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Dr. Nona International Ltd. 

Nagrody można zdobyć biorąc udział w jednej z dwóch nominacji.

NOMINACJA I

"Najlepszy Organizator struktury Dr.Nona"

Dystrybutorzy, którzy w danym okresie od 01.02.2023 do 31.01.2024 osiągnęli status „Master 

Dyrektor” minimum 10 razy lub więcej oraz zebrali łącznie co najmniej 20 000 GVU punktów 

grupowych (bez ścieśnienia).

= Status kwalifikacji Dystrybutora musi być nie niżej  "Lider Director" przez pozostałe dwa miesiące

     okresu.

W nagrodę zostaną naliczone  i będzie można  je wymienić na punkty Bonusu  750 VP Cash Back

Mieszkaniowego w stosunku 1 punkt = 125 VP Cash Back.

NOMINACJA II

„Siła napędowa firmy Dr.Nona"

Wszyscy Dystrybutorzy firmy, niezależnie od statusu, którzy za rok 2022  zebrali 18 000 GVU punktów 

grupowych (bez ścieśnienia) lub więcej, mogą zakwalifikować się do jednej z dwóch kategorii.

Kategoria 1

Dystrybutorzy, którzy zgromadzili  w roku 2022  co najmniej 18 000 GVU i nie więcej niż 40 999 GVU 

(bez ścieśnienia ).

Dystrybutorzy, którzy w danym okresie od 01.02.2023 do 31.01.2024 zwiększą swój łączny obrót  

grupowy GVU (bez ścieśnienia) o 15% lub więcej w stosunku do ich łącznego  grupowego obrotu za rok 

2022, otrzymają premię  od  kwoty przyrostu. VP Cash Back w wysokości 10% 

Maksymalnie można zdobyć 750 VP Cash Back, które będzie można wymienić na punkty Bonusu 

Mieszkaniowego w stosunku 1 punkt = 250 VP Cash Back.

= Dystrybutor musi być w statusie nie niżej niż  „Dyrektor” przez co najmniej 11 miesięcy i mieć status 

     nie niżej niż „Junior Dyrektor” przez co najmniej jeden z 12 miesięcy.

W dniach od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku włącznie  

Firma „Dr Nona” ogłasza następujące promocję. 

Po spełnieniu  warunków  promocji, w nagrodę będą naliczone punkty 

"Cash Back" i/lub punkty bonusowe programu "Premia Mieszkaniowa".
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Kategoria 2

Dla Dystrybutorów,  którzy zgromadzili  w  2022 roku  41 000 GVU lub więcej (bez ścieśnienia).

Dystrybutorzy, którzy w danym okresie od 01.02.2023 do 31.01.2024 zwiększą swój łączny obrót  

grupowy GVU (bez ścieśnienia) o 5% i więcej, w stosunku do ich łącznego  grupowego obrotu za rok 

2022, otrzymają  łącznego wzrostu.Cash Back VP w wysokości 15% 

Maksymalnie można zdobyć , które będzie można wymienić na punkty Bonusu 1 000 VP Cash Back

Mieszkaniowego  w stosunku 1 punkt = 200 VP Cash Back.

= Dystrybutor musi być w statusie nie niżej niż  „Dyrektor” przez co najmniej 11 miesięcy i mieć status 

     nie niżej niż  „Junior Dyrektor” przez co najmniej jeden z 12 miesięcy.

*Uwaga:

Punkty otrzymane w nagrodę można wykorzystać w  trzech możliwych opcjach:

1.Odebrać całą kwotę Cash Back.

2.Przenieść wszystkie swoje punkty do Programu  Mieszkaniowego.

3.Przenieść część swoich punktów do Programu Mieszkaniowego a część otrzymać w  Cash Back 

    pomniejszony o wartość punktów przeniesionych do Programu  Mieszkaniowego.



Dr. Nona International Ltd. 

 Przykład:

 1. Biorąc udział w pierwszej kategorii (Nominacja 2).

Zdobyłeś 750 VP Cash Back. Można przekazać 2 punkty do Programu  Mieszkaniowego. W tym 

przypadku do Programu Mieszkaniowego zostaną dodane 2 punkty, a ilość pozostałego  Cash Back 

wyniesie:  750 VP minus 500 VP = 250 VP.

 2. Biorąc  udział  w  drugiej kategorii (Nominacja 2).

Zdobyłeś 750 VP Cash Back. Można przenieść 3 punkty do Programu  Mieszkaniowego. W tym 

przypadku otrzymasz  3 punkty, a Cash Back wyniesie 750 VP minus 600 VP = 150 VP.

Moshe Schneerson
Prezydent firmy Dr Nona International Ltd.


