LEHKÝ START

ZÍSKEJTE ODMĚNY V HODNOTĚ 1155 KČ
Začněte spolupráci s Betterware získáním dárků! Zúčastněte se Programu Lehký start a první 3 měsíce budete získávat skvělé ceny!
Chcete-li se připojit k programu, musíte zadat objednávku v celkové hodnotě alespoň 100 bodů v aktuálním měsíci nebo
v měsíci následujícím po vaší registraci do Klubu Betterware. Podívejte se na příkladové sady produktů:
:

1

měsíc

Katalogová hodnota dárku:

169,00 Kč

Pokud zrealizujete objednávku v celkové hodnotě minimálně 100 bodů (cca 1754 Kć /
67 euro), obdržíte super silnou PĚNU PREMIUM NA ČIŠTĚNÍ PŘIPÁLENIN. Hustá pěna
nestéká ze svislých povrchů, má silné odmastňující účinky, odstraňuje zbytky kouře,
saze, mastnoty. Ideální na čištění grilů, trub, krbů, roštů. 300 ml.

2

měsíc

Katalogová hodnota dárků:

458,00 Kč

Zopakujte svůj úspěch z prvního měsíce! Získejte alespoň 100 bodů (cca 1754 Kć /
67 euro), a obdržíte dva fantastické výrobky: antibakteriální ZUBNÍ KARTÁČEK NANO
GOLD s nanočásticemi zlata, díky kterým bakterie a houby se nemnoží, a Vy a Vaše
rodina jste v bezpečí, a také doplněk stravy PH BODY BALANCE, který díky
výjimečným aktivním složkám má schopnost účinně očišťovat organismus
a obnovovat acidobazickou rovnováhu.

3

měsíc

Katalogová hodnota dárků:

528,00 Kč

Dokonce čtyři senzační produkty čekají na Vás, pokud rovněž v třetím měsíci
zrealizujete objednávku v celkové hodnotě minimálně 100 B: ZUBNÍ PASTA SILVER
ACTION S KOLOIDNÍM STŘÍBREM, bez fluoru, velmi důkladně čistí zuby, předchází
vzniku zubního kazu a zubního kamene (50 ml); TEKUTÝ ČISTIČ NA SPRCHOVÉ
KOUTY, odstraňuje usazeniny z mýdla, šamponu a vody, chrání proti skvrnám,
dokonalý rovněž na vany, umyvadla a koupelnové armatury (500 ml); ČISTICÍ
PROSTŘEDEK NA KUCHYŇSKÉ POVRCHY, rychle a účinně odstraňuje nečistoty
z veškerých kuchyňských povrchů (500 ml); GEL NA PRANÍ BAREVNÝCH TKANIN
s formulí pro ochranu barev, účinně odstraňuje různé druhy nečistot a skvrn (1000 ml).

Dárky připojíme k Vaší objednávce, ve které dosáhnete hranici 100 bodů v daném měsíci. Nevpisujte jejich kódy do formuláře – počítačový systém automaticky připojí odměny,
které Vám patří (každou za 10 Kč). Účast v programu je možná jen v případě získání minimálně 100 bodů v každém ze tří měsíců. Nemůžete se do programu „vrátit“ po měsíční přestávce.
Produkty v rámci jednotlivých kroků mohou být měněny v průběhu programu.

PRVNÍ KROKY K ÚSPĚCHU

JAK MŮŽETE SNADNO ZÍSKAT 100 BODŮ (OBJEDNÁVKA ZA CCA 1754 KĆ / 67 EURO) A OBDRŽET ODMĚNY?

POUŽIJTE OVĚŘENOU METODU:

2. KROK

3. KROK

4. KROK

5. KROK

Během další návštěvy jim vyprávějte o tom, že výrobky Betterware jsou skvělé nápady, které usnadní domácí práce,
a produkty Blue Nature umožní celé rodině žít zdravě a příjemně. Zeptejte se, co se známým líbilo nejvíce.
Přijměte jejich objednávky.

Objednávky můžete zadat samostatně v Zóně Zástupce po přihlášení na stránkách www.betterware.co.cz
nebo poslat formulář objednávky e-mailem na adresu: kontakt@betterware.co.cz.

Balík od Betterware obdržíte kurýrní službou během týdne.

Dodejte objednané výrobky zákazníkům a vyberte peníze. U té příležitosti se zeptejte, zda se známí
chtějí dozvědět více o možnostech spolupráce nebo jestli Vám mohou předat kontakty
na své známé, kteří o zboží Betterware mohou mít zájem.

Pozývejte nové lidi do Klubu Betterware! Vytvořte vlastní tým zástupců
– budete dostávat příslušné procento z hodnoty prodeje vytvořené
Vaším týmem. Podívejte se na náš plán.
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1. KROK

Ukažte katalog všem svým známým! Určitě si ho se zájmem prohlednou. Nechte známým katalog na nějaký
čas, ať si jej v klidu prolistují. Domluvte se, že ho vyzvednete za 2-3 dny.

JENOS

ČERVENEC

Vždy se můžete spolehnout na pomoc svého Sponzora, který Vám
pomůže s organizací a vedením schůzky.

Aktivně využívejte obou možností, které Vám
poskytuje spolupráce s Betterware: prodeje
výjimečných produktů a rozvoje vlastního
podnikání! Díky tomu budete mít
větší šanci dosáhnout úspěchu!
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119 Kč

99 Kč
3,79 €
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