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.
(Отстъпка 20% от клиентската цена = Надценка 25% до клинентската цена.)
2/ VIP цена (с 10% отстъпка)
- валидна за всички VIP клиенти, които в предходния месец са реализирали по-малко от
21л.т.. ВАЖНО: По-ниската отстъпка има възможност да бъде компенсирана! Всеки,
който реализира поне 21 л.т. в месеца, в който пазарува на VIP цени (с 10% отстъпка),
получава Личен Бизнес Бонус, който бонус го изравнява с хората, които пазаруват на
Бизнес цени (с 20% отстъпка)!
(Отстъпка 10% от клиентската цена = Надценка 11.1% до клинентската цена.)
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)
ВАЖНО: Когато става въпрос за допълнителна отстъпка, то това означава, че от
цената на продукта първо се сваля съответната випклиентска отстъпка, след което,
от намалената цена, се приспада допълнителната отстъпка. Допълнителна
отстъпка може да се ползва само на продукти, които не са в текуща промоционална
брошура!От посочената промоционална цена на продукти, които са в текуща
промоция, се приспада съответната випклиентска отстъпка, но допълнителна
отстъпка не може да се начисли, защото тяхната цена е намалена. Т.е.
промоционални кодове не могат да бъдат изписани със 77, 88 или 99 накрая!
Написаното по-горе, както и всички останали бонуси в Грийн Мастър са подробно
описани в бонусната програма линк към pdf файл тук.
Ако нещо не е ясно: 0888624257, 0878948028 Мариела

