Продуктите на Грийн Мастър, освен Клиентска цена, имат още две цени:
1/ Бизнес цена (с 20% отстъпка)
- валидна за всички VIP клиенти, които в предходния месец са реализирали поне 21л.т.;
- валидна и за всички новорегистрирани в месеца на регистрация.
2/ VIP цена (с 10% отстъпка)
- валидна за всички VIP клиенти, които в предходния месец са реализирали по-малко от
21л.т..
ВАЖНО: Съгласно Бонусна програма 2018, VIP клиентите, които пазаруват
на VIP цени (с 10% отстъпка), имат възможност с личния бизнес бонус да
компенсират по-ниската отстъпка. Всеки, който реализира поне 21 л.т. в месеца,
в който пазарува на VIP цени, получава Личен Бизнес Бонус! Личният бизнес бонус е
компенсаторен бонус. Той е в размер на разликата между Бизнес цената и VIP цената
на всички покупки, реализирани в дадения месец, и прави личната отстъпка
максимална за всяка покупка. Дори човек да пазарува на VIP цени (с 10% отстъпка),
Личният Бизнес Бонус приравнява отстъпката до тази на хората, пазарували на
Бизнес цени (с 20% отстъпка). Личният Бизнес Бонус се начислява на ВИП номера на
първо число на следващия месец и се приспада по правилата за усвояване на бонуси при
последващи покупки. Срок за усвояването на личния бизнес бонус няма! Той се губи се
единствено, ако ВИП номерът бъде закрит. ВИП номерът се закрива, ако човек 12
поредни месеца няма нито една покупка. Личен Бизнес Бонус получават само VIP
клиентите, които в даден месец са закупували продуктите по VIP цени (с 10%
отстъпка) и в същия този месец са реализирали поне 21 точки.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
за всеки постигнал поне 21 л.т. или поне 34 л.т. в един месец:
*Всеки VIP клиент, който в даден месец реализира поне 21 л.т., получава
право до края на следващия месец да закупи до 2 продукта с 20% и до 2 продукта с
30% отстъпка извън текущи промоции. Неизползвано право до края на следващия
месец се губи!
*Всеки VIP клиент, който в даден месец реализира поне 34 л.т., получава
право до края на следващия месец да закупи до 2 продукта с 20% и до 2 продукта с
40% отстъпка извън текущи промоции. Неизползвано право до края на следващия
месец се губи!
*Всеки новорегистриран VIP клиент, в месеца на регистрацията си, има
право да закупи до 2 продукта с 20% и до 2 продукта с 30% отстъпка извън текущи
промоции. Неизползвано право до края на месеца на регистрацията се губи!
!Някои от предлаганите продукти може да бъдат изключени от предложенията.
!Продуктите по специалните предложения се заявяват както следва:
- с 20% отстъпка: базовият код с добавка 77 в края (пр. 3042077)
- с 30% отстъпка: базовият код с добавка 88 в края (пр. 3042088)
- с 40% отстъпка: базовият код с добавка 99 в края (пр. 3042099)
Написаното по-горе, както и всички останали бонуси в Грийн Мастър са подробно
описани в Бонусна програма 2018 (линк тук).
(Отстъпка 20% от клиентската цена = Надценка 25% до клинентската цена.
Отстъпка 10% от клиентската цена = Надценка 11.1% до клинентската цена.)
Ако нещо е неясно: 0888624257, 0878948028 Мариела

