
10 годишнината на Stemtech започва с 
Подобрена VIP Програма!

*В сила от 1-ви декември 2015г.*

Нашата известна и много успешна VIP Програма стана още по-добра!
Ето как:

Общо плащанията се повишават от 46% до 51%

Първите 175 събрани VIP точки през месеца могат да се използват само за 
Вашата лична поръчка на АД.

Цената на продуктите за VIP клиенти се повишава от цена на АД за НБП до 
такава на Бърза поръчка – все така великолепна цена за клиенти, с 23% 
отстъпка от цената на дребно.

• Досегашните 2% до шест нива сега стават 3% до шест нива!
• Добавихме 1, 2 и 3% Бонус Безкрайност!
• Бонусът за спонсора от 34% се промени на също така атрактивните 30%.
• Привличащият VIP клиент получава 15% и привличащият НБП получава 15%.

• Всички останали над 175 VIP точки могат да бъдат изплатени с Вашите месечни    
   комисионни или да се използват за допълнителни поръчки на АД.

• Сега VIP точките могат да се използват за частично плащане на Вашите лични   
   поръчки на АД, ако нямате достатъчно точки за цялата поръчка. Всичко това ще   
   става автоматично и балансът ще се доплаща чрез заложената от Вас     
   кредитна/дебитна карта в системата или по банков път.

• VIP клиентите ще получат 30- дневно предизвестие за повишението на цените.
• VIP клиентите могат да използват своите натрупани точки като кредит и да  
   закупят пакет за НБП. 
• Бонусът за привличащият VIP клиент е 15%

• VIP клиентите могат да използват VIP точките за цялостно или частично   
   заплащане на своите лични поръчки на АД, ако нямат достатъчно наличност.      
   Всичко това ще става автоматично и балансът ще се доплаща чрез заложената  
   от Вас кредитна/дебитна карта в системата или по банков път.

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА VIP ОТНОШЕНИЕ
За да научите повече за Подобренията във VIP Програмата, 

можете да разгледате секция Документи в Поддържащия си офис

ПРОГРАМА




