Information om PM Danmarks
sponsorkonkurrence 2019
Fra 1. januar - 31. marts 2019
Nye kunder og teampartnere har også mulighed for at deltage i konkurrencen. Det er
muligt at download denne flyer på vores hjemmeside under „downloadcenter“
Alle kan vinde! Hvordan?
Alle som sponsorerer mindst 3 nye kunder* eller teampartnere* under konkurrencen
og senest, den 15. april 2019, sender svarskema til PM Danmark får tilsendt et PMcover til smartphone

Simpel. Succesfuld.

Held og lykke!
Send dit svarskema (glem ikke eget navn og TP nummer) til service@pm-international.
dk. Dit svarskema bliver gennemgået og godkendt, og dit cover sendes senest med
den første levering efter 1. maj 2019.
Giv den fuld gas, og måske bliver en af nedenstående fine gevinster din!
1. præmie: 10 timer med personlig træner
2. præmie: 6 timer med personlig træning
3. præmie: 4 timer med personlig træning
4. - 5. præmie: FitLine skin-sæt (værdi ca 1.300 kr)
6. - 10. præmie: promotionvarer (værdig ca. 75 kr)
**Det er kun kunder og teampartnere, der er sponsoreret med et autoship (mindst 100 point) i
egen første linje, som bliver tæller.
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Alle vinder!

SPONSOR COMPETITION

PM-INTERNATIONAL

De ti, som sponserer mest
vinder fine præmier!

Sponser 3 nye kunder og du
modtager en eksklusiv PM-cover til
smartphone*
*Det er kun kunder og teampartnere, der er
sponsoreret med et autoship (mindst 100 point) i
egen første linje, som bliver tæller.

1. præmie: 10 timer med personlig træner
2. præmie: 6 timer med personlig træner
3. præmie: 4 timer med personlig træner

Jeg vandt!
Land:

TPnr:

4. - 5. præmie: FitLine skin-sæt (værdi ca 1.300 kr)
Navnn

Sponsorkonkurrence 2019
01.01 - 31.03.2019
3 nye kunder eller teampartnere
TPnr

Navn

TPnr

Namn

TPnr

Namn

Vælg hvilken PM-cover til smartphone du vil have:
Iphone:
7
8
X
Samsung:
S8
S9

Svarsskema

Send udfyldte svarskema til
service@pm-international.dk

6. - 10. præmie: promotionvarer** (værdig ca. 750 kr)
** Billedeksempel. Præmier kan være andre end de viste
Simpel. Succesfuld.

Deadline: 15.04.2019!
Svarskema modtaget efter denne dato tæller ikke med i konkurrencen.

Simpel. Succesfuld.

