Tisztelt Törzsvásárlónk! Váljunk zöldekké!
Ahogy a népi közmondás tartja: „Májusi eső aranyat ér.”
A hó vége pedig nem is szűkölködött az esőcseppekben, így
a Nap sugarainak és a zivataroknak köszönhetően egy pillanat
alatt zöldbe borultak a fák, a bokrok és a mezők.
Mi sem kívánhatunk többet, mint hogy a Termékpartnerkeresőnkben minden egyes Termékpartnerünk melletti kis
karika zöldre váltson! Ennek érdekében hirdetjük meg, a
„Váljunk zöldekké!” akciónkat!
Jelenleg ugyanis, a több ezer Termékpartnerünk egy része
még inaktív. Azonban ez egy óriási, jelenleg kiaknázatlan érték
és csak arra vár, hogy aktivizáljuk őket. Ezek a kereskedők
már ismerik az Inlernet® működését, komoly vásárlási
forgalmakat bonyolítottak korábban, nem kell mindent elölről
kezdeni a megszólításuknál és általuk lehet a leggyorsabban
új kereskedőkre szert tennünk lakókörnyezetünkben.
Ne feledjük, hogy a vásárlási forgalom növekedésével, pedig
mekkora lendületet kap csapatunk is, hiszen a vásárlásból
keletkező Jogok, vagy a jövőbeli vásárlási szándékot
megerősítő foglalók mindannyiuk jövedelmét növelik.

Inlernet® Prepaid MasterCard®
Csúcsminőségű szolgáltatás minden
Inlernet® Törzsvásárlónak, hogy jelentősen
megkönnyítse a mindennapi pénzügyeit.

Teremtsen értéket gépkocsijával is!
Használja ki az Inlernet® gépjárműreklám
lehetőségét és növelje háromhavonta egy
„Matrica Bónusz-Joggal” üzlete forgalmát!

Annak érdekében, hogy mielőbb zöldre váltsunk és
megduplázzuk Termékpartnereink számát, mostantól
bármelyik *Törzsvásárlónknak lehetősége nyílik arra, hogy
aktivizálja a jelenleg még inaktív kereskedőket és onnantól
fogva részesüljön az adott üzlet forgalmából.
*A „Váljunk zöldekké” akcióban bármelyik Törzsvásárlónk részt
vehet. Az akcióban való részvételhez, nincs szükség a
Termékpartneri Referens vizsgára.

Tudás, információ, motiváció.
A Nap, amikor első kézből kapja meg a
legfrissebb információkat és amely segít,
hogy mihamarabb a legsikeresebb lehessen.

Mostantól, ugyanis a „Váljunk zöldekké!” akció keretében,
annak érdekében, hogy minden Termékpartnerünk zöldre
váltson a keresőben, minden egyes Törzsvásárlónknak, aki
aktivizál egy régi – jelenleg inaktív – Termékpartnert, a
jövőbeli vásárlási forgalom után járó jutalékon felül (azaz a
Termékpartner által felajánlott árengedmény 1%-án felül),
Termékpartnerenként *2500 forint bónuszt fizetünk a
motiváció fokozása érdekében.
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*A 2500 Ft, a sikeres aktivizációkat követően, Termékpartnerenként
jár az aktivizálást végző Törzsvásárlónak az Inlernet ® számlájára.

Éljen Ön is ezzel a lehetőséggel és tegyen szert plusz
jövedelemre, hiszen az aktivizálást követően egy valós,
passzív jövedelemben is részesedik, ugyanis a
Termékpartneri státusz fennmaradásáig jogosult a
Termékpartnernél bonyolított minden Inlernetes® vásárlási
forgalom után az árengedmény 1%-ára!
Látogassuk meg személyesen a kereskedőket! Adjuk meg
nekik az elvárható tiszteletet, hogy személyesen és nem
emailben, vagy telefonon keressük fel őket! Az igazi
kölcsönös siker az, – és számunkra, mindig a kölcsönös
előnyök kiaknázása az elsődleges – amikor úgy búcsúzhatunk
el a megbeszélést követően és léphetünk ki egy kereskedőtől,
hogy látjuk arcán az örömöt, amely egy jó üzlet megkötését
nyugtázza, a megkönnyebbülést, hogy nem került neki
mindez semmibe és a reményt, hogy a forgalma –
amennyiben Ő is aktív közreműködő –, akkor kategóriákkal
kevesebb költséggel képes extra profitot termelni vállalkozása
számára.
Az inaktív kereskedő nemleges válasza esetén kérje tőle, hogy
döntését ott mindjárt írásban is erősítse meg, majd az általa
aláírt dokumentumot kérjük Öntől, hogy juttassa el az
Inlernet® Ügyfélszolgálatára (info@inlernet.com), hogy
törölhessük a Rendszerből©!
Ez a mi feladatunk, kötelességünk és küldetésünk. Megtalálni
a megfelelő, elhivatott és tisztességes Termékpartnereket a
tudatosan vásárló, igazi Törzsvásárlókat és egy lebonthatatlan
hidat emelni közéjük. Kölcsönösség.
Ez a kulcsszó. Meglévő, de még inaktív Termékpartnereinknek
segítsünk az információk pontos átadásában, hogy rejtett
költségek nélkül tudják vállalkozásaik forgalmát növelni és
valós törzsvásárlói kört kiépíteni!

Vegyen részt az Inlernet® Utazási versenyen!
Töltsünk együtt egy feledhetetlen nyaralást a
Dél-afrikai Köztársaságban található Lost City
Palace luxus szállodakomplexumban!

Napi inspiráció a vezetőktől és az előadóktól.
Az Inlernet® Nap legjobb gondolatai, az
előadóktól és a legsikeresebb vezetőktől.

Amennyiben tájékozódunk a leendő Termékpartnerünkről,
annak helyzetéről, múltjáról, stb., meghallgatjuk Őt és minden
energiánkkal arra fókuszálunk, hogy Őt segítsük, mi a
számára legmegfelelőbb megoldás, akkor a siker nem marad
el.
Az Inlernet® célja a mai multiktól hemzsegő világunkban a
kisés
középvállalkozásokat
támogatni,
ehhez
Törzsvásárlóinkat tudatos vásárlásra tanítani, a két felet
összekötni, és érdekeltté tenni ebben. Az Inlernetnél ® erre
minden feltétel adott.
Több ezer Termékpartnerrel rendelkezünk, és csak
vásárolnunk kell náluk. Törzsvásárlóinknak és Termékpartneri
Referenseinknek, pedig valódi kapcsolatot kialakítani velük,
felmérni és megérteni mi a problémája, a célja és
megmutatni, hogy ebben miképpen tud segítségre lelni
nálunk. Mert mindenre van megoldás! De a sikeres
forgalomnövekedéshez a Termékpartnernek is szükséges
aktivizálni magát és kihasználnia az Inlernet® által nyújtott
lehetőségeket és felületeket.
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Az Inlernet® Nap legjobb pillanatai.
Keresse meg magát a képeken és ossza meg
a közösségi oldalakon, hogy ismerősei is
láthassák az Önről készült fényképeket!

Törzsvásárlókat márpedig szeretnének a kereskedők, nekünk
pedig csak oda kell mennünk hozzájuk és segíteni nekik
ebben!
A Termékpartner aktivizálásához az INNEN letölthető
Termékpartneri szerződés kitöltésére és aláíratására van
szükség, melyet emailben és eredeti példányban is szükséges
eljuttatni Ügyfélszolgálatunkra (Inlernet Hungary Partners
Zrt., 1024 Budapest, Zivatar u. 14. fsz./2.).
Váljunk zöldekké, aktivizáljuk, majd növeljük kereskedőink
forgalmát és Törzsvásárlóink bevételeit, ehhez pedig jó
Inlernetes® vásárlást kívánunk!

Inlernet® Nap helyszín információk
Kattintson a térképre és tervezze meg
útvonalát a rendezvényünk helyszínére, hogy
a leggyorsabban és időben érkezhessen!

