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TERMÉKFORGALMAZÓVÁ

Saját felhasználásra vásárol termékeket,
nem származik bevétele az értékesítésből,

nem épít saját hálózatot.

Jognyilatkozati képességgel rendelkező
 természetes vagy jogi személy, aki élhet
a marketingterv nyújtotta lehetőségekkel.

Termékforgalmazóvá való minősüléssel
megnyílik a pontgyűjtési rendszere, ami

lehetővé teszi a kedvezmény növelését 40%-ra

Állandó 20% kedvezmény

Kedvezményes akciókban való részvétel Kedvezményes akciókban való részvétel

Céges akciókban való részvételIndividuális, ingyenes konzultációk

Személyes tanácsadó - Dr. Nona konzultáns

Növelheti kedvezményt 20%-tól 40%-ig

Saját termékforgalmazói hálózat építése

Vállalkozás támogatása és tanácsadás

Pénzügyi juttatás a saját hálózat fejlesztéséért

Függetlenség és saját karrier építése

Értékes kiegészítő juttatások

Töltse ki a regisztrációs nyomtatványt
és fogadja el az Együttműködési feltételeket

Vásároljon legalább 100 pont értékben
vagy használja ki a kedvezményes belépések

valamelyikét:

„Kedvezményes belépés“
- vásárlás min. 200 pont értékben
- 100 pontot a Társaság ajándékba ad 
- további ajándék 18 pont értékben

„Gyors start“
- vásárlás min. 400 pont értékben
- 300 pontot a Társaság ajándékba ad
- a következő vásárlás már 33% kedvezménnyel

Menedzseri belépés
- 700 pontos vásárlás 33% kedvezménnyel
- ajándék termék 20 pont értékben

Direktori belépés
- 3000 pontos vásárlás 40% kedvezménnyel
- ajándék termék 30 pont értékben

BÁRMIKOR MEGVÁLTOZTATHATJA KEDVEZMÉNYEZETT VÁSÁRLÓI REGISZTRÁCIÓJÁT TERMÉKFORGALMAZÓIRA



FEDEZZE FEL A DR. NONA TÁRSASÁGGAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEIT

PONTGYŰJTÉSI RENDSZER

Egy rendszer, melyben a saját és a hálozat 
vásárlásaiból származó pontok jóváíródnak 

Hogyan működik?

Az Ön pontjai

Az Ön
vásárlásai

Az Ön
hálózatának
vásárlásai

+

KONZULTÁNS

A
KONZULTÁNS

B
MENEDZSER

ELHATÁROZÁS JÖVEDELEM ELÉGEDETTSÉG

KONZULTÁNS 20% KONZULTÁNS 20%

13%
jutalék a

vásárlásokból

20%
jutalék a

vásárlásokból

7%
jutalék a

vásárlásokból

MENEDZSER 33%
min. 1000 csoportos pont

DIREKTOR 40%
min. 4500 csoportos pont

KEDVEZMÉNYEK ÉS PÉNZÜGYI
JUTTATÁSOK (JUTALÉKOK)

TOVÁBBI JUTTATÁSOK
LEHETŐSÉGE

Értékesítési nyereség

Szponzori bónusz 10% és 7%

Direktori bónusz

„Autó“ program

Motivációs programok 

Nyaralás a Társaság költségére

Kiegészítő kedvezményes akciók


