
Üdvözlünk a BetterStyle Klubban!
Vedd át a jutalmakat! KÖNNYŰ START
Vegyél részt a Könnyű Start Programban, és 3 hónapon keresztül fantasztikus jutalmakat kaphatsz!

Amennyiben összesen 100 pont értékű
rendelést adsz le (kb. 20 000 Ft),
két nagyszerű kozmetikumot kapsz:

Most öt kivételes termék vár rád, ha a harmadik
hónapban is összesen legalább 100 P értékben
adsz le rendelést:

A jutalmak hozzáadódnak ahhoz a megrendelésedhez, amely alapján eléred a 100 P-os határt az adott hónapban. Az adott hónap rendelései összeadódnak.
Ne add meg a kódjaikat rendeléskor, a számítógépes rendszer automatikusan hozzáadja a rendelésedhez a neked járó jutalmakat, minden termék 100 Ft.
A programban való részvétel csak akkor lehetséges, ha mind a három hónapban legalább 100 pontot elérsz.
Nem lehet „visszatérni” a programhoz egy hónapos szünet után. Az egyes lépések keretein belül megkapható termékek változhatnak a program során.

A programba való belépéshez adj le rendelés(eke)t összesen
legalább 100 pont értékben a regisztráció hónapjában,
vagy az azt követő hónapban a BetterStyle klubban!

Vedd át a 3 780 Ft
értékű jutalmat

1. HÓNAP

VEDD ÁT A JUTALMAKAT ÖSSZESEN 23 120 Ft ÉRTÉKBEN

Ismételd meg múlt havi sikereidet!
Szerezz legalább 100 pontot (ez kb. 20 000 Ft),
és három étrend-kiegészítő jutalmat vehetsz át:

Vedd át a 8 390 Ft
értékű jutalmat

2. HÓNAP

Vedd át a 10 950 Ft
értékű jutalmat

3. HÓNAP

ü LA ROSITA PARFÜMVÍZ,
SENSO - AVOKÁDÓS TESTRADÍR.ü

ü Happy Lashes dúsító és hosszabbító szempillaspirál,
Görögdinnyés bőrradírozó ajakír.ü

ü Folteltávolító hab,
Holttengeri iszapot és sót tartalmazó szappan,
ECO GREEN univerzális zöld paszta,
Hydroclinic tusfürdő,
Nanotechnológiás Prémium koncentrátum
konyhai felületek tisztításához.

ü

ü
ü

ü



HÍVJ MEG ÚJAKAT
A BETTERSTYLE KLUBBA!

www.betterstyle.hu

HU079B

Építsd ki Képviselőid csapatát – a csoportod által generált eladások értékének bizonyos
százalékát megkapod. Tekintsd meg Marketingtervünket!
Szponzorod mindig kész segíteni találkozók szervezésében és azok levezetésében.

Vedd igénybe mindkét együttműködési lehetőséget, amelyet a BetterStyle kínál:
áruld nagyszerű termékeinket és hozd létre saját vállalkozásod!
Így még több esélyed van a sikerre!

2-3 nap múlva vedd fel velük újra
a kapcsolatot! Mondd el, hogy
a BetterStyle termékei nagyszerű
megoldást nyújtanak otthoni
tennivalóink megkönnyítésére,
míg a Blue Nature termékekkel
az egész család gondoskodhat
egészségéről, szépségéről
és jó közérzetéről. Kérdezd meg
ismerőseidet, hogy mi tetszett
nekik leginkább!
Vedd fel a rendeléseket!

2. LÉPÉS

A megrendelést önállóan
is le tudja adni a Képviselő
Zónában miután bejelentkezett
a www.betterstyle.hu honlapra.

3. LÉPÉS

Ön egy hét alatt megkapja
a BetterStyle-től a megrendelést,
mely futárszolgálattal kerül
kiszállításra.

4. LÉPÉS

Juttasd el a termékeket ügyfeleidnek,
és vedd át a pénzt.
Ha már találkozol velük, kérdezd
meg őket, hogy az ismerőseik
szeretnének-e többet megtudni
a BetterStyle-nál való közös munkáról,
vagy meg tudják-e adni ismerőseik
elérhetőségeit, akiket érdekelhet
a BetterStyle ajánlata.

5. LÉPÉS

HOGYAN SZEREZZ KÖNNYEDÉN 100 PONTOT
(kb. 20 320 Ft értékű rendelés)

ÉS SZEREZHETED BE a kb. 23 120 Ft értékű JUTALMAKAT?

Mutasd meg a katalógust
minden ismerősödnek!
Az online katalógushoz vezető
linket is elküldheted nekik, vagy
kölcsönadhatod nekik a nyomtatott
változatot.

1. LÉPÉS

HASZNÁLD BEVÁLT MÓDSZERÜNKET:

AZ ELSŐ LÉPÉSEK
A SIKER FELÉ

A részleteket a Képviselőzónában
(sp.betterstyle.hu) található dokumentumokban
leled. Tudástár - Új Klubtag 0-3%.

A csomagban csak SIKERTERMÉKEK
összesen kb. 40 850 Ft-os katalógusértékben
neked azonban csak 20 320 Ft, amivel 100 P-ra
teszel szert!
Csak az ÚJ KLUBTAGOK számára!
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A Professzionális Starter egy különleges,
akciós áron elérhető termékcsomag!

Spórolj első megrendeléseden és rendeld meg
a Professzionális Start csomagot!


