S M A R T

S T A R T

Seminář - Home Credit Arena Liberec
29. 2. 2020

Odstartujte svůj byznys chytře!
Sleva 650,- Kč (400,-) ze vstupenky na semináři 29. 2. 2020
nebo sleva 800,- Kč (600,- Kč) na vstupenku na seminář 6. 6. 2020
Podmínky pro získání slevy:
1. VPA (M+, M) musí být zaregistrován do podnikání Amway nejdříve následující den po Free Enterprise
Celebration (9. 11. 2019) a nejpozději v den konání semináře, kde inkasuje Smart Slevu.
2. Sleva bude vyplacena pouze osobně, VPA (M+, M) se musí prokázat:
a) výpisem z LOS mapy (stačí bez obratů) nebo kopií přihlášky Amway nebo jiným dokladem
osvědčujícím datum registrace
b) vstupenkou na seminář 29. 2. 2020
c) platným průkazem totožnosti
Bez výše uvedených dokladů a tohoto vyplněného formuláře nemůže být sleva vyplacena. Podmínkou je
uvedení vzestupné sponzorské linie níže ve formuláři.
3. Smart Start sleva je na osobu. Pokud jsou na jedné licenci 2 osoby, při splnění podmínek bude vyplacena
oběma.

PROSÍME VYPLŇTE ČITELNĚ:

Student:

ANO /

NE (zakroužkujte)

Datum registrace do podnikání Amway:
Jméno:

Číslo licence:

Ulice a číslo domu:
Město:

Stát:

PSČ:

Telefon:
Email:
Smarter – jméno (ten kdo Vám lístek prodal):
Upline Eagle nebo 21% - jméno:
Upline Platinum - jméno:
Upline Smaragd / Diamant - jméno:
Vyberte si z následujících možností:

□

Smart start sleva V HOTOVOSTI pro studenty se studentským voucherem (-400 Kč) je 400 Kč. Pro

ostatní splňující kritéria je 650 Kč. Sleva bude vyplacena v hotovosti (v českých korunách) na místě, tj. na
semináři 29. 2. 2020. Stanoviště bude otevřeno po celou dobu semináře.

□

Smart start sleva NA VSTUPENKY pro studenty se studentským voucherem (-400 Kč) je 600 Kč. Pro

ostatní splňující kritéria je 800 Kč. Sleva bude poskytnuta při zakoupení vstupenky na seminář 6. 6. 2020.
Setzer International ČR s.r.o., Daškova 3076, 143 00 Praha 4, DIČ: CZ61060526

Podpis: ___________________

Formulář SMART START slouží jako účetní doklad proti ceně vstupenky.

