Нова кампания на Green Master & EQUILIBRA
От понеделник, 8.10.2018г заедно с поръчките си ще получавате новите
брошури от кампанията на Грийн Мастър и Екуилибра. Моля, прочетете
внимателно описаното по-долу.

1. Период на кампанията
Реалният период на кампанията е 08.10 – 28.11.2018г. Имайте
предвид, че на самата брошура е отпечатан период 29.10 – 28.11, а в
електронния вариант, който е качен в сайта е отбелязан период 08.10
– 07.11.2018г. Тези разминавания в датите не бива да ви притесняват.
Важно е особено за вашите сътрудници и клиенти да стане ясно, че
реалният период е 08.10 – 28.11 и още от понеделник, 8.10 може да се
провят поръчки по новата брошура.

2. Бланка и поръчка
Поръчките по тази брошура се правят в специална бланка, различна
от основната за периода. Бланката по кампанията Еquilibrа се
изпраща заедно с основната бланка, ако има такава.
ВАЖНО:
В сумата, която дава право на поръчка на продукт от първа
страница на брошурата на Екуилибра с 50% отстъпка се включват
всички продукти, които:
- са предложени в брошурата;
- са поръчани по право от предния месец с код ...77, ...88,
...99(ако са Еquilibra) - такава възможност както знаете не се
ползва при основната бланка. В този случай това е
изключение.;
- са поръчани на базова цена с марката Еquilibra;
В новата брошура има нови продукти на Equilibra, които досега не сме
предлагали. Те са маркирани със знак НОВО
ВАЖНО:
Всички поръчки се заявяват с посочване на ВИП номер, изреждане
на заявените продукти, след това/при наличие/ продукт/и от първа
страница и съответния подарък.
ОНЛАЙН поръчки през сайта
При онлайн поръчки през сайта продуктите от първа страница и
подаръците/при наличие на право за това/ от брошурата Equilibra се
заявяват само през Бърза поръчка или през бланка за онлайн

поръчка. Бланката за онлайн поръчка в началото ще е различна от
общата бланка за онлайн поръчки и при необходимост трябва да се
изпращат и двете бланки ако се ползва тази форма за онлайн заявка
през сайта.

3. Избор на подарък от Equilibra по новата кампания
Както е видно от условията, подарък по кампанията с Equilibra се
получава само след покупка на 1 или 2 продукта от първа страница с
50% отстъпка, съгласно описаните условия. Ако някой клиент направи
покупка за поне 29,90лв от продукти Еquilibra, но НЕ закупи продукт от
първа страница с 50% отстъпка, то той НЯМА право на подарък.
Когато клиентът има право на подарък, той го избира сам и е
необходимо да се заяви с посочения код веднага след комбинацията,
даваща право на съответния подарък.

4. Специално за VIP клиентите на Грийн Мастър
Всички VIP клиенти на Грийн Мастър в периода на кампанията с
Equilibra участват в две специални наградни състезания:
 10 фантастични екскурзии в Италия
 100 специални подаръка от Equilibra за най-добри резултати от
покупки на продукти Equilibra в периода 08.10 – 28.11

Условията по двете предложения очаквайте на 8.10.2018г.

