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Участници в програмата:
Дистрибутори на корпорация TianDe с
Личен Обем 150 бала и повече.
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Условия за участие
1. Събирайте ЛО ≥ 150 бала три
месеца подред.
2. Започвайки от третия месец всеки
месец, получавайте комплект от
продукти на TianDe в бутик за красота
и здраве или точки, които можете да:

www.tiande.eu
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Продължителност на програмата:
от 1 януари до 31 декември 2019 г.

обмен на подаръци в онлайн
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използвайте като плащане за
пътуване по програмата

TianDe Team Travel!

Редакция: 1 януари 2019 г.

150 Б =
300 Б =
450 Б =
600 Б =
750 Б =
900 Б =
1050 Б =
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и т. н. за всеки допълнителни
150 точки + 30 кредитни точки!

За всеки 150 бала
за Личен обем
получавате 30
точки

Изберете си подарък!
Подаръчен комплект за избор

«Любов»

1. Volupta + за жени, код: 65301
2. Volupta + за жени, код: 65301

За сумата от

43 лв.
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«Симетрия»

1. Фитообгръщане „Моделиране на силуета“, код: 14707
2. Стимулиращ крем за перфектни бедра, код: 35412
ИЛИ

33.4 лв.

«Фойерверки»

1. Крем-комплекс за ръце и крака „Билки от ливадата“, код: 44412
2. Крем-комплекс за ръце и крака „Билки от ливадата“, код: 44412
3. Подхранващ крем за ръце с ракитник, код: 44410
4. Омекотяващ крем за ръце „Славитон“, код: 44411
5.Омекотяващ крем за ръце „Славитон“, код: 44411
6. Балсам „Талисман“, код: 30138
7. Балсам „Талисман“, код: 30138
8. Балсам „Талисман“, код: 30138
9. Крем-грижа за крака с розмарин и прополис, код: 41327
10. Крем-грижа за крака с розмарин и прополис, код: 41327

32.50 лв.

Цената на комплектите са на каталожна цена. Компанията си запазва правото да променя състава на подаръчните набори.

ПЛАЩАЙТЕ С ТОЧКИ
ПЪТЕШЕСТВИЯТА
TianDe Team Travel!
СТОЙНОСТ НА ТОЧКИТЕ
точки
точки
точки

=

100 евро
200 евро
300 евро

Условия за обмяна на точки
1. Вие сте учасник на програма на „Стабилни
продажби. Лайт“.
2. В месеца на обмяна вашият ЛО ≥ 150 точки.
ВНИМАНИЕ!
1. Точки могат да се използват за плащане
само на едно пътуване.
2. Можете да използвате до 3000 точки като
плащане за ОДНОЙ пътуване.
3. Плащане на пътуване с точки достъпна от
четвъртия платеж.
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КАК ДА ПОЛУЧИМ
ТОЧКИ?

За да получите точки,
трябва да поставите отметка в
квадратчето „Искам да получа точки“
в онлайн офиса си.
Можете да натрупвате точки във всеки месец на участие в
програмата, с изключение на месеца, в който сте получили
подаръчен комплект от продукти. Можете да получите точки от
следващия месец, след като поставите отметка в квадратчето
„Искам да получа точки“ в онлайн офиса си.

КАК ЕЖЕМЕСЕЧНО
ДА ПОЛУЧАВАТЕ
НАБОРИ
ОТ ПРОДУКТИ НА TIANDE?
ВИЕ СТЕ НОВ В ПРОМО

ВИЕ СТЕ УЧАСНИК НА ПРОМО

Ако сте в промоцията за
първи път, Вашият подарък
по подразбиране е набор от
продукти, които можете да
получите в сервизния център,
като натрупате ЛО ≥ 150 бала.

Ако вече получавате точки,
трябва да изпратите имейл на
promo@tiande.eu, като посочите,
че искате да получавате месечни
TianDe продуктови комплекти за
промоцията „Стабилни продажби.
Лайт“.

ВНИМАНИЕ!
1. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА
В течение на срока на действието на програматата поддържайте личния си обем ≥ 150 B.
2. ОТПАДАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА
Ако вашият ЛО е <150 B, тогава отпадате от програмата. Всички точки се анулират. За да
се включите отново в програмата, е необходимо през следващите три последователни
месеца да натрупате ЛО ≥ 150 Б.
Веднъж годишно можете да използвате 1 месец гратис, в който за ЛО <150 Б
не отпадате от програмата и точките Ви не изгарят.
Всички Дистрибутори, участващи в
промоцията до януари 2019 г. автоматично
влизат в актуализираната програма
„Стабилни продажби. Лайт“.

