prezdravie.eu - Všetko pre Vaše zdravie
Zaujímavá príležitosť – začnite

Ak Vás zaujíma ako si veľmi jednoducho a príjemným spôsobom môžete zarobiť peniaze – neváhajte.
Ponúkame Vám k tomu tie najlepšie nástroje, aby ste dosiahli toho, čo hľadáte.
Ponúkame možnosť ženám aj mužom všetkých vekových kategórií, ako získať atraktívni príjem s flexibilnou
pracovnou dobou.
Buďte nezávislí a rozhodnite sa, či využijete tieto skvelé možnosti, buď pre prácu na plný úväzok, alebo ako možnosť
ďalšieho prameňa príjmu.
Chcete sledovať módne trendy a byť pravidelne informovaní o nových kolekciách šperkov?
Chcete nakupovať so zľavou teraz aj v budúcnosti?
Ste radi medzi ľuďmi a páči sa Vám myšlienka spojenia krásy a zdravia?

Prečo sa stať členom ?
- nákup so zľavou 20% až 40%
- zľava Vám zostává po celú dobu registrácie, nemusíte ju obhajovať, ani platiť žiadne iné poplatky
- mimoriadne akcie len pre členov
- cenová dostupnosť výrobkov
- šperky sú v súlade s najnovšími módnymi trendmi
- budete vždy IN
- veľká variabilita a široký sortiment šperkov
- krásne dizajnové spracovanie
- budete sa páčiť a ešte môžete pozitívne ovplyvňovať svoje zdravie
Čo ako člen - obchodník získavate
- minimálna investícia ( 25,- eur)
- okamžité členské zľavy
- jedinečné výrobky predávané takmer vo všetkých štátoch sveta
- ľahko predajný a v praxi overený výrobok
- KNOW HOW a vyskúšaný systém predaja
- motivační a prehľadný systém kariérneho rastu
- príjem závislý na vašom odhodlaní
- flexibilná pracovná doba
- podpora týmu zo strany firmy v podobe akcií, zliav a dodatočných odmien
- vek, vzdelanie a spoločenské postavenie NEROZHODUJE
- veľmi jednoduchý spôsob predaja
- možnosť rýchleho získania najvyšších zliav a pozícií
- zaujímavá odmena pri rozvoji členského týmu
- možnosť, jednoduchým spôsobom zarobiť peniaze
Čo ako bežný člen nemusíte
- nie je povinný žiadny mesačný odber
- nakupite kedy chcete a koľko chcete
- zľavu(úroveň), ktorú raz získate, nemusíte obhajovať, zostáva Vám po celú dobu registrácie
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