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Sponsors navn:
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Bonusgruppen for din SLMsmart Activation
ID #

(Promotion-periode: 1. okt. 2014 - 31. dec. 2014)

Navn

Registreringsdato

CV

Ordre #

Sponsoreret nyt teammedlem eller ny kunde #1
Sponsoreret nyt teammedlem eller ny kunde #2
Sponsoreret nyt teammedlem eller ny kunde #3
Man skal købe mindst en 200 CV SLMsmart aktiveringspakke pr. aktiveringsordre. Bemærk, at en ny kunde defineres som en kunde, der køber
produkter fra Synergy WorldWide for første gang. SLMsmart Activation Challenge gælder udelukkende for europæiske kunder og team-medlemmer.
Du kan optjene SLMsmart aktiveringsbonusser i oktober, november og december 2014, hvis:
1. du sponserer tre team-medlemmer eller kunder, som hver bestiller en 200 CV SLMsmart aktiveringspakke
2. de tre team-medlemmer/kunder har en aktiv autoship
3. du selv har en aktiv autoship (minimum 120 CV) og er berettiget til provision
4. du indsender hver måneds aktiveringer i grupper à 3 inden midnat den sidste dag i måneden. For eksempel skal alle aktiveringer i november
indsendes inden midnat den 30. november.

Din bonus for SLMsmart Challenge

(Promotion-periode: 1. okt. 2014 - 28. febr. 2015)

Tilføj på listen team-medlemmer og kunder i din gruppe, som deltager i 90-dages SLMsmart Challenge. Disse personer bestiller en 120 CV SLMsmart
autoship-pakke mindst 2 måneder i træk efter deres aktiveringsordre.
ID #

Navn

Registreringsdato

CV

Ordre måned 1*

* Kryds af om det er første eller anden ordre på 120 CV SLMsmart autoship-pakke
Du kan få en SLMsmart Challenge bonus hver tredje måned, hvis:
1. hvert medlem i din 3-mandsgruppe køber en 120 CV SLMsmart autoship 2 måneder i træk efter deres første aktiveringsordre
2. de tre team-medlemmer/kunder i denne gruppe har en aktiv autoship
3. du selv har en aktiv autoship (minimum 120 CV) og er berettiget til provision
4. du indsender skema over de grupper à 3, som gennemførte 90-dages SLMsmart challenge, senest den 28. februar 2014.
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