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Twoja grupa uprawniająca do Premii SLMsmart za Aktywację

Twoja Premia SLMsmart za ukończenie Wyzwania (Okres promocji: 1 października 2014 - 28 lutego 2015)

Nowy zasponsorowany Członek 
Zespołu lub klient #1

Nowy zasponsorowany Członek 
Zespołu lub klient #3

Nowy zasponsorowany Członek 
Zespołu lub klient #2

Możecie otrzymać premie SLMsmart za Aktywację w październiku, listopadzie i grudniu 2014, jeśli:
1.  Zasponsorujesz trzech dystrybutorów lub klientów, każdego na Zestaw Aktywacyjny SLMsmart 200 lub 500CV.
2.  Wszyscy trzej dystrybutorzy i/lub klienci w tej grupie mają aktywny program automatycznej wysyłki.
3.  Jesteś w systemie automatycznej wysyłki (minimum 70 CV) i uprawniony do pobierania prowizji.
4.  Prześlecie aktywacje z każdego miesiąca w grupach po 3 przed północą w ostatnim dniu miesiąca. Na przykład, wszystkie aktywacje dokonane 
 w listopadzie muszą zostać przesłane przed północą w dniu 30 listopada.

*Zaznaczyć we właściwym okienku czy jest to pierwsze, czy drugie zamówienia Zestawu Automatycznej Wysyłki SLMsmart minimum 120CV. 

Należy nabyć przynajmniej jeden Zestaw Aktywacyjny SLMsmart 200 lub 500CV jako zamówienie aktywacyjne. Uwaga: nowy klient rozumiany jest 
jako klient nabywający produkt Synergy WorldWide po raz pierwszy. Wyzwanie Aktywacyjne SLMsmart dotyczy jedynie klientów i dystrybutorów z 
Europy.

Możesz otrzymać Premię SLMsmart za ukończenie Wyzwania przez trzy miesiące, jeśli:
1. Każda osoba w Twojej trzyosobowej grupie nabędzie Zestaw Automatycznej Wysyłki SLMsmart minimum 120 przez dwa kolejne miesiące po 
   złożeniu początkowego zamówienia aktywacyjnego.
2. Tych trzech dystrybutorów i/lub klientów w tej grupie ma aktywny program automatycznej wysyłki.
3. Jesteś w systemie automatycznej wysyłki (minimum 70 CV) i uprawniony do pobierania prowizji.
4. Prześlecie dane personalne trzyosobowych grup 3, które ukończyły 90-dniowe Wyzwanie SLMsmart do 28 lutego 2014 r.

Włącz dystrybutorów i klientów do swej grupy uczestniczącej w 90-dniowym Wyzwaniu SLMsmart. Osoby te aktywują Zestaw Automatycznej 
Wysyłki SLMsmart o wartości minimum 120CV przynajmniej przez dwa kolejne miesiące po początkowym zamówieniu aktywacyjnym.
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PRZESŁAĆ DO:
POLANDCS@SYNERGYWORLDWIDE.COM

FAX: 223108779
PYTANIE? TEL: 223108771

Wyzwanie 
Aktywacyjne 

PRZESŁAĆ DO PÓŁNOCY (12.00 AMER. CZASU GÓRSKIEGO) OSTATNIEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

(Okres promocji: 
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