BONUS TILBUD
Fast Start Bonuses for New IBOs
IBOs med en startdato i januar 2019
DANMARK | JANUAR 2019
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- Enhver IBO fra ethvert EUland med en startdato mellem
den 1. og 31. januar 2019 kan gå
efter bonusserne.

- Enhver IBO fra ethvert EU-land
med en startdato mellem den 1.
og 31. januar 2019 kan gå efter
bonusserne.

- Enhver IBO fra ethvert EUland med en startdato mellem
den 1. og 31. januar 2019 kan gå
efter bonusserne.

- Dette er en ENGANGS-bonus, der kan opnås inden for
en nystartet IBO-kvalifikationsperiode.

- Dette er en ENGANGS-bonus, der kan opnås inden for en
nystartet IBO-kvalifikationsperiode.

- Dette er en ENGANGS-bonus, der kan opnås inden for
en nystartet IBO-kvalifikationsperiode.

- Denne CAB vil blive udbetalt
efter samme tidsplan som alle
andre CABer.
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kr
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OTHER BONUS PROMOTIONS
DISSE BONUSORDNINGER
GÆLDER KUN
FOR
SELVSTÆNDIGE
VIRK-SOMHEDSEJERE
I DANMARK. Se dokumentet med listen over
produkter og serviceydelser, som du finder under
IBO Back Office, hvor du får en komplet oversigt
over point for alle produkter.
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- En IBO skal have en startdato
før 1. januar 2019 for at kvalificere
sig til denne bonus.

TJEN

1.875

kr

International
Convention
Tilmeld dig nu!

- De erhvervede CQ-ben skal
have en startdato i løbet af
januar, og kvalificere indenfor
deres første 30 dage for at
forsøge at opnå denne bonus.

www.acnreg.eu

- Kunder som forsøger at opnå
de ti point, skal erhverves i løbet
af januar.

DK-BonProm: 1-19

- Kunder med nul point regnes IKKE med i denne bonus -

