Czy jesteś gotowy, aby:
•	Zaprezentować siebie, swój biznes, oraz Twoje
produkty Lifestyles tak dużej liczbie osób, o
jakiej nigdy nie marzyłeś?
•	Zwiększyć znacząco swoją bazę klientów, oraz
sponsoring!
•	Łatwiej i wygodniej sprzedawać produkty
poprzez posiadanie własnego, internetowego
biznesu?
Teraz możesz mieć to i jeszcze więcej dzięki
myintrasite.com , nowej, osobistej Stronie
Internetowej Dystrybutora Lifestyles!

Lifestyles Poland Sp. z o.o.
Ul. Ceglana 71
40-514 Katowice
Tel.: 32 251 17 17
E-mail: poland@lifestyles.net

Witamy na stronie

myintrasite.com

Dlaczego Lifestyles?

Niesamowita okazja biznesowa,
stworzona właśnie dla Ciebie!

Lifestyles zmienia życie ludzi i daje nadzieję. Od 1989 roku,
ta kanadyjska firma poświęcona jest poprawianiu jakości
życia milionów ludzi na całym świecie. Poprzez wzrastającą
w niesamowitym tempie sieć Dystrybutorów w ponad 30
krajach świata, wprowadzamy do obrotu innowacyjną linię,
naturalnych suplementów diety, dając przy tym ludziom
okazję do zarabiania pieniędzy poprzez posiadanie przez
nich własnego biznesu, zarządzanego z domu.
Od samego początku, Lifestyles opracowywała i produkowała
unikalną linię produktów – zawierającą najlepiej
sprzedającą się mieszankę ziołową Intra – która została
opracowana tak, aby spełniać potrzeby ludzi, którzy marzą
o optymalnym zdrowiu. Co więcej, Lifestyles pomogła
tysiącom ludzi w realizowaniu ich marzeń o niezależności i
wolności finansowej oraz o ich osobistym rozwoju poprzez
sprawdzony system szkoleń i sukcesu, oparty na zasadach
network marketingu.

Dołącz do Lifestyles już dzisiaj!
www.lifestyles.net

aby otrzymać swoją stronę
internetową myintrasite.com!
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ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ,

myintrasite.com oznacza dla
Ciebie dostęp do własnego
internetowego biznesu!

Jak mogę stworzyć swój własny biznes internetowy?

Mówiąc po prostu, myintrasite.com jest najlepszą
biznesową stroną dla Dystrybutora
i oferuje Tobie:

• Posiadać ważny adres e-mail i przekazać go do swojego lokalnego biura

•	Możliwość sprzedaży produktów i promowania
swojego biznesu 24 godziny dziennie przez 7 dni
w tygodniu,

Aby posiadać swoją własną stronę myintrasite.com, musisz:
• Być aktywnym Dystrybutorem Lifestyes
• Zakupić osobiście produkty o wartości minimum 315 punktów w każdym kalendarzowym miesiącu
• J eśli te 3 kroki masz już za sobą, to od posiadania Twojego własnego, spersonalizowanego biznesu, dzieli
Cię tylko kliknięcie!

Dlaczego potrzebuję konta Personal Busineess Centre (PBC), aby posiadać stronę?

•	Spersonalizowane strony internetowe pozwalają
na umieszczanie swojej biografii, świadectw,
zdjęć i wielu więcej,

PBC to Twoje internetowe biuro, zawierające wszystkie te narzędzia, których potrzebujesz, aby zarządzać swoim
biznesem. Poprzez PBC możesz:
• Kupować produkty poprzez internet

• Monitorować i kontrolować swoje miesięczne obroty i historię zakupów

•	Wygodny, ładny w obsłudze koszyk zakupów,
który Tobie i Twoim klientom ułatwi proces
zamawiania produktów,

• Edytować swoją stronę osobistą

• Zmieniać swoje dane kontaktowe

• Pobierać prezentacje i materiały

• Zapoznawać się z wiadomościami i wydarzeniami Lifestyles

myintrasite.com pozwala Ci personalizować swoją
historię, aby pokazać potęgę produktów Lifestyles i
lepiej uwydatnić zalety oferty biznesowej Lifestyles!

Jak działa nasz koszyk zakupów?
Internetowy koszyk zakupów jest bezpośrednio powiązany z Twoją stroną. Oznacza to, że Twoi klienci oraz potencjalni
Dystrybutorzy mogą nabywać produkty Lifestyles poprzez internet. Koszyk zakupów pozwala Ci również zadecydować
czy sam odbierzesz sobie produkty w biurze, czy też będą one do Ciebie wysłane.

Czy mogę sponsorować ludzi poprzez internet?
Naturalnie, że tak! Za każdym razem, kiedy Dystrybutor rejestruje się do systemu z Twojej strony staje się on
automatycznie częścią Twojej downline. Możliwości zarobkowania są nieograniczone!
Gotowy, aby się zarejestrować? Odwiedź pbc.lifestyles.net
Aby uzyskać więcej informacji na temat strony, prosimy o kontakt z:
Lifestyles Poland Sp. z o.o.
Ul. Ceglana 71
40-514 Katowice
Tel.: 32 251 17 17
E-mail: poland@lifestyles.net

myintrasite.com

Rozpocznij
już dzisiaj!
Złóż swoje
zamówienie na
315 punktów!

Wyobraź sobie potencjał zarobkowania w biznesie, który jest zawsze otwarty!

