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Nowe standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: zasponsoruj minimum trzech nowych Dystrybutorów pierw-
szej generacji, z których każdy osiągnie stanowisko Assistant Supervisora. Każdy z nich musi osiągnąć minimalną sumę 
punktów kartonowych, tak jak przedstawiono na rysunku powyżej. Realizuj wymóg aktywności 4 pk. w każdym miesiącu 
trwania programu i osiągnij z tą nową grupą wymaganą ilość pk., jak opisano powyżej. Program promocyjny będzie trwał od 1 lipca  
do 31 października 2010. Wszystkie wymagania muszą zostać zrealizowane w czasie trwania programu. Nowi Dystrybutorzy zasponso-
rowani w trakcie trwania programu, którzy chcą uzyskać kwalifikację, muszą zrealizować wymóg 4 pk. aktywności w swoim pierwszym 
miesiącu oraz w każdym następnym. Za datę zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje się datę zatwierdzenia Umowy Dystry-
butorskiej przez Biuro Główne FLP Poland. W programie uczestniczyć mogą jedynie Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w krajach euro-
pejskich. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszą być dystrybutorami krajowymi, na stałe zamieszkałymi w Polsce. Każdy dystrybutor jest 
odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Wyjątki nie będą rozpatrywane. Nagrody programu obejmują wyłącznie to, co zostało 
wymienione powyżej. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Nagrody z programu nie podlegają zamia-
nie na gotówkę ani nie mogą zostać przekazane innej osobie.

Okres kwalifikacyjny: 1 lipca - 31 października 2010

15 - 16 kwietnia

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 1

Osiągnij 95 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

Osiągnij 50 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

Osiągnij 20 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

BILETY NA ZJAZD  Ø

HOTEL – 3 DOBY Ø

PRZELOT Ø

BILETY NA ZJAZD  Ø

HOTEL – 3 DOBY Ø

BILETY NA ZJAZD  Ø

TY 
(aktywność 4 pk.)

TY 
(aktywność 4 pk.)

TY 
(aktywność 4 pk.)

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

Assistant Supervisor
min. 15 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

Assistant Supervisor
min. 15 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.


