
Értesítés a Dr. Nona termékforgalmazók részére 

2019. január 1-től hatályba lép a Dr. Nona International  új Marketingterve 

 Az új MT részletei a következő 2 hónap folyamán lesznek ismertetve. 

 A marketingterv módosítsok célja a hatékony hálózati struktúrák kiépítése, a munkaszervezés javítása, 

az aktívan dolgozó termékforgalmazók jövedemének növelése és az újonnan tergisztráló 

termékforgalmazók számára jobb pénzügyi előnyök biztosítása. 

 Az új MT szerint a regisztrált tagoknak két csoportja lesz:  

 Fogyasztó – 20% kedvezménnyel rendelkezik, aktívan vásárolja és használja a Dr. Nona 

termékeket (nem épít hálózatot, nem növeli kedvezményét) 

 Termékforgalmazó – a Társaság üzleti partnere 35% kedvezménnyel. 

A meglévő termékforgalmazói státusz megtartása miatt az alábbi feltételeket kell teljesíteni 2018.09.01 – 

2018.11.30. közötti időszakban: 

 Ez alatt az időszak alatt a konzultánsi státuszban lévő termékforgalmazóknak (a jelenlegi MT értelme 

szerint) 300 PVU – azaz 300 pontot kell összegyűjteni saját névre történő vásárlással. 

 a menedzseri státuszban lévő tagoknak (a jelenlegi Marketingterv értelme szerint) 400 PVU – azaz 400 

pontot kell összegyűjteni saját névre történő vásárlással 

 a direktori pozícióban lévő tagoknak (a jelenlegi MT értelme szerint) választás szerint az egyik feltételt 

kell teljesíteni: 

1. 500 PVU - azaz 500 pontot összegyűjtenie saját névre történő vásárlással 

2. 1000 GVU - azaz 1000 pontot összegyűjteni saját és a csoportja vásárlásaival 

 A direktori státusszal rendelkező termékforgalmazóknak minden hónapban meg kell lennie a 100 

személyes pontnak (PVU) 

Figyelem: transzferrel nem lehet a státusz megtartását kezdeményezni! 

 Azok a konzultánsi státusszal rendelkező termékforgalmazók, akik nem teljesítik a megtartás feltételét,  

2019. január 1-től nem lesznek jogosultak jutalék vagy bónusz kifizetésére, nem építhetnek hálózatot 

sem és átminősülnek 20% kedvezménnyel rendelkező fogyasztóvá. 

 Azok a menedzseri vagy direktori státusszal rendelkező termékforgalmazók, akik nem teljesítik a 

megtartás feltételét, 2019. január 1-től nem lesznek jogosultak jutalék vagy bónusz kifizetésére, nem 

építhetnek hálózatot és átminősülnek kedvezményezett fogyasztóvá, azaz 35% kedvezményre lesznek 

jogosultak. 


