
 

Czas trwania: styczeń – czerwiec 2018  

Dla kogo: Dla Polecających, którzy rekrutują nowych PB z zakupami 

U nas szczególnie opłaca się rekrutować aktywnie! Mamy bonusy dla Polecających! 

Jak to działa? 

Polecający zaprasza do współpracy nową osobę, która składa pierwsze zamówienie 
(w miesiącu rejestracji) o pewnej wartości punktowej.  

Nowy Partner Biznesowy otrzymuje Rabat partnerski wysokości do 30%, a Polecający (jeśli 
tylko zrobi 100 pkt. Własnych) otrzymuje Dodatkowe Wynagrodzenie/Rabat 
handlowy w wysokości zależnej od Obrotu Punktowego nowego Partnera Biznesowego. 

  

Nowy Partner Biznesowy 

Wartość punktowa zamówienia Rabat partnerski 

Dowolne zamówienie Do 30% rabatu od ceny katalogowej 

  

Polecający 

Punkty własne wypracowane przez  nowego 
Partnera Biznesowego 

Dodatkowe Wynagrodzenie/Rabat 
handlowy  dla Polecającego 

150 15 zł 

300 25 zł 

powyżej 600 55 zł 

  

Dodatkowy bonus! 



Polecający może podwoić swój bonus przy co piątej nowej osobie, która złoży zamówienie na 
powyższych zasadach - a więc przy piątej, dziesiątej, piętnastej itd. osobie podwajamy Twoje 
Dodatkowe Wynagrodzenie/Rabat handlowy! 

  Polecający 

Nowy 
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Biznesowy 
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Nowy 
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Biznesowy 
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3 

Nowy 
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Punkty własne 100 pkt.  176 pkt.  400 pkt.  630 pkt.  715 pkt.  1023 pkt.   

Rabat handlowy dla 
Nowego Partnera 
Biznesowego 

 Do 30% 
rabatu od 
ceny 
katalogowej 

Do 30% 
rabatu od 
ceny 
katalogowej 

Do 30% 
rabatu od 
ceny 
katalogowej 

 Do 30% 
rabatu od 
ceny 
katalogowej 

 Do 30% 
rabatu od 
ceny 
katalogowej 

 Do 30% 
rabatu od 
ceny 
katalogowej 

 

Dodatkowe 
Wynagrodzenie/Rabat 
handlowy dla 
Polecającego 

   15 zł  25 zł  55 zł  55 zł  55 zł x 2 
260 
zł 

 

Pamiętaj, że każdy nowy Partner Biznesowy może być Polecającym, dzięki czemu może 
uzyskać Dodatkowe Wynagrodzenie/Rabat handlowy za polecanie naszych produktów 
nowym Partnerom. 

Pamiętaj! 

 Nowy Partner Biznesowy powinien złożyć swoje pierwsze zamówienie do końca 
miesiąca w którym został zarejestrowany. 

 Podwojenie bonusu przy co piątej osobie dotyczy w ramach rozliczenia pełnego 
miesiąca. 

 Dodatkowe Wynagrodzenie/Rabat handlowy dla Polecającego Partnera Biznesowego 
naliczane z miesięcznym przesunięciem. 

 W programie biorą udział wyłącznie numery główne. 
 Do punktów własnych nowego Partnera Biznesowego, które gwarantują osobie 

Polecającej Dodatkowe Wynagrodzenie/Rabat handlowy nie wliczane są punkty 
produktów z serii UTIQUE, NUTRICODE oraz FONTAINAVIE. 

 


