SKICKA TILL:

Activation
Challenge

SWEDENCS@SYNERGYWORLDWIDE.COM
FAX: 020109141
FRÅGOR: 020109140

ANMÄLAN MÅSTE SKICKAS IN SENAST KL 24:00 PÅ MÅNADENS SISTA DAG

Sponsors namn:

ID #:

Inskickad datum:

Bonusgruppen för din SLMsmart Activation
ID #

(Kampanjperiod: 1 oktober 2014 – 31 december 2014)

Namn

Anmälningsdatum

CV

Beställningsnummer

Ny teammedlem eller
sponsrad kund #1
Ny teammedlem eller
sponsrad kund #2
Ny teammedlem eller
sponsrad kund #3
Du måste köpa minst en 200CV SLMsmart Activation Pack per aktiveringsbeställning. Tänk på att ny kund/teammedlem definieras som en kund/
teammedlem som köper en produkt från Synergy WorldWide för första gången. SLMsmart Activation Challenge gäller endast teammedlemmar
och kunder i Europa.
Du kan få SLMsmart Activation-bonusar i oktober, november och december 2014 när du:
1. Du sponsrar tre teammedlemmar eller kunder, var och en med minst ett 200CV SLMsmart Activation Pack.
2. De tre teammedlemmarna och/eller kunderna i den här gruppen har en aktiv autoship.
3. Du har Autoship aktiverat (minst 120CV) och är behörig att få kommission.
4. Skickar in varje månads aktiveringar i grupper om tre personer innan midnatt på månadens sista dag. Till exempel: Alla aktiveringar i november
måste skickas in innan midnatt den 30 november.

Din bonus för SLMsmart Challenge

(Kampanjperiod: 1 oktober 2014 – 28 februari 2015)

Inkludera teammedlemmar och kunder i din grupp som deltar i den 90 dagar långa SLMsmart Challenge. Dessa personer beställer 120CV Autoship
SLMsmart Pack två månader i rad efter deras första beställning.
ID #

Namn

Anmälningsdatum

CV

Beställningsnummer
månad 1

*Ange om detta är första eller andra beställningen av 120CV Autoship SLMsmart Pack genom att kryssa i rätt ruta.
Du får en SLMsmart Activation-bonus var tredje månad månad när:
1. Varje person i din grupp beställer minst 120CV Autoship SLMsmart Pack två månader i rad efter deras första beställning.
2. De tre teammedlemmarna och/eller kunderna i den här gruppen har en aktiv autoship.
3. Du har Autoship aktiverat (minst 120CV) och är behörig att få kommission.
4. Skickar in de grupper om tre personer som har slutfört 90-dagarsutmaningen SLMsmart Challenge senast den 28 februari 2015.
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Beställningsnummer
månad 2

