Program Partnerski www.HerbalsGroup.pl
Podstawowe informacje o PP
 Branża: suplementy zdrowia
 Wartość prowizji – 20% wartości zamówienia (za pierwsze zamówienie), 10% wartości
zamówienia gdy dany klient składa kolejne zamówienia (dożywotnio)
 Strona www: www.herbalsgroup.pl

Dlaczego warto z nami współpracować?
 Managerem naszego programu partnerskiego jest Damian Daszkiewicz, który jako partner
działa w różnych PP ponad 15‑letnie doświadczenie. Oprócz tego Damian wcześniej pracował
jako manager trzech innych PP.
 Płacimy wysokie prowizje za każde zamówienie. Prowizja wynosi 20% wartości zamówienia
(bez kosztów wysyłki). Prowizja za zamówienie jednego produktu wynosi 19,40 zł. Jeśli klient
w jednym zamówieniu kupi trzy sztuki, to otrzymasz prawie 60 zł prowizji!
 Istnieje u nas wieczna prowizji za raz przyprowadzonego klienta (wynosi ona 10% wartości
każdego kolejnego zamówienia). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dany klient w ciastkach będzie
miał ID innego partnera, wtedy ten inny partner otrzyma wieczną prowizję. Chcemy płacić
dożywotnio za każdego przyprowadzonego klienta, bo wiemy że im więcej będą zarabiali
partnerzy, tym więcej my będziemy zarabiać!
 Na dobry początek otrzymasz od nas bonus w wysokości 20 zł. Pieniądze te możesz wypłacić,
gdy saldo Twojego konta będzie wynosiło minimum 250 zł
 Przez wiele lat działaliśmy jako partnerzy w innych PP. Wiemy jakie potrzeby mają partnerzy.
 Gwarantujemy Tobie, że nigdy nie będziemy majstrować w systemie prowizyjnym. Sami
wielokrotnie byliśmy negatywnie zaskakiwani gdy w danym PP właściciel obniżał prowizje.
Liczymy na długoterminową współpracę, gdyż wiemy, że zadowolony partner będzie nam
przez lata przyprowadzał klientów.
 Płacimy za sprzedaż a nie za rejestrację. Oznacza to, że prowizje są wysokie dla osób
potrafiących skutecznie promować produkty, gdyż nie trwonimy budżetu na płacenie za
kiepskiej jakości ruch.
 Realizujemy wypłaty w ciągu 14 dni od dnia w którym dostarczyłeś do nas rachunek (fakturę).
Zdajemy sobie sprawę że nic tak nie motywuje do pracy jak otrzymany przelew, więc nie
odraczamy w nieskończoność terminu płatności :-)

Skrócone informacje o naszych produktach
Na dzień dzisiejszy mamy 3 produkty:
 Błonnik Prowitalny
 Ostropest Prowitalny
 Len Prowitalny
Wszystkie produkty mamy w dwóch wersjach: duże opakowanie 400 gramów za 97 zł i małe
opakowanie 200 gramów za 67 zł. Dodatkowym atutem dla klienta jest darmowa dostawa na terenie
Polski! Na kolejnych stronach znajduje się obszerniejszy opis naszych produktów!
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Produkty
Błonnik Prowitalny
Skład w 100g:
 nasiona babki płesznik – 65g,
 nasiona siemienia lnianego – 20g,
 łupina babki jajowatej – 15g.

Na jakie dolegliwości pomaga Błonnik Prowitalny?
 zaparcia (długie wizyty w toalecie, problemy
z wypróżnieniami),
 usuwa resztki gnijącego pokarmu z przewodu
pokarmowego,
 obniża poziom złego cholesterolu,
 zmęczenie, ospałość,
 zgaga i wzdęcia,
 wypryski i trądzik na skórze,
 niestrawność,
 oczyszcza organizm z toksyn,
 „zapycha żołądek”, dzięki czemu zmniejsza łaknienie.

Ceny i prowizje
Dwa duże błonniki
(400g) + jeden gratis
97,00 zł
194,00 zł
20% prowizji za pierwsze zamówienie
10% za każde kolejne zamówienie

Produkt

Mały błonnik (200g)

Cena

67,00 zł

Prowizja

Duży błonnik (400g)

Strony WWW z ofertą tego produktu:
 http://blonnikprowitalny.pl
 http://kredensziolowy.pl
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Ostropest Prowitalny
Skład w 100g:
 nasiona ostropestu plamistego – 70g,
 nasiona babki płesznik – 24g,
 nasiona czarnuszki siewnej – 6g.

Na jakie dolegliwości pomaga Ostropest Prowitalny?
 kolki,
 łuszczyca,
 brzydki zapach z ust,
 wysypki na skórze, trądzik,
 stłuszczenie wątroby,
 kamienie żółciowe,
 hemoroidy,
 oczyszcza organizm z toksyn,
 odtruwa wątrobę (warto profilaktycznie zażywać Ostropest Prowitalny przed imprezami, aby
złagodzić skutki kaca).

Ceny i prowizje
Dwa duże ostropesty
(400g) + jeden gratis
97,00 zł
194,00 zł
20% prowizji za pierwsze zamówienie
10% za każde kolejne zamówienie

Produkt

Mały ostropest (200g)

Cena

67,00 zł

Prowizja

Duży ostropest (400g)

Strony WWW z ofertą tego produktu:
 http://ostropestprowitalny.pl
 http://kredensziolowy.pl
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Len Prowitalny
Skład w 100g:
 nasiona siemienia lnianego – 74g,
 nasiona babki płesznik – 26g.

Na jakie dolegliwości pomaga Len Prowitalny?
 palenie w przełyku,
 łagodzi chorobę wrzodową,
 oczyszcza organizm z toksyn,
 wzmacnia włosy i paznokcie,
 zmniejsza tempo wydzielania insuliny,
 astma,
 zaparcia,
 wzbogaca dietę o kwasy omega-3,6,9,
 powleka błonę śluzową przełyku i żołądka

Ceny i prowizje
Dwa duże lny (400g) +
jeden gratis
97,00 zł
194,00 zł
20% prowizji za pierwsze zamówienie
10% za każde kolejne zamówienie

Produkt

Mały len (200g)

Cena

67,00 zł

Prowizja

Duży len (400g)

Strony WWW z ofertą tego produktu:
 http://lenprowitalny.pl
 http://kredensziolowy.pl
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Kontakt
Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to skontaktuj się z naszym managerem PP. Damian
Daszkiewicz chętnie
E-mail: pp@herbalsgroup.pl
Telefon: 508 451 117 (preferowane godziny kontaktu: 9.00 – 21.00 gdy nie odbiorę to w pierwszej
wolnej chwili oddzwaniam).

Zapraszam do rejestracji jako partner na
www.HerbalsGroup.pl
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