JUST-NAHRIN AKTIVITÁSI VERSENY
Időszak: 2021. április 1-től 2021. június 30-ig
I. 2021. ÁPRILIS 1. UTÁN REGISZTRÁLT ÚJ BELÉPŐK RÉSZÉRE
Feltétel: a belépés hónapjában legalább 30 pont értékű vásárlás.
A versenykiírás feltételét teljesítők nyereménye:
Áprilisban: 1db Pikáns fűszer + 1db Borsmenta illóolaj
Májusban: 1db Banán ízű fehérjeital
Júniusban: 1db Gyógynövényes ice-tea
Különdíj: a legeredményesebb új belépő - a verseny ideje alatt az összesített legnagyobb egyéni
forgalmat elérő versenyző - jutalma 1db Nespresso kapszulás kávéfőző + 3 doboz Nahrin espresso
kávékapszula és 3 doboz Nahrin hosszúkávé kávékapszula
II/A 2021. ÁPRILIS 1. ELŐTT REGISZTRÁLT TAGOK RÉSZÉRE
(Kivéve a jelenlegi Elit Klub és Hálózatépítők Klubjának tagjai)
Feltétel: havi 60 pont értékű vásárlás áprilisban, májusban vagy júniusban, Életfa Üzleti Alapok Képzés
megléte vagy elvégzése legkésőbb a versenyidőszak végéig.
A versenykiírás feltételeit teljesítők nyereménye:
Áprilisban: 1db Just hűtőtáska
Májusban: 1db Tőzegáfonya Plus
Júniusban: 1db Chai Latte
Különdíj: a legeredményesebb forgalmazó - a verseny ideje alatt az összesített legnagyobb egyéni
forgalmat elérő versenyző - jutalma 1db Nespresso kapszulás kávéfőző + 3 doboz Nahrin espresso
kávékapszula és 3 doboz Nahrin hosszúkávé kávékapszula
II/B A JELENLEGI ELIT KLUB TAGJAI RÉSZÉRE
Feltétel: növeld a pontjaidat 25%-kal a 2020. II. félévben elért átlaghoz képest. Az átlagpontszámot a
2020. július 1. és december 31. közötti időszakban elért pontjaid átlaga jelenti.
A versenykiírás feltételeit teljesítők nyereménye:
Áprilisban: 1db Díszdoboz ínyenceknek
Májusban: 1db Tőzegáfonya Plus
Júniusban: Oliva olaj - balzsamecet duó
Különdíj: a legeredményesebb forgalmazó - a verseny ideje alatt a legnagyobb növekedést mutatja jutalma 1db Nespresso kapszulás kávéfőző + 3 doboz Nahrin espresso kávékapszula és 3 doboz Nahrin
hosszúkávé kávékapszula
SZPONZORÁLÁSI AKCIÓ MINDEN REGISZTRÁLT TAG RÉSZÉRE
Feltétel: a verseny ideje alatt minden hónapban 3-3 olyan új közvetlen belépő regisztrálása a
hálózatban, akik csatlakozásuk hónapjában minimum 30 pont értékben, a további hónapokban (május,
június) pedig ismét legalább 30 pont értékben vásárolnak. Feltétel még az Életfa Üzleti Alapok Képzés
megléte vagy elvégzése legkésőbb a versenyidőszak végéig.
A feltételt teljesítők minden hónapban ajándékot kapnak a 30 pontos új belépőik (3fő) után a beléptetést
követő hónapban. A nyeremények:
Áprilisban: 1db Just Relax szett
Májusban: 1db Mályva habtusfürdő
Júniusban: 1db Mandulás testápoló
Különdíj: a legeredményesebb szponzor - akihez a verseny ideje alatt a legtöbb, a kiírásnak megfelelő
30 pontos belépő csatlakozik - 2 főre szóló all-inclusive wellness hétvégén pihenheti ki a verseny
fáradalmait!
FONTOS!
A versenyben indulók minden kategóriában vagy a következő rendelésükkel vagy személyesen
az alábbi vásárlási pontokon veheti át a nyereményüket:
Logisztikai Központ
Életfa Székház, Miskolc, Papszer u. 24.
Életfa Egészségpont, Budapest, Benczúr u. 45.
Debreceni Klubraktár, Debrecen, Kishegyesi u. 21.

