Kangli

kivezetésre kerül termékportfóliónkból.

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


ŐSZI IMMUNITÁS SZETT

KIZÁRÓLAG

ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN

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

A szett tartalma:

1 db Cordyceps

2 db Vigor Shot

2 db Lecitines Kalcium

• 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%)!

20%
KEDVEZMÉNY

csak online

a vírusok elleni küzdelemért…

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


KIZÁRÓLAG

ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN

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

OTTHONI MÉREGTELENÍTÉS SZETT

Digest
Az emésztőrendszer megfelelő működését elősegítő természetes 

étrendkiegészítő.

Chitosan
A vér tisztítására és a belső szervek méregtelenítésére.

FOS (Fruktozán)
Tisztító hatású; segíti az emésztést és a mikroelemek felszívódását.

A szett tartalma:

1 db Digest

1 db Chitosan

3 db FOS szirup

emésztőrendszerünk regenerálásáért…

• 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%)! csak online

20%
KEDVEZMÉNY

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


TOVÁBBFEJLESZTETT SUPER KALCIUM

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

• 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%)!

20%
KEDVEZMÉNY

az egészséges bélrendszerért…

D3 vitamin



OFFER AVAILABLE FOR EXISTING MEMBERS

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

• 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%)!

20%
KEDVEZMÉNY

DATOLYALÉ KONCENTRÁTUM

Speciális őszi ajánlat vitamin- és tápanyag-utánpótlásunkért…



Harmonikus szépség ajánlat

Vásárolj Cilvaris

készüléket 

és 50% kedvezményt 

kapsz a 6 termékből álló 

CellesTiane arcápoló 

szettre

KIZÁRÓLAG

ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN

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

• 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%)!

50%
KEDVEZMÉNY 

a Celles Tiane 

szettre

csak online

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


FÉRFIERŐ SZETT

a hosszú… őszi éjszakákért…

KIZÁRÓLAG

ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN

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

• 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%)!

A szett tartalma:

1 db Cordyceps

2 db Fizzy

20%
KEDVEZMÉNY

csak online

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


October offers

www.tiens.co.uk

• Az ajánlatokban meghirdetett termékek akciója a készlet erejéig tart. 

• Az 1+1 Kangli akcióban lévő termékek lejárati ideje 2021. november, 

ebből eredő reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

• Az ajándék termékek PV/BV-je 0.

• Csatlakozási csomag vásárlás min. értéke 100 BV.

• Spirulina (DS315) és Super Kalcium (DS310) termékeink csatlakozási 

csomagban (ill. csomagemelésben) nem megvásárolhatók (sem önálló 

termékként, sem e termékeket tartalmazó szettben).

• Ajánlataink csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként 

egyaránt megvásárolhatók.

• Új TIENS Partnernek számít, aki 2021. szeptember 29.- október 28. 

között regisztrál.

• Meglévő TIENS Partnernek számít, aki legkésőbb 2021. szeptember 

28-án már regisztrált Partnerünk volt.

• A promóciók és ajánlatok mindenkori változtatásának ill. törlésének 

jogát fenntartjuk.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK



Örömteli, energikus és egészséges 

őszi időszakot kívánunk!


