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REGISZTRÁCIÓS AJÁNLATAINK 

ÚJ TIENS PARTNEREINKNEK
Válj TIENS Partnerré | Vásárolj a Vshare alkalmazásunkon vagy BC2 

webáruházunkban INGYENES regisztrációval | Részesülj az AJÁNDÉKOKBAN
50 PV alatt 1.490,- Ft

50-99 PV között 790,- Ft

100 PV felett ingyenes

Rendelésedet 3-4 munkanapon belül megkapod. Online bankkártyás fizetéssel vagy készpénzes utánvéttel.

Telefonos vagy e-mailes rendelés esetén 100 PV vásárlás felett ingyenes szállítás, alatta 1.490,-Ft. 

Vásárolj 100 BV-ért 

Ingyenes regisztráció+ajándék:

1 db SPAKARE illóolaj

BV elvárás: csatlakozási csomag vagy ismétlődő vásárlás is lehet. 

Csatlakozási csomag vásárlásával Bronz-, Ezüst-, Arany- Platina taggá válsz és élvezheted az általa nyújtott előnyöket!

Vásárolj 200 BV-ért 
Ingyenes regisztráció + 

katalógus + ajándék:

1 db SPAKARE illóolaj

1 db Multi-Fiber rágótabletta

Vásárolj 400 BV-ért 
Ingyenes regisztráció + 

katalógus + ajándék:

1 db SPAKARE illóolaj

1 db Multi-Fiber rágótabletta

1 db Hűtőtisztító készülék

Vásárolj 800 BV-ért 
Ingyenes regisztráció + 

katalógus + ajándék:

1 db Fertőtlenítő készülék

Spirulina (DS315) és Super Kalcium (DS310) csatlakozási csomagban nem vásárolható.



3 HÓNAPON ÁTÍVELŐ 

AKTIVITÁS PROGRAM 

ÚJ TIENS PARTNEREK SZÁMÁRA 

AJÁNDÉK

TÜSI

2021. 
November

2021. 
December

2022. 
Január

2022. 
Február

2022. 
Március

Regisztráció 
hónapjában 
elvárt BV

200 BV 200 BV 200 PBV

Regisztrációt 
követő 1. havi 
elvárt vásárlás 
PPV

150 PPV 150 PPV 150 PPV

Regisztrációt 
követő 2. havi 
elvárt vásárlás 
PPV

150 PPV 150 PPV 150 PPV

A
JÁ

N
D

ÉK
• Csatlakozási csomag VAGY ismétlődő vásárlás.

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

• Csomagemelés minimuma: 100 BV



TOP UP

Top up 200 PPV 

get Vitality Softgels

25Euró JTMM kupon

Márciusi érvényességgel

50Euró JTMM kupon

Márciusi érvényességgel

MEGLÉVŐ TIENS PARTNER SZÁMÁRA

•Ajánlatunk duplikálható, amennyiben az előzetes feltételek is duplán teljesülnek és a készlet erejéig érvényes.

•4* Partnerünk esetén 50 PPV az elvárt teljesítmény ebben a promócióban (50+100=150 PPV vagy 50+200=250PPV).

Vásárolj

Szintes elvárás

+100 PPV

Szintes elvárás

+200 PPV

Januári 

ajándék

Februári 

ajándék

HÓNAPOKON ÁTÍVELŐ PROGRAM

Cink

Veikan

Kollagén

Shot

SPAKARE 

illóolaj

Vásárolj a marketing tervben megjelölt szintes elvárás felett az ajándékokért!

Márciusi 

ajándék
ha a januári és februári 

feltételek IS teljesültek

Januári sikeres teljesítés 

ajándékát a 

tréningközpontokban 

februárban lehet átvenni 

vagy a februári online 

vásárlás csomagjába is 

lehet kérni.



Nutri Shape Shake

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT

Magasabb PV/BV
PV/BV emelés

32,1 PV helyett

41,27 PV/BV

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%)!



MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT

Magasabb PV/BV

Hidro-Szépségpermet Készülék

• 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

55 helyett

83 PV/BV



50%
kedvezmény

Januári kiárusítás

Készülék ajánlat

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

•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!

• Hűtőtisztító készülék

• Matrac

• Fertőtlenítő készülék



20% 
kedvezmény

Januári kiárusítás

• Datolyalé Koncentrátum

• Kardi Forte

• TIENS Vigor Shot

• Super Kalcium por (DS310)

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A termékek csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint ismétlődő 

vásárlásként egyaránt megvásárolható (KIVÉVE A KALCIUM), ismétlődő vásárlásból 

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

Vásárold bármelyiket vagy akár mindegyiket 20% kedvezménnyel!



B2C webáruházi és Vshare VÁSÁRLÁS ESETÉN

Egészséges vese szett

25% 
kedvezmény

A szett tartalma:

• 1 db Továbbfejlesztett kalcium

• 1 db Datolyalé koncentrátum

• 1 db Multi-Fiber rágótabletta

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A termék szett csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint 

ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő vásárlásból 

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



Jobb emésztés szett

25% 
kedvezmény

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA
B2C webáruházi és Vshare VÁSÁRLÁS ESETÉN

A szett tartalma:

• 2 db F.O.S. 

• 1 db DIGEST

• 1 db CHITOSAN
• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A termék szett csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) 

valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, 

ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst 

árengedmények (15%/8%/5%)!



25% 
kedvezmény

Sejt-turbó szett

A szett tartalma:

• 1 db IKAN 

• 1 db VEIKAN

• 1 db SPIRULINA

B2C webáruházi és Vshare VÁSÁRLÁS ESETÉN

MINDEN TIENS PARTNER SZÁMÁRA

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig 

érvényes.

• A termék szett csatlakozási csomagban (ill. 

csomagemelésben) NEM megvásárolható, csak 

ismétlődő vásárlásként, melyből érvényesíthetők a 

Platina/Arany/Ezüst árengedmények is 

(15%/8%/5%)!



Kollagén Shot
Legyen az önmagaddal való törődés az idei 

újévi fogadalmad…

• 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%)!



Sikeres 2022-es TIENS üzleti évet, 
egészségben és boldogságban 
töltött új esztendőt kívánunk!



• Az ajánlatokban meghirdetett termékek akciója a 

készlet erejéig tart. 

• Az ajándék termékek PV/BV-je 0.

• Csatlakozási csomag vásárlás min. értéke 100 BV.

• Spirulina (DS315) és Super Kalcium (DS310) 

termékeink csatlakozási csomagban, 

csomagemelésben nem megvásárolhatók (sem 

önálló termékként, sem szett részeként).

• Ajánlataink csatlakozási csomagban valamint 

ismétlődő vásárlásként egyaránt 

megvásárolhatók.

• Új TIENS Partnernek számít, aki 2021. december 

29.- 2022. január 28. között regisztrál.

• Meglévő TIENS Partnernek számít, aki legkésőbb 

2021. december 28-án már regisztrált Partnerünk 

volt.

• A promóciók és ajánlatok mindenkori 

változtatásának ill. törlésének jogát fenntartjuk.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK


