
ZAREGISTRUJ 10 IBO 
Osobne zapíš 10 IBO, každý s prvou objednávkou na 

minimálne 250 CV (napr. 250 Powerhouse Pack), 
v priebehu 30 dní od svojej registrácie a 

obdržíš bonus $300.

ZAREGISTRUJ 5 BUILDEROV
Osobne zapíš 5 Builderov (päť IBO, z ktorých každý 

osobne zaregistruje troch IBO), každý s prvou objednávkou 
na minimálne 250 CV (napr. 250 Powerhouse Pack),

v priebehu 30 dní od svojej registrácie a 
obdržíš bonus $600.

ALEBO

ŠPECIÁLNA PONUKA PRE NOVÝCH IBO
Zarob viac peňazí, postúp na Premiera rýchlejšie a kvalifikuj sa na peňažné bonusy!
Máš 30 dní odo dňa registrácie na dosiahnutie pozície Premier jedným z dvoch spôsobov:

$300 $600

Táto akcia je platná len pre nových IBO v USA, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, EÚ, na Jamajke a Trinidad a Tobago. 
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Otázka: Jak se mohu podílet na rychlé cestě k dosažení pozice Premiéra?
Odpověď:•Osobně zapsat 10 IBO, každý s minimálně 250 CV první objednávky (např. 250 Powerhouse Pack), do 30 dnů od své první registrace.
                      NEBO
                  •Osobně zapsat pět Budovatelů  (pět IBOS z nichž každý osobně zapíše tři IBOS), každého s minimálně 250 CV v první objednávce
                      (Např. 250 Powerhouse Pack), do 30 dnů od své první registrace.

Otázka: Jaké jsou bonusy z rychlé cesty k dosažení pozice Premiéra?
Odpověď: K rychlému dosažení pozice Premiéra získáš 300 dolarů nebo 600 dolarů, protože získáš CV body a to se Ti odrazí v připsání provizí. 

Otázka: Platí pro všechny zapsané IBO, kteří se zapíši do 31. října?
Odpověď: Ano, všechny IBO, kteří se zapíší v době od 1. září do 31. října tj. 30 dní od data jejich zápisu se budou  kvalifikovat do rychlé pozice Premiéra.

Otázka: Kteří IBO jsou způsobilí k rychlé cestě na pozici Premiéra?
Odpověď: Podpora je k dispozici u  IBO s trvalým pobytem v USA, Kanadě, na Novém Zélandu, v Austrálii, EU, Jamajce, Trinidad a Tobago.
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