1. Nuo 2016 m. sausio 1d. įvedamos 2 lygių nuolaidos: 25 proc. nuolaida, kai bendra užsakytų prekių suma
iki 200,00 € ir 30 proc. nuolaida, kai užsakytų prekių suma ─ virš 200,00 €.
Nuo 2016 m. sausio 1d. visi konsultantai, kurie 2015 m. prekių užsakė ne mažiau, nei už 200,00 € ─
30 proc. nuolaida. Ši konsultanto nuolaida galios iki 2016 m. birželio 30d.
Nuo 2016 m. liepos 1d. konsultantas turės 30 proc. nuolaidą, jeigu bendra užsakytų prekių suma laikotarpiu
2016 m. sausio 1d. ─ 2016 m. birželio 30d. ne mažesnė už 200,00 €. Įgyta nuolaida galios iki 2016 m. pabaigos.
Kiti konsultantai turės 25 proc. nuolaidą.
2016 m. – pereinamasis periodas.
2. Nuo 2017 m. sausio 1d. konsultanto nuolaida ─ 25 proc. Didesnę, 30 proc. nuolaidą įgysite, jeigu bendra užsakytų
prekių suma nuo 2016 m. liepos 1d. ─ gruodžio 31d. bus ne mažesnė už 200,00 €. Nuo 2017 m. balandžio 1d.
30 proc. nuolaidą turės aktyvus konsultantas*.
*- aktyvus konsultantas, konsultantas, kurio ketvirčio** užsakytų prekių suma ne mažesnė už
200,00 €;
** - ketvirtis: balandžio 1d. – birželio 30d.; liepos 1d. – rugsėjo 30d.; spalio 1d. – gruodžio 31d.
3. Naujokų motyvacijos programa nuo 2016 m. sausio 1d.
Naujas konsultantas turės galimybę per pirmąsias 90 dienų nuo registracijos dienos ir startinio komplekto įsigijimo
nusipirkti vieną komplektą A arba B už specialią kainą.
Startinis komplektas
kodas
300010
305002

Pavadinimas
Antibakterinis
universalus mikropluošto audinys, pilkas
Antibakterinis audinys stiklams, violetinis

Kaina
11,99 €
12,99 €
Kaina:

Nuolaida
60%

Naujam konsultantui
siūloma kaina
10,00 €

24,98 €

Komplektas A
kodas

Pavadinimas

308000

Mikropluošto pirštinė dulkėms valyti, mėlyna

00035

Priemonė indams plauti

307206
403500

Audinys virtuvei, mėlyna
Valymo pasta

Kaina

Nuolaida

Naujam konsultantui
siūloma kaina

12,99 €
3,99 €

42%

30,00 €

9,49 €
24,99 €
Kaina:

51,46 €

Komplektas B
kodas

Pavadinimas

Kaina

355100

Plaušinės laikiklis, mažas, 24x8 cm

14,99 €

356001

Teleskopinis kotas, 98-160 cm

23,99 €

352010

Plaušinė sausam valymui, maža, 32x14 cm

14,99 €

350000

Plaušinė drėgnam valymui, maža, 32x14 cm

16,99 €

357010
356400

Guminis šepetys, 16x5 cm
Kabės laikikliui, 8x5 cm (2 vnt.)

12,99 €
8,99 €
Kaina:

92,94 €

Nuolaida

47%

Naujam konsultantui
siūloma kaina

50,00 €



Jeigu naujas konsultantas per pirmąsias 90 dienų nuo registracijos dienos ir startinio komplekto įsigijimo užsako
prekių už 200,00 € ─ 30 proc. konsultanto nuolaida prekėms + gaminių komplektas “Deluxe” (vertė: 101,44 €) su
100 proc. nuolaida.

DELUXE komplektas
kodas

Pavadinimas

Kaina

300104

Mikropluošto audinys su magnetu

24,99 €

308031

Pirštinė voniai šveisti, rožinė

16,99 €

357051

Interjero šluota su užmovu

24,99 €

354010

Krepšelis skalbimui

358025

Silikoniniai dangteliai puodeliams (4 vnt.)

403700

Mažas oro gaivinimo maišelis

9,99 €

Nuolaida

100%

Naujam konsultantui
siūloma kaina

Nemokamai

15,99 €
8,49 €
Kaina:

101,44 €



Jeigu naujas konsultantas per pirmąsias 90 dienų nuo registracijos dienos ir startinio komplekto įsigijimo užsako
prekių už 300,00 € ─ 30 proc. konsultanto nuolaida prekėms + gaminių komplektas “Deluxe” (vertė: 101,44 €) su
100 proc. nuolaida + prekių už 50,00 € su 100 proc. nuolaida (katalogo kaina).



Jeigu naujas konsultantas per pirmąsias 90 dienų nuo registracijos dienos ir startinio komplekto įsigijimo užsako
prekių už 500,00 € ─ 30 proc. konsultanto nuolaida prekėms + gaminių komplektas “Deluxe” (vertė: 101,44 €) su
100 proc. nuolaida + prekių už 100,00 € su 100 proc. nuolaida (katalogo kaina).
Už kiekvieną pakviestą naują aktyvų* konsultantą Jūs turėsite galimybę įsigyti prekių už 50,00 € su 100 proc.
nuolaida (katalogo kaina).
Visa naujoko motyvacijos programa peržiūrima praėjus 90 dienų nuo registracijos dienos – suteikiama 25 arba 30
proc. konsultanto nuolaida ir prekės su 100 proc. nuolaida už padarytus pardavimus, ir pakviestus naujus aktyvius
konsultantus.
Jeigu naujas konsultantas nori iš karto (pirmam prekių užsakymui) gauti 30 proc. nuolaidą prekėms ir gaminius su
100 proc. nuolaida ─ būtina užsakyti prekių už 500,00 € vieno užsakymo metu.
*- Aktyvus konsultantas ─ kai užsakytų prekių suma ne mažesnė už 200,00 € per 3 pirmuosius mėnesius.

4. Nuo 2016 m. sausio 1d. Karjeros plano pasikeitimai
I ─ III lygių Lyderiai. Lyderio statuso išsaugojimui ir komisinių nuo grupės pardavimų gavimui ─ privalomi
kiekvieno mėnesio asmeniniai pardavimai turi būti ne mažesni už 100,00 € (karjeros plane: 150,00 €)
IV lygio Lyderiai. Lyderio statuso išsaugojimui ir komisinių nuo grupės pardavimų gavimui ─ privalomi
kiekvieno mėnesio asmeniniai pardavimai turi būti ne mažesni už 200,00 € (karjeros plane: 300,00 €)
Aktyvaus konsultanto pardavimai per tris pastaruosius mėnesius ─ 200,00 € (karjeros plane: 300,00 €).

