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Znajdź usługę Miejscowość Województwo
 

Colvita - Colway24 - nie przepłacaj ! (Hygiaino) [nr 211717]
Lokalizacja:  Kraków, Warszawa, Wrocław, Lublin
Więcej: wysyłka krajowa z opłatą pocztową

Zobacz inne oferty z tej kategorii  ·  Wystaw opinię  ·  Dodaj do ulubionych

Informacje

Cena 132 zł / sztuka
(jednorazowa realizacja usługi)
Rabat 30% tylko dla klientów z Favore.pl

Usługodawca  wars04hg_hygiaino
 

Firma: Hygiaino Group & Colway24
Adres: Warszawa i okolice
E-mail: wyślij wiadomość
Dodatkowe: jedyna dystrybucja interaktywna (

szukaj w google: Colway24 )
Hygiaino Group

Uwaga: podczas kontaktu z usługodawcą prosimy
powołać się na Favore.pl (otrzymasz rabat 30%)

Realizacja na miejscu, u klienta, zdalnie (na odległość)

Godziny poniedziałek-piątek:  10:00-18:00
sobota:  10:00-14:00

Więcej: preferowana korespondencja i ustalenia
dostaw ( google: hygiaino ) Wawa

Płatności gotówka, przelew na konto, karta płatnicza,
karta kredytowa

Więcej: refundacja systemowa Colway24

Nie masz gotówki? Weź korzystny kredyt!

Galeria

« Poprzednia  1 / 3 Następne »

system Colway24 poza sklepami
(powiększ zdjęcie)

Zobacz także

Inne oferty z tej kategorii

Oferty z miejscowości: 

Wrocław, Lublin

Inne oferty usługodawcy 

Opis

Kredyt gotówkowy 5 min.
w 5 minut sprawdź ile dostaniesz
kredytu !
www.GetinBank.pl

Pożyczka
Nawet do 50 000 zł bez
zabezpieczeń Minimum formalności -
sprawdź !
BGZ.pl/Kredyt_Tu_i_Teraz

Kredyt Bez Zaświadczeń
Kredyt gotówkowy bez formalności.
Wypełnij formularz. Oddzwonimy!
dbKredyt.pl/Kredyt_Gotowkowy
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Nowa jakość w sprzedaży aut
używanych.
masterlease.pl

Wszystkie pakiety, 16 kanałów
HD i pilot dla dzieci w
prezencie!
www.n.pl

 

Nie przepłacaj za Colvitę ani za inne pochodne produkty na bazie kolagenu naturalnego. Kupując w dowolnym sklepie internetowym lub
u dystrybutora możesz w najlepszym układzie zaoszczędzić 30 % na kontrakcie dystrybutora. Musisz jednak pamiętać, że status
dystrybutora równoważny z rolą konsultanta zobowiązuje również do pogłębiania wiedzy na temat sprzedawanych produktów i
przekazywania jej klientom. Firma Colway nie jest siecią warzywniaków w których za ladą może stanąć każdy. Dbając o wysoki poziom
wiedzy dystrybutorów dokłada wszelkich starań aby konsultanci poprzez ciągłe szkolenia reprezentowali odpowiedni do statusu
poziom. Każdy bez wyjątku dystrybutor ( czytaj konsultant ! ) jest zobligowany do podporządkowania się firmie w zakresie dobrowolnej
edukacji w powiązaniu z opieką nad klientem ( z uwagi na status leku nadany Colvicie na Białorusi oraz dalsze badania kliniczne w
prestiżowej klinice z ośrodkiem naukowym należałoby użyć słowa - "pacjentem" ). Nadgorliwość sponsorów doprowadziła do
narastającego konfliktu pomiędzy interesem własnym w budowaniu struktury pozornych dystrybutorów na bazie klientów , a poziomem
faktycznym wyszkolenia kosztem fikcyjnych konsultantów. Tak więc rosną rzesze klientów z rabatem dystrybutorskim co jest
wypaczeniem całej idei istnienia regulacji na drodze pozyskania wykształconej kadry w zakresie konsultacyjnym . Grupa Colway24 jako
jedyna dotychczas reprezentuje zdrową dystrybucję zgodnie z założeniami budowania biznesu i kodeksu etycznego w oparciu o
unikalne i niedostępne w żadnym sklepie internetowym możliwości zarobkowe wynikające z konsumpcji w systemie interaktywnym.
System Colway24 pozwala na refundację wewnętrzną dzięki promocji produktów i rekomendacji poprzez Krajowy Program Naturalnej
Ochrony Zdrowia ( szukaj w google: hygiaino ). Z uwagi na złożoność organizacyjną, zaplecze szkoleniowe liderów oraz system
oddziaływania profilaktyki powyższe zagadnienia nie mogą być poruszone w ofercie tego ogłoszenia. REASUMUJĄC ZAGADNIENIE:
KUPUJĄC W SYSTEMIE COLWAY24 PRODUKTY NA STATUSIE KONSUMENTA I TAK ZYSKUJESZ GWARANCJĘ DO PREMII
DYSTRYBUTORSKICH W MOMENCIE UZYSKANIA NOMINACJI MENEDŻERA Z OBROTU WŁASNEJ GRUPY. Inaczej tłumacząc ,
zyskujesz w adekwatnym czasie do rozwoju poziomów struktury konsumentów, premie z tytułu obrotów w grupie. Jeżeli myślisz, że jest
to realne do osiągnięcia w dowolnym sklepie internetowym Colway to należy tak samo odebrać premie ze wszystkich sklepów , w
których kiedykolwiek zostawiłeś pieniądze za towar.   ;)

Zadaj pytanie ·  Rezerwuj termin ·  Wystaw opinię  ·  Zobacz podobne oferty

Serwisowane, zadbane,
pewne

Promocja w telewizji n

Reklamy BusinessClick

Pliki do pobrania

nieżywi lekarze nie kłamią ( hygiaino ) ...
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

153,3 kB

wiedza ( preferencje Hygiaino ) Colway24
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

427,1 kB

KPNOZ Colway24 Hygiaino Group
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

236,9 kB

Colway 24 Hygiaino etaty
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

296,3 kB

aspekt prawny ( Hygiaino Group ) Colway2...
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

343,9 kB

Colway24 Hygiaino placówki
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

251 kB

Colway24 puzle Hygiaino Group
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

1 MB

Colway24 Hygiaino Group bez podziałów
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

664,3 kB

Hygiaino Colway24 a
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

1 MB

Rabaty
Nazwa Przy zamówieniu Wartość rabatu

Powołaj się na Favore.pl, otrzymasz rabat! Tylko dla klientów
z Favore.pl 30%

Zobacz także
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HR Colway24 z Hygiaino Group ( Colway ) Wawa [nr 211696]

Colvita - Colway24 - nie przepłacaj ! (Hygiaino) - wyświetleń 6 od 10-07-2010  (utworzona: 09-07-2010, modyfikacja: 10-07-2010)

O nas  Bezpieczeństwo  Reklama  Praca  Program partnerski  Dla webmasterów  Archiwum  Tagi

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu
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