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Din SLMsmart aktiveringsgruppe (Kampanjeperiode: 1. oktober 2014 - 31. desember 2014)

Din SLMsmart utfordringsbonus (Kampanjeperiode: 1. oktober 2014 - 28. feb 2015)

Egensponset nytt teammedlem 
eller ny kunde nr. 1

Egensponset nytt teammedlem 
eller ny kunde nr. 3

Egensponset nytt teammedlem 
eller ny kunde nr. 2

Du kan opptjene SLMsmart aktiveringsbonuser i oktober, november og desember 2014 dersom:
1.  Du sponser tre teammedlemmer eller kunder som kjøper hver sin 200 CV SLMsmart aktiveringspakke.
2.  De tre teammedlemmene og/eller kundene i denne gruppen har aktiv autoship.
3.  Du selv har autoship (på minst 120 CV) og oppfyller kriteriene for provisjon.
4.  Du oppgir hver måneds aktiveringer i grupper på 3, før midnatt siste dato i måneden. For eksempel må alle aktiveringer for november være 
 innsendt før midnatt 30. november.

*Angi om det er første eller andre gang personen kjøper en 120 CV Autoship SLMsmart-pakke, ved å krysse av i riktig rute

Hver aktiveringsordre må være på minst en 200CV SLMsmart aktiveringspakke. Vi gjør oppmerksom på at en ny kunde er definert som en kunde som 
kjøper produkter fra Synergy Worldwide for første gang. Kun europeiske kunder og teammedlemmer kan delta i SLMsmart aktiveringsutfordring. 

Du kan tjene en SLMsmart utfordringsbonus hver tredje måned hvis:
1. De tre personene i gruppen din har autoship på en 120 CV SLMsmart-pakke i to påfølgende måneder etter aktiveringsordren sin.
2. De tre teammedlemmene og kundene i denne gruppen har aktiv autoship.
3. Du selv har autoship (på minst 120 CV) og oppfyller kriteriene for provisjon.
4.       qdu oppgir grupper på 3 som fullførte den 90-dagers SLMsmart-utfordringen, innen midnatt 28. februar 2014.

Blir basert på teammedlemmer og kunder fra din gruppe som deltar i den 90-dagers SLMsmart-utfordringen. De må ha autoship på en 120 CV 
SLMsmart-pakke i minst to påfølgende måneder etter aktiveringsordren sin.
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SENDES TIL:
NORWAYCS@SYNERGYWORLDWIDE.COM

FAKS: 80056026
TEL: 80056025Aktiveringsutfordring
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