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SKORZYSTAJ Z LISTOPADOWYCH AKCJI PROMOCYJNYCH VISION,
ABY OTRZYMAĆ NAJWIĘKSZE KORZYŚCI!
AKCJA PROMOCYJNA „JESIEŃ Z BIO-IN”
Akcja promocyjna obowiązuje we wszystkich firmach handlowych i za pośrednictwem systemu GOS, z wyjątkiem firmy handlowej w Wietnamie i Azerbejdżanie w listopadzie 2017 r.
• Złóż zamówienie w listopadzie na sumę co najmniej 230 CV (suma zamówień zaliczona na miesiąc
listopad) i otrzymaj produkt dodatkowy 1 opakowanie Synbiotyku Bio-In do wyboru spośród
dostępnego asortymentu danej firmy handlowej (Synbiotics Woman care lub Synbiotics Nutrition care
lub Synbiotics Immune care).
Produkt dodatkowy można odebrać od razu po osiągnięciu wymaganej sumy zamówień lub w późniejszym terminie w listopadzie/grudniu1.

VIP-FORUM
2-3 grudnia 2017 r. Moskiewskie Centrum
Młodzieżowe „Planeta KWN” Moskwa,
Sheremetewskaya 2
Trwa sprzedaż biletów na zimowe VIP-FORUM .
Cena biletu na dwa dni wydarzenia wynosi:
• od 16 października do 15 listopada (włącznie) –
5 400 rubli (77,14 j.u.)
• do 16 listopada do 28 listopada (włącznie) – 5 900 rubli (84,28 j.u.)
Dla Nowych Partnerów z września, października i listopada przez cały okres obowiązuje ustalona cena w wysokości – 4 900 rubli (70 j.u.)
Sprzedaż biletów odbywa się w firmie handlowej w Moskwie do 1 grudnia 2017 r. (włącznie) lub za
pośrednictwem firmowego sklepu internetowego (Zamów w domu – odbierz w firmie handlowej)
do 28 listopada 2017 r. (włącznie). Bilety są dostępne w formie elektronicznej.
1. W przypadku spełnienia warunków akcji promocyjnej za pośrednictwem systemu GOS EU z dostawą do Uzbekistanu produkty dodatkowe można otrzymać w bieżącym zamówieniu, wskazując dodatkowe adresy dostawy. Produkty dodatkowe można odebrać tylko w tej firmie handlowej, w asortymencie której są one dostępne.
Prezentowane przez Vision Polska Sp. z o.o. (Spółkę) informacje o promocjach nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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Aby dokonać zakupu biletu online
wejdź na stronę firmowego sklepu internetowego
(www.visionshop.me), ale wcześniej zarejestruj się. Wybierz opcję „Zamów w domu – odbierz w firmie
handlowej (Rosja, Białoruś)”. Na wyświetlonej stronie wybierz opcję „Firma „DEM4 P” autoryzowany
dystrybutor marki Vision, Moskwa”. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz maila z linkiem na stronę
sklepu internetowego, gdzie można zobaczyć bilet i go wydrukować. Bilet będzie również dostępny na
osobistym koncie na stronie: www.vip-tree.net w zakładce „Moje narzędzia” (wiersz „Bilety na wydarzenia”).
Bilet można kupić tylko dla siebie a nie dla grupy dystrybutorów.
Dodatkowe warunki:
• Na kontrakt rodzinny, wprowadzony do bazy danych, można dokonać zakupu 2 biletów.
• Uczestnictwo dzieci w wydarzeniu nie jest przewidziane. Nie jest prowadzona sprzedaż biletów dla
dzieci.
• Zakupione na wydarzenie bilety nie podlegają zwrotowi.
• Zakupione bilety na wydarzenie można wymienić pod warunkiem osiągnięcia przez dystrybutora
wyższej kwalifikacji.
Kwalifikacja do udziału:
• Być co najmniej w kwalifikacji VIP we wrześniu lub październiku lub listopadzie 2017 r.
Kwalifikacja na miejsca uprzywilejowane:
• Sektor GALA – być co najmniej w kwalifikacji VIP 4S w dowolnych dwóch miesiącach w okresie od
września do listopada 2017 r.
• Sektor VIP 3S – być w kwalifikacji VIP 3S w dowolnych dwóch miesiącach w okresie od września do
listopada 2017 r.
• Sektor VIP 2S – być w kwalifikacji VIP 2S w dowolnych dwóch miesiącach w okresie od września do
listopada 2017 r. lub być w Klubie Dolarowych Milionerów po podsumowaniu listopada 2017 r.
• Sektor VIP 1S – być w kwalifikacji VIP 1S we wrześniu lub październiku lub listopadzie 2017 r.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
WEBINARIUM GŁÓWNYCH DORADCÓW PREZESA
DLA DYSTRYBUTORÓW W KWALIFIKACJI CO NAJMNIEJ VIP 1S
PO PODSUMOWANIU PAŹDZERNIKA
11 LISTOPADA 2017 R. 11:00 (CZASU
MOSKIEWSKIEGO)
Dołącz do specjalnego treningu online
Głównych Doradców Prezesa Olega i Ałły
Andrijczuków oraz Pawła i Swietłany
Dubrowych dla wszystkich dystrybutorów
w kwalifikacji co najmniej VIP 1S po
podsumowaniu października.
Profesjonaliści z dziedziny marketingu sieciowego
z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy będą
rozmawiać z liderami w kwalifikacji VIP 1S na aktualne tematy:
• Co i w jaki sposób trzeba zrobić, aby
zbudować odpowiednie relacje z partnerami.
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• Jak opracować jasny system szkolenia w swojej organizacji.
• Jak prawidłowo prowadzić reduplikację biznesu w sieci, rozwijać liderów i stworzyć motywacyjne
środowisko.
• W jaki sposób osiągnąć geograficzne rozszerzenie swojej działalności.
• W czym tkwi zagadka sukcesu i jak osiągnąć rezultaty przy minimalnym wysiłku.
• Jak rozwija się Firma, i jaką rolę pełnią liderzy w kwalifikacji VIP 1S w tym procesie.
Super profesjonaliści z branży MLM zaprezentują przydatne lifehacki i zaakcentują najciekawsze momenty, na
które należy zwrócić szczególną uwagę w dzisiejszej pracy. Usłyszysz historie o zasadach efektywności, które
pozwolą przyspieszyć Twój sukces, ponieważ wystarczy czasami tylko podjęcie jednego działania, a także poznasz pomysły związane z podniesieniem kwalifikacji i wynagrodzeń.
Główni Doradcy Prezesa czekają na Państwa pytania, sugestie, życzenia i pomysły, które mogą wpłynąć na
wzrost obrotów handlowych i rozwój organizacji. E-mail: vipcontact777@mail.ru.
Kwalifikacja do udziału:
• VIP 1S za październik 2017 r.
Poszukaj linku na konferencję na swoim prywatnym koncie, podłącz się i otrzymuj najważniejsze informacje
oraz cenne wskazówki z pierwszej ręki!

VISIONFIT 2017. DRUGI SEZON
Drugi sezon projektu VisionFit nabiera tempa. Uczestnicy aktywnie biorą udział w treningach, opracowanych specjalnie dla
nich, zgodnie z ich potrzebami. Nowi prowadzący, lekcje wideo
na temat ćwiczeń fizycznych, specjalny system podnoszenia ich
trudności, pierwsze zwycięstwa, pierwsze pokonanie własnych
słabości, pierwsze zgubione kilogramy – to tylko część tego, co
dzieje się w życiu projektu. Teraz uczestnicy mogą komunikować
się między sobą na czacie Telegram prawie przez całą dobę, bez
względu na to, w jakiej strefie czasowej się znajdują.
Zakończył się konkurs przepisów, których uzbierało się już ponad
sto. Wszystkie przepisy można zobaczyć przez hashtag#foodvisionfit2. Zwycięzcą konkursu została Evgenia Krypen. W nagrodę
otrzyma nasz legendarny żel Millenium Neo. Gratulujemy!

gi
u
r
D n!
sezo

Nie zapomnij, że aby kontynuować udział w projekcie wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić status Klienta
Premium w październiku i w listopadzie. Szczegółowe informacje o VisionFit znajdują się na oficjalnej stronie
internetowej pod linkiem http://www.vipgroup.net/news/activities/visionfit/.
HARMONOGRAM WEBINARÓW VISIONFIT W LISTOPADZIE 2017 ROKU2:
5 listopada o godz. 13:00 (czasu moskiewskiego)
„Uzależnienie od węglowodanów. Znaczenie witamin, minerałów i suplementów diety w programach
odchudzania”.
Specjalnym gościem webinarium będzie Dondukovskaya Rimma Ravilievna. Dietetyk (staż - 23 lata), doktor
nauk medycznych, pracownik naukowy grupy żywieniowej w sektorze biochemii sportu SPbNIIFK, wykładowca dietetyki w College of Bodybuilding im. Bena Veydera, lekarz - konsultant ds. żywienia sportowców
w szkole Olimpijskiej rezerwy w łyżwiarstwie figurowym i kolarstwie, starszy trener w ośrodku fitness
„Studio 53”.
2.

UWAGA! Webinaria są prowadzone TYLKO dla uczestników projektu! Wejście po kliknięciu na specjalny link na osobistym koncie: www.vip-tree.net
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12 listopada o godz. 13:00 (czasu moskiewskiego)
Specjalne przesłanie przedstawiciela Klubu Milionerów Vision, Kawalera Orderu Diamentowej Doskonałości, przedstawiciela President’s Team Dmitrya Safronova do wszystkich uczestników drugiego
sezonu VisionFit.
19 listopada o godz. 13:00 (czasu moskiewskiego)
Pytanie – odpowiedź.
Prowadzący – Maria Jegorowa i Artur Zaripow.
Specjalne przesłanie przedstawiciela Klubu Milionerów Vision, Kawalera Orderu Diamentowej Doskonałości,
przedstawiciela President’s Team Tatiany Goldinoy do wszystkich uczestników drugiego sezonu VisionFit.
26 listopada o godz. 13:00 (czasu moskiewskiego)
„Anti-aging fitness i anti-aging food”.
Prowadzący – Maria Jegorowa i Artur Zaripow.
Specjalne przesłanie przedstawiciela Klubu Milionerów Vision, przedstawiciela President’s Team Eleny Christofi do wszystkich uczestników drugiego sezonu VisionFit.

DOŁĄCZ DO BIEŻĄCYCH PROMOCJI FIRMY:
LUXURY BONUS:

http://www.vision-polska.pl/distributor/career/bonus/luxury/

PROGRAM SAMOCHODOWY VISION:

http://www.vision-polska.pl/auto_program/

MŁODZIEŻOWY MARATON VISION:

www.mvm17.ru

VISION VOYAGE BALI:

http://www.vision-polska.pl/news/activities/visionvoyage_2018/

ZDROWIE Z VISION
W soboty o godz. 12.00 (czasu moskiewskiego) odbywają się programy online prowadzone przez najbardziej
doświadczonych ekspertów Firmy i specjalistów w zakresie suplementów diety, na aktualne tematy: zachowanie zdrowia i poprawa jakości życia.
Harmonogram wystąpień ekspertów VISION:
18 listopada: „Czy jesteś gotowy na zimę?” – doktor nauk medycznych Irina Aleksandrovna Jakowleva,
lekarz chorób zakaźnych, kardiolog, nutricjolog.
25 listopada: „Dzieci z probówki. Problemy zdrowotne u dzieci i matek. Pomoc z Vision”Lyudmila Nikolaevna Chentsova, pediatra, chirurg dziecięcy.
Dostęp: https://w.ivalize.net/#vip2/health lub z własnego konta dystrybutora na stronie www.vip-tree.net
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PROGRAMY VISION NEWS
Vision News – to wyłącznie dobre wiadomości!
Poczuj pulsowanie sukcesu z VISION! Pracujemy dla Ciebie!
Najbliższy program odbędzie się 17 listopada.
W programie:
• Bieżące akcje promocyjne
• VIP-FORUM 2017

• Zdrowie z Vision
• Najnowsze informacje na temat projektów:
VisionFit i Młodzieżowy Maraton Vision

FIRMA W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
FACEBOOK
Szanowni Dystrybutorzy!
Polub oficjalny profil Firmy na Facebooku i zaproś do
polubienia swoich znajomych! Wiadomości o Firmie,
informacje o produktach i wydarzeniach, konkursy i
prezenty od VISION.
Polska wersja językowa

Oficjalny profil Firmy na portalu
społecznościowym VKontakte:
https://vk.com/vision_rus
Dołącz do nas, czytaj najaktualniejsze wiadomości,
bądź aktywny!

https://www.facebook.com/VisionPolskaNaturalneProdukty

INSTAGRAM

Angielska wersja językowa
https://www.facebook.com/VisionitsmylifeEurope
Rosyjska wersja językowa
https://www.facebook.com/VIPGPL
Wietnamska wersja językowa
https://www.facebook.com/visionvn

Dowiedz się więcej o stylu życia VISION, bierz udział
w konkursach i wygrywaj nagrody, jako pierwszy zdobywaj informacje o specjalnych akcjach promocyjnych i nowych projektach – wystarczy polubić nasz
oficjalny profil @vision_rus!
https://instagram.com/vision_rus/

TELEGRAM
Czytaj nowości na @Vision_public. Link do Telegramu: https://t.me/Vision_public.
Pisz do nas na indywidualnym czacie @Vision_group_bot. Link do Telegramu: https://t.me/Vision_group_bot
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