Rozjeďte Váš nový business raketovým tempem!
Mini SUPERPACK

20 parfémů dle Vašeho výběru a Startér 100 jako dárek zcela zdarma!
Navíc jako dárek nástěnný kalendář FM GROUP 2010!
•
•

zachován plný počet bodů za parfémy
50 Mini SUPERPACKŮ ve Vaší síti měsíčně a jste 21%
Upřesnění:
1. SUPERPACK se skládá právě z 20 parfémů v plné ceně dle
vlastního výběru z kolekcí: klasická 30ml/50ml, inspirace
30ml/50ml, feromony 30ml/50ml, luxusní 50ml/100ml,
květinová 50ml a ovocná 50ml, s jejichž výběrem rád pomůže
zkušený sponzor.
2. SUPERPACK neobsahuje zboží výše uvedených kolekcí,
na něž se vztahuje jiná slevová akce, nebo zboží z
jiných kolekcí.
3. Objednávka pro nového distributora zahrnující jiné zboží než
SUPERPACK musí obsahovat přehledný popis, které parfémy
jsou v SUPERPACKU.
4. Do objednávky je třeba uvést všech 20 parfémů v plné ceně,
jenž jsou součástí SUPERPACKU.
5. Tato možnost je pouze při registraci nového distributora
FM World, tj. objednávka na SUPERPACK musí být na sídlo
společnosti doručena zároveň s distributorskou smlouvou. Z
toho
plyne, že objednávku na superpack lze provést pouze těmito
cestami: e-mail, fax, pošta, osobně nebo přes internetový
obchod Nayrouse Cosmetic.
6. Na tuto akci se nevztahují další dárky k objednávce.

SUPERPACK

40 parfémů dle Vašeho výběru s 10% slevou!
Startér 200 jako dárek zcela zdarma!
•
•
•

zachován plný počet bodů za parfémy
jedinečná možnost pouze při registraci
25 SUPERPACKŮ ve Vaší síti měsíčně a jste 21%

Upřesnění:
1. SUPERPACK se skládá právě ze 40 parfémů v plné ceně dle vlastního výběru z kolekcí: klasická
30ml/50ml, inspirace 30ml/50ml, feromony 30ml/50ml, luxusní 50ml/100ml, květinová 50ml a
ovocná 50ml, s jejichž výběrem rád pomůže zkušený sponzor.
2. SUPERPACK neobsahuje zboží výše uvedených kolekcí, na něž se vztahuje jiná slevová akce, nebo
zboží z jiných kolekcí.
3. Objednávka pro nového distributora zahrnující jiné zboží než SUPERPACK musí obsahovat přehledný
popis, které parfémy jsou v SUPERPACKU.
4. Do objednávky je třeba uvést všech 40 parfémů v plné ceně, jenž jsou součástí SUPERPACKU.
5. Tato možnost je pouze při registraci nového distributora FM World, tj. objednávka na SUPERPACK musí
být na sídlo společnosti doručena zároveň s distributorskou smlouvou. Z toho plyne, že objednávku na
superpack lze provést pouze těmitocestami: e-mail, fax, pošta, osobně nebo přes internetový obchod
Nayrouse Cosmetic.
6. Na tuto akci se nevztahují další dárky k objednávce. Dostanete k Superpacku speciální dárek - novou
Knihu úspěchů. Naleznete v ní například příběhy nelehkých začátků distributorů FM GROUP Czech, kteří
jsou nyní mezi světovými lídry.

Nyní ke každé nové registraci parfém dle našeho výběru

ZDARMA

Slevněné parfémy nemohou být součástí SUPERPACKU ani Mini SUPERPACKU
Vyhrazujeme si právo na změny.

