KONKURS “ROŚNIJ Z NSP” Poznaj nowatorskie narzędzie

stworzone specjalnie dla branży MLM.

SmartCard
Konkurs przeznaczony jest dla osób �izycznych, nieposiadających zarejestrowanej w Nature’s
Sunshine działalności gospodarczej, posiadających status Klienta VIP. 3 nagrody główne w postaci
voucherów o wartości 150 zł będą przyznane trzem uczestnikom konkursu, którzy w danej,
miesięcznej edycji uzyskają najwyższą ilość Punktów
Grupowych (PG) według Planu
Marketingowego NSP. Każdemu uczestnikowi konkursu zostanie przyznana kwota Punktów
Konkursowych odpowiadająca rabatowi naliczonemu według Planu Marketingowego NSP. Po
przystąpieniu do konkursu naliczony rabat automatycznie zamienia się na zasilenie taką samą
ilością punktów konkursowych. 1 zł rabatu zamienia się na 1 punkt konkursowy. Atrakcyjne
nagrody pocieszenia –
nagrody pieniężne wpłacane na kartę Smartcard NSP w wysokości 85% uzyskanych punktów
konkursowych. 1 punkt konkursowy odpowiada 0,85 zł nagrody pieniężnej przelanej na kartę NSP.
Klient VIP NSP musi wybrać jedną z dostępnych opcji:zachować naliczanie miesięcznych rabatów i
wykorzystywać je przy kolejnych zamówieniach w NSP albo zgłosić się do konkursu Rośnij z NSP
i zamiast rabatów otrzymywać punkty konkursowe i wypłaty nagród pocieszenia na kartę NSP. Nie
ma możliwości jednoczesnego udziału w konkursie i korzystania z rabatów.
Czym jest karta smartCard NSP?
Karta smartCard NSP jest narzędziem służącym do wypłacania nagród pieniężnych w konkursie
Rośnij z NSP!
Kartą możesz zapłacić wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności w terminalach płatniczych,
możesz też wybrać gotówkę z bankomatu.
Jak to działa?
Wystarczy wziąć udział w konkursie Rośnij z NSP! Aby to zrobić, należy zadzwonić do działu
obsługi klienta Nature’s Sunshine pod 22 3112100 i zgłosić chęć udziału w konkursie. Zostaniesz
poprowadzony przez ścieżkę rejestracji.
Dlaczego warto używać smartCard?
W ramach konkursu organizowanego przez NSP na platformie smartCard otrzymujesz nagrody
pieniężne na kartę NSP. Kiedy zdecydujesz się na udział w konkursie wszystkie zdobyte nagrody
będą przelewane na Twoją kartę smartCard, jednak sam decydujesz, jaką kwotą chcesz zasilić kartę
w danym momencie. SmartCard to szybki i wygodny sposób odebrania nagrody. Możesz nią płacić
we wszystkich punktach akceptujących karty płatnicze, w Internecie lub wybierać pieniądze z
bankomatów. Dodatkowo, karta pozwala na uzyskanie zniżek w wielu punktach handlowych
(szczegóły na stronie http://www.rabatypekao.pl/)
W konkursie mogą brać udział tylko obywatele Polski posiadający numer identyfikacyjny
PESEL, lub osoby posiadające certyfikat rezydenta podatkowego.

