
Je to snadné  jako napočítat do tří!

Vaši maloobchodní zákazníci s automatickým odběrem budou 
uznáni jako VIP zákazníci a získají 18% slevu z maloobchodní 
ceny ze svých automatických odběrů!

   
  

Z objednávek vašich osobně zaregistrovaných VIP zákazníků získáte 30 % 
z výše BV! Osoby až po šestou vyšší úroveň získají 3 % a dále až 3% odměny 
bez časového omezení.

     
   

VÁŠ AUTOMATICKÝ ODBĚR V PŘÍŠTÍM MĚSÍCI JE V 
PODSTATĚ ZDARMA!

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ VIP ZÁKAZNÍKA

•  VIP zákazníci, kteří doporučí další VIP zákazníky, také získají body, které mohou uplatnit při budoucích 
objednávkách produktů.

        
 

• Prvních 90 kumulativních VIP bodů z osobně zaregistrovaných VIP zákazníků každý měsíc nelze 
  přeměnit na hotovost; lze je využít pouze pro realizaci další objednávky v rámci automatického odběru 
  partnera IBP. Jakákoliv část nad rámec těchto prvních 90 bodů za měsíc může být vyplacena v provizích 
  nebo použita k částečné úhradě nákupů balení v rámci automatického odběru.

• Kterýkoliv VIP zákazník, jenž doporučí dalšího VIP zákazníka, získá podíl ve výši 15 % hodnoty BV od 
registrujícího partnera IBP na vyšší úrovni: – 15% kredit získává „VIP zákazník“, který zaregistruje 
„VIP zákazníka“ k objednávce s automatickým odběrem. (Obchodní partner na vyšší úrovni získá 15 %.) 
Osoby na vyšší úrovni získají 3 % z hodnoty BV z 6 úrovní.

• Maximální limit 6 balení na jednu objednávku pro VIP zákazníky.
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Program pro VIP zákazníky
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*Maximálně 50 % z každé větve.

Poznámky:
– VIP zákazníci, kteří doporučí další VIP zákazníky, také získají body, které mohou uplatnit při budoucích objednávkách produktů.
– Z objednávek vašich osobně zaregistrovaných VIP zákazníků získáte 30 % z výše BV! Osoby až po šestou vyšší úroveň získají 3 % a dále až 3% odměny bez časového omezení.
– Prvních 90 kumulativních VIP bodů z osobně zaregistrovaných VIP zákazníků každý měsíc nelze přeměnit na hotovost; lze je vyu žít pouze pro realizaci další objednávky v rámci automatického odběru partnera IBP.
– Vaši maloobchodní zákazníci s automatickým odběrem budou uznáni jako VIP zákazníci a získají 18% slevu z maloobchodní ceny ze svých automatických odběrů!
– Odměna za získání VIP zákazníka je rozdělena na 15 % odkazujícímu VIP zákazníkovi a 15 % registrujícímu partnerovi IBP na vyšší úrovni.
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