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2019 Október -  Ajánlatunk ÚJ Tanácsadóknak 

Csatlakozz minimum 1db termék vásárlással és regisztrációs díjad elengedjük! 

Regisztrálj csatlakozási csomaggal és több ajándékot is adunk! 

100BV csatlakozási 
csomag vásárlás 
 
Ajándék: 
* 3db szórólap 
* 1db Propolis 
 
 

200BV csatlakozási 
csomag vásárlás 
 
Ajándék: 
* 3db szórólap 
* 1db Propolis 
* 1db Kezdőcsomag 
* Kedvezmény kupon 
5.180Ft értékben (2019 
novemberben min. 100PPV 
értékű vásárlásnál használható 
fel) 
 

400BV csatlakozási 
csomag vásárlás 
 
Ajándék: 
* 3db szórólap 
* 1db Kezdőcsomag 
* Kedvezmény kupon 
10.360Ft értékben (2019 
novemberben min. 100PPV 
értékű vásárlásnál használható 
fel) 
 

800BV csatlakozási 
csomag vásárlás 
 
Ajándék: 
* 3db szórólap 
* 1db Kezdőcsomag 
* Kedvezmény kupon 
20.720Ft értékben (2019 
novemberben min. 100PPV 
értékű vásárlásnál 
használható fel) 
 



2019 szeptember „3 havi aktivitás” – ÚJ Tanácsadóknak 

Szeptemberben min. ezüst csomaggal 
(200 BV) csatlakoztál? 
Akkor légy aktív min. 100 PV rendeléssel 
október ÉS november hónapban, és 
ajándékod  
  TIENS Párna 
 
A díj nem többszörözhető, a párnát az összes feltétel 
teljesülése után, novemberben veheted át. 

* Minimum ezüst csomaggal, tehát Arany- ill. Platina 
kártyával csatlakozó tanácsadók esetén is érvényes 
ajánlatunk! 
* Csomagemelés PV-je is beleszámít az elvárt 100PV-be. 

Párna NE FELEJTSD EL! 



2019 Október „3 havi aktivitás” – ÚJ Tanácsadóknak 

Bővítsd csapatod most!  
3 havi speciális ajánlatunk  

új csapattagoknak 

1) Csatlakozz most októberben min. ezüst 
csomaggal (200 BV) 
2) Légy aktív min. 100 PV rendeléssel 
november ÉS december hónapban 
 
Ajándék: TIENS Párna 
 
A díj nem többszörözhető, a párnát az összes feltétel 
teljesülése után, decemberben veheted át. 

* Minimum ezüst csomaggal, tehát Arany- ill. Platina 
kártyával csatlakozó tanácsadók esetén is érvényes 
ajánlatunk! 
* Csomagemelés PV-je is beleszámít az elvárt 100PV-be. 

Párna 
Programunk folytatódik 



2019 Október -  Ajánlatunk SZPONZOROKNAK 
Bővítsd csapatod, megéri! 

Regisztrálj platina csomaggal 
új tanácsadókat, és adunk 
neked 1db párnát ajándékba! 

* A platina belépő csatlakozási hónapja október, és 
még október hónap zárásáig el kell érnie a platina 

szintet. (csomagemelések száma korlátlan, 
minimális csomagemelés értéke 100 BV. 

Amennyiben az új 
regisztráltjaid forgalma 

októberben min. 2000BV, 
Tied ajándékunk: 

 1db Tiens Matrac! 



 
Vásárolj 2db Nutri-Shape Shaket  
és mi ajándékba adunk 1db Spirulinát  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
  

2019 Október – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

Kedvezmény 35% 



Csomagban kedvezményesen!  
 
A TCM USIN módszertan korai ősz programjával összhangban 
 
Egészséges Bélrendszer Szett– 100 PV/BV = 36.630Ft 
1x Management Tea 
1x Cordyceps 
5x Fruktozán szirup 
1x Digest 
(szett eredeti értéke 116,55 PV/BV) 

                                                  
Tiszta Légzés Szett – 108 PV/BV = 40.530Ft 
1x Ikan 
1x Cordyceps 
1x Foghagyma 
1x Chitosan 
(szett eredeti értéke 135,30 PV/BV) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
  

Kedvezmény 14% 

Kedvezmény 20% 

2019 Október – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 



2019 Október – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

Csomagban kedvezményesen!  
 
A TCM USIN módszertan korai ősz programjával összhangban 
 
 
Szépség Szett– 25 PV/BV = 13.720Ft 
1x Teafa olaj Kézkrém 
1x Teafaolaj Sampon 
1x Teafaolaj Tusfürdő 
1x Női vagy Férfi Parfüm (választásod szerint) 
(szett eredeti értéke 32,5 PV/BV) 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
  

Kedvezmény 23% 



Éljünk egészségesen, TIENS termékekkel! 
 

TÜSI multifunkcionális készülék 
és/vagy 

Multifunkcionális hűtőtisztító készülék 
 

20% kedvezménnyel! 

A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő 
vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő 
vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst 

árengedmények (15%/8%/5%). * Ajánlatunk duplikálható!  

2019 Október – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

20% 
OFF 



2019 Október – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 

40% 
OFF 

Vásárold meg most  
 Hidrogéndúsító poharadat  

40% kedvezménnyel! 

* Ajánlatunk duplikálható. 
* A termék csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként 
egyaránt megvásárolható, ismétlődő vásárlásból a Platina/Arany/Ezüst 
árengedmények SEM érvényesíthetők!  



Online ajánlat   
 
Vásárolj akár otthonodból kényelmesen online 
és ajándékba adunk 1db Propolist! 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
  

Vásárolj online felületünkön 
www.b2c-hu.tiens.com oldalon 
minimum 100 PPV értékben egy 
rendelésben! 

Tanácsadónként maximum 1 db 

Ugye emlékszel, hogy min. 
100PPV vásárlás esetén 
házhozszállítási díjat sem 
számolunk fel?  

2019 Október – Minden Tanácsadó / Fogyasztó 



KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
• Az ajánlatokban meghirdetett termékek akciója a készlet erejéig tart.  
• Az ajándék termékek PV/BV-je 0. 
• Csatlakozási csomag választás min. értéke 100 BV. 
• Kuponokkal kapcsolatos szabályok: 
A hónapot követően, 2019. november 1. napjáig információt és virtuális kuponokat 
küldünk az érintett új belépőknek e-mailben. A kuponok 2019. november TIENS  
hónapban (2019.10.27 -.2019.11.26.) válthatók be, árengedményként lehet  felhasználni. 
Kuponok beváltásának feltétele: 2019. TIENS november hónapban min. 100PPV értékű 
vásárlás. A fel nem használt kuponok a rendszerből törlésre kerülnek, a TIENS november 
hónap zárása után. Kupont csak egyszer lehet beváltani, annak összege készpénzre nem 
váltható ill. készpénzt nem adunk vissza. 

 
• Ajánlataink duplikálhatók, amennyiben az előzetes feltételeket teljesítik. 
• Ajánlataink csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként egyaránt 

megvásárolhatók.  
• Új Tanácsadónak számít, aki 2019. szeptember 27 – 2019. október 26. között regisztrál. 
• Meglévő Tanácsadónak számít, aki legkésőbb 2019. szeptember 26-án már regisztrált 

Tanácsadónk volt. 
• Jelen tájékoztatóban feltüntetett árak és PV/BV értékek a termékek alap árán, azaz Bronz 

áron kerültek feltüntetésre. 
• A promóciók és ajánlatok mindenkori változtatásának ill. törlésének jogát fenntartjuk. 

 

SIKERES OKTÓBERI HÓNAPOT KÍVÁNUNK! 
 
 
 


