Augustikuu pakkumised
27. juuli–26. august 2019

Pakkumine UUTELE müügiesindajatele
Osta mistahes TIENSi toode ja saad TIENS
Nutri-Shape kokteilide flaieri ning
universaalse tooteflaieri

või
Telli 100 BV liitumispakett ning saad TIENSi
dokumendikausta ning TIENSi flaierite komplekti
tasuta.
TIENSi infomaterjalide stardikomplekt 0,30 € ning
Nutri-Shape Burn toidulisand 0,30 €

0,30 €

0,30 €

Pakkumine UUTELE müügiesindajatele
Telli 200 BV liitumispakett ning saad TIENSi
dokumendikausta ning TIENSi flaierite komplekti
tasuta.
TIENSi infomaterjalide stardikomplekt 0,30 € ning
TIENSi Nutri-Shape Burn toidulisandi + toitva
kaltsiumipulbri komplekt 0,30 €

0,30 €

0,30 €

Pakkumine UUTELE müügiesindajatele
Telli 400 BV liitumispakett ning saad TIENSi dokumendikausta
ning TIENSi flaierite komplekti tasuta.
TIENSi infomaterjalide stardikomplekt 0,30 € ning TIENSi NutriShape Burn toidulisandi + toitva kaltsiumipulbri + šeikeri +
Nutri-Shape toiduasenduskokteil komplekt 0,30 €

0,30 €
0,30 €

Pakkumine UUTELE müügiesindajatele
Telli 800 BV liitumispakett ning saad TIENSi dokumendikausta
ning TIENSi flaierite komplekti tasuta.
TIENSi infomaterjalide stardikomplekt 0,30 € ning TIENSi NutriShape Burn toidulisandi + toitva kaltsiumipulbri + šeikeri +
Nutri-Shape toiduasenduskokteil + kruus + korditsepsi
komplekt 0,30 €

0,30 €

0,30 €

Pakkumine OLEMASOLEVATELE
MÜÜGIESINDAJATELE

+ 100 PV
juulis ja
augustis

+ 150 PV
juulis ja
augustis

+100 PV võrra oma
kvalifikatsioonitasemele ettenähtud
isiklikust tellimusest
suurem tellimus
2 kuud järjest

+150 PV võrra oma
kvalifikatsioonitasemele ettenähtud
isiklikust tellimusest
suurem tellimus
2 kuud järjest

TIENS Vision
0,30 euro eest!

TIENS
viinamarjaekstrakt
0,30 euro eest!

4* müügiesindajaid käsitletakse kui 5* müügiesindajaid, kellele rakendub 50 PPV nõue.
Müügiesindajad saavad tellida ainult ühe soodushinnaga toote.
MÄRKUS: kui sa ei saavutanud juulikuus vajalikku PPV taset, saad vahe augustikuus
kompenseerida. Näiteks kui sinu juulikuu isiklik tellimus oli +70 PPV, siis võid augustikuus
esitada tellimuse +130 PPV ning võid augustis tellida soodushinnaga TIENS Vision toidulisandi
(2 kuu kogusumma +200 PPV).

Pakkumine KÕIKIDELE müügiesindajatele
Komplekt „Südame tervise heaks“
Osta 2 Kardi Fortet ning saad ühe Antilipiidse tee vaid
0,30 euroga!

Komplekti väärtus: 80,76 € / 63 PV/BV

Pakkumine KÕIKIDELE müügiesindajatele
Komplekt „Tervete luude heaks“
Osta 2 uuendatud koostisega (veise ternespiimaga)
kaltsiumipulbrit ning saad ühe kaltsiumipulbri lastele 0,30
euroga!

Komplekti väärtus: 156,64 € / 122,40 PV/BV

Pakkumine KÕIKIDELE müügiesindajatele
Suvekomplekt 20% soodsamalt!
Komplektis on:
•

2 x seedimist soodustavat pulbrit

•

1 x Vitality geelkapslid

•

3 x FOS siirup

•

1 x Spirulina (Hiina)

Komplekti hind NÜÜD – 127,72 eurot, 100 PV/BV,
tavahind 158,66 eurot, 124,20 PV/BV.
Kõikidele komplektidele rakendub ka liikme allahindlus.
Pakkumine kehtib piiramatus koguses.

Pakkumine KÕIKIDELE müügiesindajatele
Augustikuu eripakkumine:
Osta 1 CordyCafe kohvijook ning saad teise vaid 0,30
euroga

Osta 1 taruvaik ning saad teise vaid 0,30 euroga

Pakkumine kehtib piiramatus koguses.

Pakkumine KÕIKIDELE müügiesindajatele
Osta TIENSi tervisetooteid 40%
allahindlusega!
Pakkumine kehtib järgnevatele toodetele:
• Tervisepadi
• Hyper H-Health tervisetass

Pakkumisele ei rakendu liikme allahindlus.
Pakkumine kehtib piiramatus koguses.

Pakkumine KÕIKIDELE müügiesindajatele
Nutri-Shape kokteili pakkumine




Osta 1 kokteilisegu
ning saad ühe NutriShape Burn
toidulisandi 0,30
euroga
Osta 2
kokteilisegu ning
saad ühe NutriShape Burn
toidulisandi 0,30
euroga ja ühe
Nutri-Shape Trim
toisulisandi 0,30
euroga

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Pakkumine KÕIKIDELE müügiesindajatele
Nutri-Shape kokteili pakkumine


Osta 3 kokteilisegu ning saad ühe Nutri-Shape Burn
toidulisandi 0,30 euroga, ühe Nutri-Shape Trim
toidulisandi 0,30 euroga ning ühe Nutri-Shape Block
toidulisandi 0,30 euroga

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Valida saad sama või erinevate kokteilimaitsetega komplektide vahel.

Pakkumine
KÕIKIDELE MÜÜGIESINDAJATELE
Esita TIENSi e-poes tellimus vähemalt
150 PV eest ning saad TIENS tsingi
0,30 euroga!
Märkus: iga müügiesindaja saab tellida ainult ühe
korra ühe soodushinnaga toote.

Tavahind: 17,24 €

OLULINE TEAVE

•
•
•
•
•

•

Uus müügiesindaja: müügiesindaja, kes liitus TIENSiga pärast 27.
augustit 2019;
Olemasolev müügiesindaja: müügiesindaja, kes liitus TIENSiga
enne 27. augustit 2019;
BV-d ja PPV-d arvestatakse nii liitumispakettide müügi kui ka
korduvmüügi eest.
PPV nõue: 4*, 5* ja 6*: 50 PV, 7*: 100 PV, 8* ning kõrgem tase:
200 PV.
Kõik pakkumised kehtivad, kuni soodushinnaga tooteid jätkub.
Tellimused täidetakse nende laekumise järjekorras.
TIENS jätab endale õiguse pakkumiste tingimusi muuta ning
pakkumised peatada.

Saa kingitus – 10 veebikoolitust TIENSi äriakadeemias!
Programmi kestus: 27. aprill 2019 – 27. august 2019 (mai, juuni, juuli, august)
Mida teha:
Leia programmiperioodil vähemalt 2 uut TIENSi liiget, kes ostavad Hõbe-liitumisprogrammi.
Need 2 uut liiget peaksid liitumisele ja liitumispaketi ostmisele järgneval kuul esitama
vähemalt 100 PV suuruse tellimuse (programmiperioodi jooksul).
Programmi tingimused:
- Sponsorid võivad registreerida uusi hõbeliikmeid erinevatel kuudel.
- 2 uut pronksliiget ei käsitleta kui üht hõbeliiget.
- Lisa-auhinda ei anta, kui tood Tiensi üle kahe hõbe- või kõrgema taseme liikme.
- Kõik andmed veebikoolituse, registreerimislinkide ning muu vajaliku infoga saadetakse
igale võitjale isiklikult programmiperioodi lõpus 2019. aasta septembris.
- Koolitusporgrammi algus on planeeritud septembrikuu keskele. Ühe veebikoolituse pikkus
– 90 minutit, 1–2 veebikoolitust nädalas. Koolitused toimuvad vene keeles.
Kirjale on lisatud koolitusprogramm ning info loengupidajate kohta.
Pärast 10 veebikoolituse tsüklit on plaanis organiseerida üks kontakt-koolituspäev Vilniuses
(7. detsember 2019). Koolitus koosneb 60–70% ulatuses praktilistest tundidest.
Tingimused saadetakse hiljem.

Saa kingitus – 10 veebikoolitust TIENSi äriakadeemias!
Veebiseminari ajakava
Neljapäeviti kell 20.00.
1) 09.19
2) 09.26
3) 10.03
4) 10.17
5) 10. 24
6) 10.31
7) 11.07
8) 11. 14
9) 11. 21
10) 11. 28
Veebiseminarid toimuvad vene keeles

Ф. Бикбаева. TIENS Обучение о продуктах и
оздоровление организма
Фарида Бикбаева - профессор Академии международных общих медицинских наук. Она является
хирургом, который имеет множество сертификатов специалиста, таких как урология, гинекология,
нейрохирургия, гастроэнтерология, кардиология, урологическая хирургия у детей, а также сертификат
об окончании Московской академии наук в 1996 году, сертификат по питанию в Китае и сертификат
международного медицинского консультанта - лектора в Республике Индонезия в 2002 году. Автор
многих книг, переведенных на 16 языков. Она является членом Всемирной медицинской ассоциации и
организатором Международной общей медицинской ассоциации.

Ф. Бикбаева. TIENS Обучение о продуктах и
оздоровление организма
Известный лектор Ф. Бикбаева расскажет о кровообращении, суставах, иммунной системе и
управлении весом основываясь на личной практике и достигнутых результатов.

Адрес: Конференц-центр „Havana“
Rūdės g. 27 D, Шяуляй, Литва
21 сентября, 2019 11.00-18.00
Цена билета до 31 августа - 20 EUR

Стоимость билетов с 1 сентября - 25 EUR
Обучение будет на русском языке.
В день мероприятия будет возможность заказать обед при регистрации.

Покупайте билеты в системе paysera и распечатывайте их.
Купить билеты:
https://tickets.paysera.com/lt/event/f-bikbajeva-tiens-produktu-ir-sveikatingumo-mokymai

