
1
MIESIĄC

WARTOŚĆ
KATALOGOWA

PREZENTU: 
24,90 zł

2
MIESIĄC

WARTOŚĆ
KATALOGOWA

PREZENTU: 
69,80 zł

3
MIESIĄC

WARTOŚĆ
KATALOGOWA

PREZENTU: 
75,60 zł

Zacznij współpracę z Betterware od prezentów! Weź udział w Programie Łatwy Start, a przez 3 pierwsze miesiące 
będziesz otrzymywać fantastyczne nagrody! Aby przystąpić do programu, złóż zamówienia o łącznej wartości
co najmniej 100 punktów w miesiącu rejestracji lub następnym miesiącu od swojej rejestracji w Klubie Betterware. 
Zobacz przykładowe zestawy produktów:

ŁATWY
START

ODBIERZ NAGRODY
WARTOŚCI

170,30 zł

Gdy zrealizujesz zamówienia o łącznej wartości co najmniej 100 punktów (ok. 250 zł),
otrzymasz supersilną PIANKĘ PREMIUM DO CZYSZCZENIA PRZYPALEŃ.
Gęsta pianka nie spływa z pionowych powierzchni, działa silnie odtłuszczająco, usuwa pozostałości 
dymu, sadzy, tłuszczu. Idealna do czyszczenia grilla, piekarnika, kominka, rusztu. 300 ml.

Powtórz swój sukces z pierwszego miesiąca! Uzyskaj co najmniej 100 punktów (ok. 250 zł),
a zdobędziesz dwa fantastyczne produkty:
SZCZOTECZKĘ DO ZĘBÓW NANO GOLD z nanocząsteczkami złota,
oraz ZIELONĄ HERBATĘ W KAPSUŁKACH, która działa antyoksydacyjnie,
wspiera oczyszczanie i zmniejsza uczucie zmęczenia. 

Aż cztery rewelacyjne produkty czekają na Ciebie, gdy również w trzecim miesiącu zrealizujesz 
zamówienia o wartości co najmniej 100P:
HYDROCLINIC – ŻEL POD PRYSZNIC, odświeża, odżywia i nawilża skórę;
ZIELONA BIODEGRADOWALNA PASTA UNIWERSALNA ECO GREEN, doskonale wyczyści
wiele powierzchni, uwielbiana przez Klientów;
SPRAY DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI SILINIE ZABRUDZONYCH POWER CLEANER,
usuwa osad, kamień, zacieki, rdzę, tłuste plamy;
PIANKA DO CZYSZCZENIA DYWANÓW I TAPICERKI
doskonale czyści tekstylia: dywany, tapicerkę, wykładziny.

Prezenty znajdą się w Twoim zamówieniu, w którym osiągniesz próg 100 punktów w danym miesiącu.
Nie wpisuj ich kodów na druku – system komputerowy automatycznie dołączy należne Ci nagrody (każdą za 1 zł). Udział w programie jest możliwy
tylko pod warunkiem uzyskania co najmniej 100 punktów w każdym z trzech miesięcy. Nie można „wrócić” do programu po miesięcznej przerwie.
Produkty w ramach poszczególnych kroków mogą ulegać zmianie w trakcie trwania programu.



Pokaż katalog wszystkim znajomym!
Na pewno obejrzą go z zainteresowaniem. Zostaw katalog do spokojnego przejrzenia,
umów się, że odbierzesz go za 2-3 dni.

PIERWSZE KROKI DO SUKCESU
JAK ŁATWO UZYSKAĆ 100 PUNKTÓW

(zamówienie za ok. 250 zł)
I ZDOBYĆ NAGRODY?

SKORZYSTAJ ZE SPRAWDZONEJ METODY:

KROK 1

Przy ponownej wizycie opowiedz o tym, że produkty Betterware to świetne pomysły,
które ułatwiają domowe obowiązki a produkty Blue Nature pozwolą całej rodzinie żyć zdrowo
i przyjemnie. Spytaj, co znajomym podobało się najbardziej.
Przyjmij ich zamówienia.

KROK 2

Zamówienie możesz złożyć samodzielnie w Stre�e Przedstawiciela po zalogowaniu
na stronie www.betterware.pl, lub przesyłając druk zamówienia e-mailem na adres
kontakt@betterware.pl. Możesz także złożyć zamówienie telefonicznie
22 318 33 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

KROK 3

Przesyłka od Betterware dotrze do Ciebie w ciągu 5 dni kurierem.KROK 4

Dostarcz zamówione produkty klientom, odbierz pieniądze.
Przy okazji spytaj, czy znajomi chcą dowiedzieć się czegoś więcej o możliwościach współpracy
lub mogą dać Ci kontakty do swoich znajomych zainteresowanych ofertą Betterware.KROK 5

ZAPRASZAJ NOWE OSOBY DO KLUBU BETTERWARE!

www.betterware.plPL079B

Zbuduj swój zespół Przedstawicieli – będziesz otrzymywać odpowiedni procent od wartości 
sprzedaży wypracowanej przez Twoją grupę. Sprawdź nasz Plan Marketingowy.

 który pomoże Ci zorganizowaćZawsze możesz liczyć na pomoc swojego Sponsora,
i poprowadzić spotkanie.

Aktywnie korzystaj z obu możliwości, jakie daje Ci współpraca z Betterware:
sprzedaży wyjątkowych produktów oraz rozwoju własnego biznesu!
Dzięki temu masz większą szansę na sukces!


