
FENNTARTÁS ÉS ÉPÍTÉS ORGANÓVAL

A. MEGŐRIZNI

Ismerje meg az ORGANO legújabb ösztönző programját, hogy támogassa vállalkozása 
növekedését és növelje megtartását! Ez a 90 napos terv kétféleképpen működik:

Új regisztrációkhoz tervezték. 
Csatlakozzon az ORGANO 
-hoz 2021. október 2. 
és december 31. között, 
maradjon 90 napig aktív.

és szerezze vissza az 
eredeti megrendelés 
10% -át*.

PÉLDA 1:             
Richard csatlakozott az ORGANO -hoz, 
és 100 eurós rendelést rendelt az 1. 
hónapban. 90 napig aktív maradt, és a 
végén €10 kapott vissza!

PÉLDA 2:       
Linda csatlakozott az ORGANO -hoz, 
és 300 eurós rendelést rendelt az 1. 
hónapban. 90 napig aktív maradt, és 
a végén €30 kapott vissza!

* 10%-os visszaszerzés” az áfa és szállítási díj nélküli kezdeti rendelésnél kerül kiszámításra.
* A PQV a Personal Qualifying Volume rövidítése.
* “A rendelés termékeket Travalla és Cognition előfizetést tartalmaz. Az üzleti eszközök nem tartoznak ide.
* Az új SignUp nem feltétlenül Bronz, Ezüst vagy Arany. Minősítő megrendelés a termékek bármely kombinációja.
* Minimum havi 100 PQV rendelés a minősítéshez. Ez származhat több, minden hónapban elküldött megrendelésből, valamint az ügyfeleik megrendeléseiből.
* A „Nyerj vissza 10%-ot” a 90 nap végén kerül kifizetésre az OGPay Wallet segítségével USD -ban.
* Az Új Feliratkozók jogosultak erre az ösztönzésre mindaddig, amíg regisztrálnak a promóciós időszakon belül, 2021. október 2– december 31. között.
* Az egyesült királyságbeli országos előírások és vásárlási korlátozások miatt a brit disztribúciós partnerek „10%-os visszafizetést” számítanak fel a regisztráció dátumától számított 14 napon 

belül leadott első 2 megrendelésre.
* Az Olasz forgalmazási partnerek esetében a kezdeti megrendelés lehet személyes vagy kiskereskedelmi megrendelés. A „Nyerj vissza” kifizetést figyelembe vesszük az első megrendelésnél, 

legyen az kiskereskedelmi vagy személyes megrendelés.
* A promóció érvényes az EU -ra, az Egyesült Királyságra és Törökországra

ORGANO™ EUROPE



B. ÜZLET ÉPÍTÉS

Regisztráljon személyesen 
2 új Disztribúciós Partnert, 
egyenként legalább 100 PQV 
megrendeléssel

2 új vevővel, akiknek 
legalább 60 PQV 
megrendelést kell 
kapnia **

€50* az első hónapban
€75* ha ugyanezt teszi a 2. hónapban
€100* ha megismétli a 3. hónapban

* Egyesült Királyság - 1. hónap: 50 £. 2. hónap: 75 £ 3. hónap: 100 £ Törökország - 1. hónap: 245 TL. 2. hónap: 365TL. 3. hónap: 490TL
** Ahhoz, hogy minden hónapban jogosult legyen a pénznyereményre, a szponzornak aktívnak kell maradnia legalább 100 PQV -val (személyes minősítő kötet).
** A készpénzes jutalmak USD -ban kerülnek jóváírásra a szponzor OGPay pénztárcájában. Azoknál a régióknál, ahol még nincs OGPay, a pénzjutalmakat ugyanúgy fizetik, mint a 

jutalékokat.
** A promóciós időszak 2021. október 2-tól december 31-ig tart.
** A promóció érvényes az EU -ban, az Egyesült Királyságban és Törökországban.
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