PREDLOŽITI:

Activation
Izziv

SLOVENIACS@SYNERGYWORLDWIDE.COM
FAKS: 080081197
VPRAŠANJA: 080081188

ROK ZA ODDAJO SE IZTEČE OB POLNOČI ZADNJEGA DNE V MESECU.

Ime sponzorja:

Identifikacijska številka:

Predloženo dne:

Vaša SLMsmart Activation bonus skupina

(Obdobje promocije: 1. oktober, 2014 – 31. december, 2014)

Dan prijave

Ime:

Identifikacijska številka:

CV

Št. naročila

Novi član oziroma
sponzorirani kupec št. 1
Novi član oziroma
sponzorirani kupec št. 2
Novi član oziroma
sponzorirani kupec št. 3
Pri vsakem aktivacijskem naročilu morate kupiti vsaj en 200CV SLMsmart Activation paket. Bodite pozorni na to, da nov kupec pomeni kupec,
ki od podjetja Synergy Worldwide prvič kupi izdelke. Pri izzivu SLMsmart Activation lahko sodelujejo le kupci in člani iz Evrope.
SLMsmart Activation bonuse lahko zaslužite oktobra, novembra in decembra 2014, ko:
1. Sponzorirate člane ali kupce, vsakega z 200CV SLMsmart Activation paketom.
2. Trije člani in/ali kupci v tej skupini so naročeni na samodejno pošiljanje.
3. Ste naročeni na samodejno pošiljanje (najmaj 100CV) in ste upravičeni do provizij.
4. Do zadnjega dne v mesecu, do polnoči oddate aktivacijo trojk za tisti mesec. Primer: vsi obrazci z aktivacijami v novembru morajo biti oddani
pred polnočjo, 30. novembra.

Vaš SLMsmart Challenge bonus

(Obdobje promocije: 1. oktober, 2014 – 28. februar, 2015)

V svojo skupino vključite člane in kupce, ki sodelujejo v 90-dnevnem SLMsmart izzivu. Ti posamezniki so po prvem aktivacijskem naročilu vsaj dva
meseca zapored naročili 120CV Autoship SLMsmart paket.
Ime

Identifikacijska številka:

Dan prijave

CV

Št. naročila za 1. mesec

Št. naročila za 2. mesec

*Navedite ali je bil 120CV Autoship SLMsmart paket naročen prvič ali drugič tako, da to vpišete v ustrezno polje.
SLMsmart Challenge bonus lahko zaslužite vsake tri mesece, če:
1. Vsak posameznik v vaši skupini treh ljudi po prvotnem aktivacijskem naročilu kupi 120CV Autoship SLMsmart paket dva meseca zapored.
2. Trije člani in/ali kupci v tej skupini so naročeni na samodejno pošiljanje.
3. Ste naročeni na samodejno pošiljanje (najmaj 100CV) in ste upravičeni do provizij.
4. Oddate obrazce s trojkami, ki so 90-dnevni SLMsmart Challenge zaključile 28. februarja 2014.
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