SEPTEMBRA PIEDĀVĀJUMI

27. augusts – 26. septembris

Piedāvājums jauno konsultantu
SPONSORIEM
Reģistrējiet jauno konsultantus septembrī ar iestāšanās
komplektu kopējo vērtību 800 BV, un saņemiet TIENS segu
par 0,30 €.

0,30 €

Regulārā cena: 459,80 €
Ja reģistrēsiet jaunos konsultantus ar kopējo iestāšanās komplektu vērtību 1600
BV, jūs varat pasūtīt 2 segas par 0,30 €.

Piedāvājums
JAUNAJIEM KONSULTANTIEM
Iegādājies jebkuru TIENS produktu
un saņemiet 2 brošūras par
Nutri-Shape kokteiļiem un
TIENS produktiem par brīvu!

Visi jaunie konsultanti, kuri reģistrējas TIENS ar iestāšanās
komplektiem par 200/400/800 BV, saņems bezmaksas
dokumentu mapi un TIENS bukletu komplektu. Jaunais
konsultanta starta komplekts maksās tikai 0,30 €.

0,30 €

Piedāvājums
JAUNAJIEM KONSULTANTIEM
Septembris

Oktobris

Iestāšanās komplekts par 100 BV –
TIENS automātiskā krūze par 0,30 €
Septembrī iestāšanās komplekts par
200 BV

Oktobrī veic pasūtījumu par vismaz 100

Septembrī iestāšanās komplekts par
400 BV

Oktobrī veic pasūtījumu par vismaz 100

Septembrī iestāšanās komplekts par
800 BV

Oktobrī veic pasūtījumu par vismaz 100

PV uz saņem 19 €* elektronikos
atlaidi saviem nākamajiem pirkumiem.
PV uz saņem 38 €* elektronikos
atlaidi saviem nākamajiem pirkumiem.

PV uz saņem 76 €* elektronikos
atlaidi saviem nākamajiem pirkumiem.

Elektroniskās atlaides summa tiks pārskaitīta tikai pēc oktobra pasūtījuma, ne mazāk kā 100
PV, iesniegšanas un apmaksas.
Elektroniskos punktus jūs varēsit izmantot nākamajiem pasūtījumiem.

3 mēnešu programma
JAUNAJIEM KONSULTANTIEM
Pievienojies septembrī ar vismaz 200 BV, iestāšanās
komplektu, esi aktīvs un veic vismaz 100 PV
pasūtījumu nākamajos 2 mēnešos (oktobris,
novembris) un saņem TIENS spilvenu par 0,30 EUR.
Septembris
Sudraba vai lielāks iestāšanās komplekts(200 BV)
Oktobris

0,30 €

100 PV pasūtījums

Novembris
100 PV pasūtījums
Regulārā cena: 287,38 €
Septembrī ir nepieciešams iestāšanās komplekts, un oktobrī-novembrī var būt gan
iestāšanās komplekts, gan atkārtots pasūtījums.

3 mēnešu programma
JAUNAJIEM KONSULTANTIEM

Septembris
Septembrī iegādājies
iestāšanās komplektu par
200 BV

Oktobris
Veic pasūtījumu par 100 PV
un saņem 19 €*elektronisko
atlaidi nākamajiem pirkumiem.

Novembris
Veic pasūtījumu par
100 PV
+ saņem TIENS
spilvenu par 0,30 €

Piedāvājums
ESOŠAJIEM KONSULTANTIEM
Veic par +200 PV lielāku personīgo pasūtījumu nekā
obligātais kvalifikācijas pirkums septembrī un saņem TIENS
„Nutri-Shape“ svara kontroles uztura bagātinātājus „BURN“
un „TRIM“ par 0,30 EUR katru.

Regulārā BURN cena: 26,44 €
Regulārā TRIM cena: 38,59 €
Piedāvājums ir neierobežots - ar katru pasūtījumu +200 PV jūs varat pasūtīt 1
BURN un TRIM par īpašu cenu.
Produkti par 0,30 EUR pieejami e-veikala sadaļā “Akcijas un kosmētika”.

Piedāvājums
VISIEMS KONSULTANTIEM
Komplekts „Locītavu veselībai“ – 16 % atlaide!
1 x „Super Calcium“ ar jaunpienu

1 x „Cinks“
1 x „Flexi“

Komplekta cena TAGAD – tikai 127,82 € / 100 PV/BV,
iepriekš 152,89 € / 119,70 PV/BV
Daudzums nav ierobežots.

Piedāvājums
VISIEMS KONSULTANTIEM
Komplekts „Kuņģa veselībai“ – 20 % atlaide!
1 x „Hitozāns“
1 x dateļu sula
1 x „Spirulīna“(Ķīna)
1 x antilipīdu tēja (Ķīna)

Komplekta cena TAGAD – tikai 127,82 € / 100 PV/BV,
iepriekš 152,89 € / 119,70 PV/BV
Daudzums nav ierobežots.

Piedāvājums
VISIEMS KONSULTANTIEM
Komplekts „Atgriežamies skolā, atgriežamies darbā“
1 x „Super Calcium“ bērniem
1 x „Super Calcium“ pieaugušajiem
1 x „CordyCafé“ ar 60 % atlaidi

Komplekta cena TAGAD – tikai 61,62 € / 47,68 PV/BV,
iepriekš 71,27 € / 54,40 PV/BV
Daudzums neierobežots.
Visus komplektus e-veikalā var atrast sadaļā „Uztura bagātinātāji“.

Piedāvājums
VISIEMS KONSULTANTIEM
„Nutri-Shape Shake“ rudens piedāvājums
Pērc 2 kokteiļus
un 3-o saņem
tikai par 0.30
EUR
0,30 €
Pērc 3 kokteiļus
un 4-o saņem
tikai par 0.30
EUR + pasūti
trauku kokteiļu
sajaukšanai par
0.30 EUR
0,30 €

0,30 €

Piedāvājums
VISIEMS KONSULTANTIEM

20 %
atlaide

Pērc TIENS sleeping sērijas
produktus ar 20 % atlaidi :
spilvens, sega, virsmatracis

Tiek piemērota konsultanta atlaide

Piedāvājums VISIEM konsultantiem
Piedāvājums iepērkoties internetā.
Veic pasūtījumu par vismaz 150 PV
un saņem TIENS Fizzy par 0,30 €!

Neatkarīgi no pasūtījumu skaita un apjoma konsultants var
pasūtīt tikai vienu produktu par EUR 0,30.
Pasūtījumam jābūt vismaz 150PV

SVARĪGI
•

•
•
•
•
•
•

Ja konsultants ir reģistrēts vai iegādājas TIENS produktus ārpus
Baltijas valstīm, tad ikmēneša Baltijas akciju piedāvājums nav
derīgs. ti. PV punkti par preču iegādi ārpus Baltijas valstīm nav
iekļauti šo programmu noteikumos.
Jaunie konsultanti ir konsultanti, kuri TIENS ir pievienojušies kopš
2019. gada. 27. augusta
Esošie konsultanti ir konsultanti, kuri līdz ir pievienojušies TIENS
līdz 27. augustam
BV un PPV ietver atkārtotu pasūtījumu un iestāšanās komplektu
apgrozījumu.
PPV kvalifikācijas prasības: 4, 5 * un 6 * konsultanti - PV 50; 7 *
100 konsultantiem; 200 * konsultantiem 8 * un augstāk.
Akcijas ir spēkā tik ilgi, kamēr krājumi ir pieejami par īpašajām
cenām.
TIENS patur tiesības mainīt vai izbeigt akciju noteikumus.

F. Bikbajeva. TIENS produktu un veselības
atjaunošanu apmācības
2019.gada 21.septembrī plkst. 11:00, Konferenču centrs Havana, Adrese: Rūdės g.27d, 76001 Šiauliai
Plaši pazīstamā lektore runās par asinsriti, locītavām, imūnsistēmu un svara kontroli, pamatojoties uz
personas datiem, praktiskām situācijām un rezultātiem.
Pērciet biļetes vietnē PAYSERA un izdrukājiet.
Biļešu cena līdz 31. augustam. - 20 EUR
Biļešu cena no 1. septembra. - 25 EUR

Apmācība notiks krievu valodā. Pasākuma dienā pusdienas varēs iegādāties reģistrējoties.

Īpašais piedāvājums tikai F. Bikbajevas apmācību
dalībniekiem!
Piedalies apmācībās un pērc ar atlaidi!
20 % atlaide „Daudzfunkcionāla ierīce galvai“

30 % atlaide sekojošiem uztura
bagātinātājiem:
„Vision“, „Sleeping Duo“, Datulių sultys, „Propolis“

30 %
atlaide

Daudzums nav ierobežots. Tiek piemērota konsultanta
atlaide.
Piedāvājums spēkā no 21.-26. septembrim

20 %
atlaide

Pēc Jūsu lūguma AiRiZ higiēniskās paketes ir nopērkamas
atsevišķi!

5,75 €

5,75 €

5 PV / 4 BV

5 PV / 4 BV

Paketes dienai

Paketes naktij

9,20 €
8 PV / 6 BV

Ieliknīši ikdienai
Tiek piemērota konsultanta atlaide. Ir pieejami arī komplekti

Piedalieties TIENS Biznesa akadēmijas tiešsaistes
apmācībās!
Ja jūs nesaņēmāt šo apmācību motivācijas programmā, varat to
vienkārši iegādāties!
10 tiešsaistes apmācības ciklu izmaksas:
50 € līdz 12.09.2019
75 € no 13.09.2019

Maksājumu jāveic uz UAB
Korporacija Tjanši bankas kontu
Nr. LT31 7300 0100 8177 7773

Apmācības notiks krievu valodā un sāksies no
19. septembra

ПРОДАЖИ СЕГОДНЯ:
ТЕНДЕНЦИИ И
ТРЕНДЫ

1 Webinar

2 Webinar

10Webinar

Offline Training

БРЕНД КОНСУЛЬТАНТА
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ:
ИЛИ ПОЧЕМУ ВАС
ДОЛЖНЫ ИСКАТЬ
КЛИЕНТЫ

ПРОГРАММА

ПОСТПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. ИЛИ КАК
СДЕЛАТЬ КЛИЕНТА
ПОСТОЯННЫМ

КАК
ОРГАНИЗОВАТЬ
ПРИБЫЛЬНЫЙ
БИЗНЕС

3 Webinar

9Webinar

ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ О ПРОДУКТЕ,
КОТОРЫЙ ПРОДАЕШЬ
8Webinar

ТИПЫ ПРОДАЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ: ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ

3-4 Webinars

ТИПЫ ПРОДАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
КАК СОЗДАВАТЬ
КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ

5-6-7Webinar

ЭТАПЫ
ЭФФЕКТИВНЫХ
ПРОДАЖ

