
DXN  jest największym producentem artykułów na bazie Ganodermy.Produkty DXN są dystrybuowane w 
ponad 180 krajach świata i spożywane  codziennie przez ponad 6 milionów konsumentów i ich przyjaciół. 
DXN kontroluje cały proces od produkcji przez marketing aż do dystrybucji. Globalny System liderski DXN, 
ciągłe badania, rozwój oraz wyjątkowa jakość produktów gwarantuje sukces firmie i jej członkom. W roku 
2015 DXN zajęła 24 miejsce wśród wszyskich kluczowych firm Multilevel Marketingu na świecie.

SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA

PO WIĘCEJ INFORMACJI KONTAKTUJ SIĘ:

Wyobraź sobie, że jedziesz swoim  samochodem ze snów...

Ile osób Cię zapyta :“Jak udało Ci się go kupić?" 
Odpowiedź będzie prosta "DXN oferuje mi na to ekstra bonus. 

Czy chcesz wiedzieć jak zdobyć taki właśnie samochód ?"
DXN Marketing Plan jest jednym z najlepszych wśród wszystkich firm MLM.

Nowy Program Samochodowy CIP jest dodatkiem do znakomitego Planu 
Marketingowego DXN. Wykonaj kilka prostych kroków , a otrzymasz 

niewiarygodne korzyści!!

Jeśli chcesz skorzystać z tej wyjątkowej okazji , musisz spełnić kilka prostych warunków programu.

WYBIERZ SAMOCHÓD DLA SIEBIE!



    
 Warunki i zasady
- W promocji mogą brać wszyscy dystrybutorzy z Europy.

- Czas trwania Programu od 1/10/2016 do 30/09/2020.

- Do spełnienia kwalifikacji bedą się wliczali tylko nowi dystrybutorzy z Europy i PV z Europy.

- Punkty z programu IOC Redemption nie bedą się wliczały do programu CIP.

- Bonusy będą wypłacane miesięcznie w gotówce i nie bedą mogły być przekazane innemu dystrybutorowi  
 bez kwalifikacji lub innemu dystrybutorowi z kwalifikacją.

- DXN zastrzega sobie prawo zmiany warunków i zasad włącznie z czasem promocji bez wcześniejszego  
 uzgodnienia.

Ta tabela obrazuje warunki kwalifikacji/dyskwalifikacji i wartość bonusów CIP otrzymywanych przez dystrybutora.

Ilustracje

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ U SPONSORA LUB W BIURZE DXN.

- Dystrybutor musi spełnić warunki przez 3 kolejne miesiące jak powyżej aby być upoważnionym do bonusu  
 samochodowego.
- Jeśli dystrybutor spełni warunki  kwalifikacji jak powyżej , otrzyma natychmiastowo 150EUR.

- Status kwalifikowanego członka utrzymuje się tak długo jak spełnia on określone kryteria w kolejnych  
 miesiącach.

Kryteria Kwalifikacji

2 
EUR

Miesiąc
Kwalifikacja

Nowy bezpośredni 
dystrybutor z min. 100 PPV

Bonus na 
samochód

Kryteria utrzymania kwalifikacji
Nowy bezpośredni 

dystrybutor z min. 100 PPV
Prowizja samochodowa

maksimum

- Jeśli któreś z trzech kryteriów nie będzie spełnione w danym miesiącu członek będzie wykreślony z  
 programu samochodowego.

- Aby wrócić do programu należy ponownie spełnić kryteria kwakifikacji przez 3 kolejne miesiące (należy  
 powtórzyć kwalifikację przez 3 kolejne miesiące).

- Po upływie 36 miesięcy każdy może ponownie zakwalifikować się do programu samochodowego poprzez  
 ponowne spełnienie Warunków Kwalifikacji (powtórzyć 3 kolejne miesiące kwalifikacji jak powyżej).

7

9

8

Nr. Miesiąc Nowy 
bezpośredni 
dystrybutor 

z  min. 
100 PPV

Bonus na 
samochód

36- 
Miesięczny 

Okres

Uwaga
Kwalifikowany

Rekwalifikowany
Utrzymany

Dyskwalifikowany

Kwalifikowany

Utrzymany

Utrzymany

Dyskwalifikowany

Dyskwalifikowany

Dyskwalifikowany

Rekwalifikowany

Rekwalifikowany

Rekwalifikowany

Utrzymany

Utrzymany

Utrzymany

Utrzymany

Utrzymany

Utrzymany

Utrzymany

Utrzymany

Utrzymany, maksimum 
miesięcznego bonusu na 

samochód 500Eur

styczeń 17- 
grudzień 19

lipiec 17 - 
czerwiec 20

luty 18 - 
wrzesień 20

czerwiec 18 -  
wrzesień 20

pażdziernik 
2016

listopad 2016

grudzień 2016

styczeń 2017

luty 2017

marzec 2017

kwiecień 2017

maj 2017

czerwiec 2017

lipiec 2017

sierpień 2017

wrzesień 2017
pażdziernik 

2017
listopad 2017

grudzień 2017

styczeń 2018

luty 2018

marzec 2018

kwiecień 2018

maj 2018

czerwiec 2018

lipiec 2018

sierpień 2018

wrzesień 2018

pażdziernik 
2018

listopad 2018

grudzień 2018

- 36 miesięczny okres zaczyna się od miesiąca po pierwszej kwalifikacji.

- Czas trwania promocji 1/10/2016 - 30/09/2020. Po tym czasie CIP kończy się. Oznacza to, że  
 program się zakończy nawet gdy członek NIE wykorzysta pełnych 36 miesięcy promocji.
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