PREMIE PROMOCYJNE
Premia za szybki start for New IBOs
NP z datą startową w styczeń 2019
POLSKA | STYCZEŃ 2019

PREMIE

W CIĄGU
PIERWSZYCH 30
DNI

PROMOCYJNE

PREMIA
OSOBISTA
- NOWOŚĆ! 7

CQ

ze

punktów

3
usługi

W CIĄGU
PIERWSZYCH 30
DNI

IBO

- Premia przeznaczona dla
NP z każdego europejskiego
kraju, z datą startową od 1 do 31
stycznia 2019 r.

ZDOBĄDŹ

175

zł

- Jest to JEDNORAZOWA
premia, którą mogą zdobyć
tylko nowi NP .
- Premia zostanie wypłacona
zgodnie w grafikiem wypłat
premii.

PREMIA ZA S
ZYBKI START
- NOWOŚĆ! 10
punktów

+

W CIĄGU
PIERWSZYCH 60
DNI

- NOWOŚĆ! -

2

15

ETL

CQ legs
at any level

punktów

- Premia przeznaczona dla
NP z każdego europejskiego
kraju, z datą startową od 1 do 31
stycznia 2019 r.

ZDOBĄDŹ

525zł

- Jest to JEDNORAZOWA
premia, którą mogą zdobyć
tylko nowi NP .

PREMIA ZA SZYBKI
START DLA SKZ

ze

5
usługi

+

10

CQs at
any level

- Premia przeznaczona dla
NP z każdego europejskiego
kraju, z datą startową od 1 do 31
stycznia 2019 r.

ZDOBĄDŹ

1 575zł

- Jest to JEDNORAZOWA
premia, którą mogą zdobyć
tylko nowi NP .

OTHER BONUS PROMOTIONS
WYMIENIONE PREMIE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE
NP W POLSCE. Ilość punktów przyznawaną za
poszczególne produkty i usługi można znaleźć w
dokumencie “Lista produktów i usług” dostępnym
na portalu Wirtualne Biuro NP.
©2019 ACN® Europe B.V. Wszelkie prawa
zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji oraz
wszelkie znaki handlowe, znaki usługowe, nazwy
handlowe i logo w niej użyte są własnością ACN®
Europe B.V. lub są wykorzystywane za zgodą ich
właścicieli. Powielanie lub inne wykorzystanie
niniejszej publikacji bez zgody ACN® Europe B.V.
jest zabronione i może zostać uznane za niezgodne
z prawem. Niniejsza publikacja została stworzona
jako źródło podstawowych informacji oraz w celach
marketingowych i nie może być traktowana jako
profesjonalna porada prawna.
Kwalifikacje i wynagrodzenia opisane w Planie
Wynagrodzeń zależą wyłącznie od sprzedaży
Usług ACN® i Produktów ACN® oraz wykorzystania
Usług ACN® przez Klientów. ACN® zastrzega
sobie prawo do ponownej weryfikacji lub cofnięcia
kwalifikacji, premii i prowizji w przypadku, gdy nie
są spełnione warunki użytkowania ACN® lub w
sytuacji, gdy klient zrezygnuje z usługi w ciągu 90
dni.

STYCZEŃ

PREMIA DLA
OBECNYCH NP
- NOWOŚĆ! 10

IBO

ZDOBĄDŹ

525zł

punktów

+

2

CQ legs
at any level

- Premia przeznaczona dla NP z
datą startową przed 1 stycznia
2019.
- Pozyskane sekcje CQ muszą
mieć datę startową w styczniu
i zakwalifikować się w ciągu
swoich pierwszych 30 dni
działalności
- Klienci, za których przyznane
zostało 10 punktów muszą
zostać pozyskani w styczniuust
be acquired during the month
of January.

International
Convention
Zarejestruj się teraz!
www.acnreg.eu

PL-BonProm: 1-19

- Klienci, za których nie są przyznawane punkty NIE będą wliczani do kwalifikacji na premię -

