VERZENDEN AAN:
NETHERLANDSCS@SYNERGYWORLDWIDE.COM
FAX: 0900-0400131
TEL: 0900-0400130

Activeringsuitdaging

VERZENDING MOET VOLTOOID ZIJN OM 24.00 UUR (MST) OP DE LAATSTE DAG VAN ELKE MAAND

Naam van de sponsor:

ID-nr.:

Datum verzonden:

Uw groep voor de SLMsmart-activeringsbonus
ID-nr.

(Promotieperiode: 1 oktober 2014 - 31 december 2014)

Naam

Inschrijfdatum

CV

Bestelnr.

Nieuw(e) gesponsord(e)
teamlid of klant nr. 1
Nieuw(e) gesponsord(e)
teamlid of klant nr. 2
Nieuw(e) gesponsord(e)
teamlid of klant nr. 3
Ten minste één 200CV SLMsmart-activeringspak moet worden aangeschaft per activeringsbestelling. Let op dat een nieuwe klant wordt gedefinieerd
als een klant die voor de eerste keer een product van Synergy WorldWide koopt. De SLMsmart-activeringsuitdaging is alleen van toepassing op
klanten en teamleden in Europa.
U kunt SLMsmart-activeringsbonussen verdienen in oktober, november en december 2014, wanneer:
1. U drie teamleden of klanten sponsort, elk met een 200CV SLMsmart-activeringspak.
2. De drie teamleden en/of klanten in deze groep een actief autoship-slabloon hebben.
3. U op autoship (120 CV minimum) geabonneerd bent en in aanmerking komt voor commissies.
4. U de activeringen van elke maand in groepen van 3 vóór de laatste dag van de maand tegen middernacht indient. Zo moeten bijvoorbeeld alle
activeringen in november vóór middernacht op 30 november worden ingediend.

Uw SLMsmart-uitdagingsbonus

(Promotieperiode: 1 oktober 2014 - 31 maart 2015)

Reken teamleden en klanten die deelnemen aan de 90-daagse SLMsmart-uitdaging, mee in uw groep. Deze personen bestellen het 120CV autoship
SLMsmart-pak voor ten minste twee opeenvolgende maanden na hun eerste activeringsbestelling.
ID-nr.

Naam

Inschrijfdatum

CV

Bestellingnr. maand 1

Bestellingnr. maand 2

*Geef aan of dit de eerste of tweede keer is dat het 120 CV autoship SLMsmart-pak besteld wordt, door het betreffende vakje aan te vinken
U kunt elke drie maanden een SLMsmart-uitdagingsbonus verdienen, wanneer:
1. Alle personen in uw groep van drie aankopen, die voor twee opeenvolgende maanden na hun eerste activeringsbestelling een 120CV autoship
SLMsmart-pak bestellen.
2. De drie teamleden en klanten in deze groep een actief autoship-slabloon hebben.
3. U aan autoship (120 CV minimum) deelneemt en in aanmerking komt voor commissies.
4. U de groepen van 3 die de 90-daagse SLMsmart-uitdaging voltooid hebben, tegen 28 februari 2014 indient.
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