
RELIV ASIA PASIFIK   •   WIN YOUR WAY 2018

Berlayar dengan Kapal Pesiar

RAIHLAH PELUANG dari bisnis Reliv anda untuk lebih banyak kesempatan menjelajahi 
perjalanan wisata terkini yang menyenangkan! Bekerjasamalah dengan kelompok anda untuk 
BERSPONSOR, PROMOSI dan TINGKAT BERIKUTNYA, dapatkan 4 hari/3 malam berakhir 
pekan dengan kapal pesiar dari Singapura-Kuala Lumpur-Singapura dengan 
menggunakan Kapal Pesiar Royal Caribbean bersama dengan keluarga Reliv anda!

Persyaratan perjalanan 
untuk 1 (satu) orang:

SPONSOR 10 Distributor atau  
Preferred Customer di garis pertama.
Catatan: Minimum 50 PV atau pembelian produk berikut
Distributor Kit pada saat bergabung di Reliv.

PROMOSI 2 Master Affiliate di garis pertama.

TINGKATKAN  bisnis anda dengan meraih  
25.000 PGPV selama 6 bulan masa kualifikasi. 
Sehubungan dengan promosi ini, 
volume Master Affiliate anda yang telah kualifikasi
terhitung dalam PGPV anda.

Membawa pasangan 
anda atau mitra bisnis 
Reliv:

MERAIH tambahan 5.000 PGPV 
– dengan TOTAL menjadi 30.000 
PGPV. 
Sehubungan dengan promosi ini,
setiap 2500 PV dari MA baru anda terhitung
di Personal Group Volume anda

Tiga (3) Pasangan Distributor 
dengan PGPV tertinggi pada masa 
kualifikasi akan mendapatkan:  

Undangan khusus ke Tim 
Presiden 2018, termasuk:
 Upgrade untuk Kabin/
 ruang di kapal pesiar
 Makan malam eksklusif bersama
 Presiden Reliv Asia Pasifik, 
 Scott Montgomery  
 Panggilan eksklusif Tim Presiden
 Jaket Reliv
 Ruang khusus cerita anda 
 di Majalah Lifestyle, dll.

Persyaratan Berlaku untuk:
• Terbuka untuk semua Master Affiliate Reliv Asia Pasifik (RAP) dengan  
 sudah rekualifikasi, sponsor pribadi dan promosi kedistributoran dalam  
 RAP.
•    Berlaku untuk PGPV dari semua negara Reliv. Semua volume harus  
 dibeli langsung dari Reliv.
•    Anda harus menjadi Master Affiliate yang aktif untuk mendapatkan  
 hadiah Anda.

Persyaratan lainnya:
• Hadiah tidak dapat diberikan ke orang lain atau diuangkan.
• Pesawat pulang pergi ke tujuan harus dari bandara kota besar anda.
•  MA baru harus memenuhi 2.500 PGPV dengan volume penuh
 (Volume dorongan keatas tidak diperhitungkan).
•  MA yang tidak rekualifikasi pada tanggal 31 Januari 2018 dan MA baru 
 yang terdaftar pada bulan Februari 2018 tidak dapat mengikuti 
 persyaratan WYW.
•  Perubahan tanggal perjalanan / tujuan / perpanjangan masa 
 tinggal / biaya tambahan - di luar pengaturan kelompok - akan menjadi  
 tanggung jawab pihak yang bepergian.

“Tingkatkan bisnis Anda dengan semangat baru dan 
fokus untuk mendapatkan kesempatan menikmati gaya 
hidup Reliv yang menyenangkan saat berlibur di Kapal 
Pesiar Asia impian Anda!”

Masa kualifikasi: 1 September 2017 sampai 28 Februari 2018
Tanggal Perjalanan:  17 sampai 21 Mei 2018

Lihat 
BONUS

UNDIAN!
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Berlayar dengan Kapal Pesiar

Master Affilate BARU 
yang mendaftar diantara tanggal 1 September 2017 
sampai 28 Februari 2018 dan bersonsor pribadi 
3 Distributor baru, dimana satu (1) Pasangan 
Distributor akan berkesempatan mengikuti undian 
khusus mendapatkan Win Your Way Kapal Pesiar untuk 
dua orang!

BONUS UNDIAN!

Masa kualifikasi: 1 September 2017 sampai 28 Februari 2018
Tanggal Perjalanan:  17 sampai 21 Mei 2018

Persyaratan Berlaku untuk:
• Terbuka untuk semua Master Affiliate Reliv Asia Pasifik (RAP) dengan  
 sudah rekualifikasi, sponsor pribadi dan promosi kedistributoran dalam  
 RAP.
•    Berlaku untuk PGPV dari semua negara Reliv. Semua volume harus  
 dibeli langsung dari Reliv.
•    Anda harus menjadi Master Affiliate yang aktif untuk mendapatkan  
 hadiah Anda.

Persyaratan lainnya:
• Hadiah tidak dapat diberikan ke orang lain atau diuangkan.
• Pesawat pulang pergi ke tujuan harus dari bandara kota besar anda.
•  MA baru harus memenuhi 2.500 PGPV dengan volume penuh
 (Volume dorongan keatas tidak diperhitungkan).
•  MA yang tidak rekualifikasi pada tanggal 31 Januari 2018 dan MA baru 
 yang terdaftar pada bulan Februari 2018 tidak dapat mengikuti 
 persyaratan WYW.
•  Perubahan tanggal perjalanan / tujuan / perpanjangan masa 
 tinggal / biaya tambahan - di luar pengaturan kelompok - akan menjadi  
 tanggung jawab pihak yang bepergian.


