
 

 

 

Promo akcia pre Winalite Europe na 2. štvrťrok 2013 

 

I. Odmena za registráciu nového člena 

 

1. Distribútori so zlatým alebo vyšším statusom získajú dvojnásobok bodov, ak 

zaregistrujú nového distribútora so zlatým alebo vyšším statusom. 

 

2. Distribútori s platinovým alebo vyšším statusom získajú 2,5-násobok bodov, ak 

zaregistrujú nového distribútora s platinovým alebo vyšším statusom.  

 

3. Distribútori s diamantovým statusom získajú trojnásobok bodov, ak zaregistrujú 

distribútora s diamantovým statusom.  

 

* Ak si nový distribútor navýši svoj status v priebehu 28 dní od registračného nákupu, 

bude sa odmena počítať z navýšeného statusu.  

 

II. Odmena z obratu štruktúry 

 

1. Distribútori so zlatým a vyšším statusom získajú odmenu z obratu štruktúry zvýšenú o 2 

%, ak ich nohy, z ktorých sa počíta odmena, dosiahnu v danom kalkulačnom týždni obrat 

minimálne 250 bodov. 

2. Distribútori s platinovým alebo vyšším statusom získajú odmenu z obratu štruktúry 

zvýšenú o 5 %, ak ich nohy, z ktorých sa počíta odmena, dosiahnu v danom kalkulačnom 

týždni obrat minimálne 250 bodov.  

3. Distribútori s diamantovým statusom získajú odmenu z obratu štruktúry zvýšenú 

o 10 %, ak ich nohy, z ktorých sa počíta odmena, dosiahnu v danom kalkulačnom týždni 

obrat minimálne 250 bodov.  

 

Podmienky: 

1. Odmena z obratu štruktúry z nôh, z ktorých sa počíta odmena, ostáva vo výške 10 % za 

obrat, ktorý prevyšuje 3000 bodov v danom kalkulačnom týždni.   

2. Keď sa vymení pozícia najsilnejšej nohy a nohy oprávnenej na odmenu z obratu 

štruktúry, bude sa ich bodový rozdiel kalkulovať ako odmena.  

 

III. Darček zdarma 

 

Distribútor, ktorý v jednom nákupe objedná produkty za minimálne 150 bodov, dostane 

od firmy darček. Môže si vybrať sadu rúžov na pery, dámsky alebo pánsky prívesok s anti-

radiačnými vlastnosťami, alebo skrášľujúcu a omladzujúcu kávu WinCafe VITAL. Nárok na 

darček vzniká za každých 150 bodov nákupu.  

 

V poznámke platobného príkazu je potrebné uviesť vybraný darček (darčeky). Ak v danom 



 

 

momente nebude vybraný darček na sklade, centrálny distribútor navrhne náhradné 

riešenie.  

 

 

Prívesok - pánsky Prívesok - dámsky 

  

 

 

Rúže na pery WinCafe VITAL 

  
 

IV. Odmena na cestovanie  

 

Na základe akumulovaného objemu predaja nôh, z ktorých sa počíta odmena z obratu 

štruktúry a titulu lídra v danom štvrťroku, budú vybraní 3 najúspešnejší lídri, ktorí získajú 

dodatočný fond na cestovanie vo výške 1000 bodov, ktorý sa použije návštevu sídla 

spoločnosti Winalite International v Guangzhou v Číne.  

 

* Tí, ktorí už túto odmenu získali a sídlo spoločnosti v Guangzhou v Číne navštívili, sa tejto 

promo akcie nezúčastnia.  

 

V. Návrat vyradených distribútorov 

 

Distribútori, ktorí boli vyradení zo systému, môžu dostať svoju pozíciu späť, ak získajú 

nového distribútora so zlatým statusom a uskutočnia kvalifikačný nákup vo výške 50 

bodov.  

 

Obdobie trvania promo akcie: 6.4.2013 – 5.7.2013 

 

Marketingové oddelenie regiónu Winalite Europe  

 

 


