
PORNIRE
UȘOARĂ
CÂȘTIGĂ PREMII ÎN VALOARE DE  276 Lei

Dacă vei realiza comenzi în valoare totală
de cel puțin 100 de puncte (aprox. 280 lei), vei primi
SPUMA PREMIUM PENTRU CURĂȚAREA ARSURILOR
extrem de puternică. Spuma groasă nu curge
de pe suprafețele verticale, este un puternic degresant,
îndepărtează rezidurile de fum, funingine, grăsime.
Ideală pentru curățarea grătarelor, cuptoarelor, șemineelor.
300 ml.

Repetă succesul obținut în prima lună!
Obține cel puțin 100 de puncte (aprox. 280 lei) și vei primi două
produse fantastice:
PERIUȚA DE DINȚI NANO GOLD cu nanoparticule de aur și
RED TEA FORTE - aliatul puternic în lupta pentru o siluetă zveltă.
Combinația de piperină din piper negru, extractul de ceai roșu
cunoscut sub numele de „inamicul grăsimii" și cromul susțin
minunat efectele procesului de slăbire.

Chiar cinci produse nemaipomenite te așteaptă atunci când și în a treia lună
vei realiza comenzi în valoare de cel puțin 100P:
HYDROCLINIC - GEL DE DUȘ, împrospătează, hrănește și hidratează pielea;
SĂPUN DIN LAPTE DE CAPRĂ hidratează, înmoaie epiderma și calmează iritațiile;
PASTA UNIVERSALĂ VERDE BIODEGRADABILĂ ECO GREEN, curăță perfect diverse
suprafețe, mult iubită de Clienți; PRODUSUL PREMIUM CU NANOTEHNOLOGIE
pentru curățarea tuturor suprafețelor de bucătărie; SPUMA ÎMPOTRIVA PETELOR,
care îndepărtează perfect chiar și cele mai di�cile murdării.

Cadourile vor � în comanda TA în care vei realiza pragul de 100 de puncte în luna respectivă.
Nu introdu codurile lor în formularul de comandă – sistemul informatic va adăuga în mod automat premiile care ți se cuvin (�ecare produs cu 1 leu). Participarea la program este posibilă numai cu condiția că vei obține cel puțin 100 de puncte în �ecare dintre cele trei luni.
Nu te poți „întoarce" la program după o pauză de o lună. Produsele în cadrul �ecărei etape se pot schimba în timpul programului.

Bine ai venit în Clubul Betterware!
Câștigă premii!

Începe colaborarea cu Betterware, cu cadouri!
Participă la Programul Pornire Ușoară
și pentru primele 3 luni vei primi premii fantastice!

Pentru a te alătura programului, plasează comenzi
în valoare totală de cel puţin 100 de puncte în luna
înregistrării sau în luna următoare de la înregistrarea
în Clubul Betterware.

Vezi exemple de seturi de produse:

VALOAREA
DE CATALOG

A PRODUSULUI:

29,90 Lei

Prima
lună

VALOAREA
DE CATALOG

A PRODUSULUI:

101,80 Lei

Luna
a II-a 

VALOAREA
DE CATALOG

A PRODUSULUI:

144,50 Lei

Luna
a III-a 



Prezintă catalogul Betterware
tuturor prietenilor! Cu siguranță îl vor răsfoi
cu interes. Lasă catalogul pentru
a putea să-l răsfoiască în liniște, stabilește
că îl vei ridica peste 2-3 zile.

Economisește la prima ta comandă
și alege atunci când plasezi comanda
Starterul Profesional!

UTILIZEAZĂ METODA VERIFICATĂ:

La noua vizită spune că produsele
Betterware sunt idei excelente care
ușurează treburile casnice,
iar produsele Blue Nature permit
întregii familii să trăiască sănătos
și plăcut. Întreabă ce le-a plăcut
cel mai mult prietenilor.
Primește comanda lor de produse.

Poți plasa comanda singur
în Zona Reprezentantului
după logarea pe site-ul
www.betterware.ro,
sau trimițând formularul de comandă
prin e-mail la adresa
contact@betterware.ro

Coletul de la Betterware va ajunge
la Tine în termen de o săptămână
prin curier.

Livrează produsele comandate
către Clienți, primește banii.
Întreabă dacă prietenii doresc să a�e
mai multe informații despre
posibilitatea de colaborare
sau dacă îți pot oferi datele de contact
a prietenilor lor interesați
de oferta Betterware.

INVITĂ PERSOANE NOI
ÎN CLUBUL BETTERWARE!

www.betterware.ro
Construiește-ți echipa de Reprezentanți – vei primi procentul corespunzător din valoarea
vânzărilor realizate de grupul Tău. Verică Planul nostru de Marketing. care te va ajuta
să te organizezi. Poți conta întotdeauna pe ajutorul Sponsorului tău, și să conduci întâlnirea.

Pro�tă în mod activ de posibilitățile pe care ți le oferă colaborarea cu Betterware:
vânzarea de produse excepționale și dezvoltarea propriei afaceri!
Acest lucru îți oferă o șansă mai mare de succes!

PRIMII PAȘI
SPRE SUCCES

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

CÂT DE UȘOR POȚI SĂ OBȚII
100 DE PUNCTE

(comanda pentru aprox. 280 lei)
ȘI SĂ PRIMEȘTI PREMII?

pachetul cuprinde doar hit-uri cu o valoare
de catalog de aproximativ 586,60 lei
pentru tine 286 lei și totodată dobândești 100P!
Doar pentru NOII MEMBRI DE CLUB!

Veri�că detalii în documentele
din Zona Membrilor de Club.
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