
Всеки нов сътрудник е важен!
Спонсорирайте и спечелете страхотни награди!

Спонсорирайте минимум 2 нови
първи линии през септември!

Печелите гарантирана награда:
Aloe Vera Box!*
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СЛУШАЛКИСпонсорирайте минимум 

3 нови първи линии през 
септември!

Участвате в томбола за  
12 големи награди!*

ВСЕКИ, КОЙТО ИЗПЪЛНИ  
УСЛОВИЯТА, ПЕЧЕЛИ!

ИМАТЕ ШАНС ЗА 
ОЩЕ СПЕЦИАЛНИ 
НАГРАДИ!

* УСЛОВИЯ НА СПОНСОРСКАТА КАМПАНИЯ

Спонсорската кампания се провежда в периода от 1 до 30 септември 2021 г.

Спонсорите, както и новите първи линии трябва да са регистрирани в България (с български код на сътрудник).

Сътрудникът трябва да спонсорира минимум 2 нови първи линии и да има минимум 100 PW личен оборот през месец септември, за да има право  
на участие в кампанията.

Всеки сътрудник, който спонсорира минимум 2 нови първи линии през месец септември, ще получи Aloe Vera Box за специална грижа.

Всеки сътрудник, който спонсорира минимум 3 нови първи линии през месец септември, ще получи право на участие в томболата за 12 големи награди.

При спонсориране на 3 нови първи линии сътрудникът получава 1 билет за участие в томболата.

За всяка следваща нова първа линия сътрудникът получава по още 1 билет за участие в томболата. Това означава, че ако сътрудникът спонсорира 4 нови 
първи линии, той получава 2 билета за участие в томболата; ако спонсорира 5 нови първи линии – получава 3 билета за томболата и т.н.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в томболата, са: 

 1 х Apple iPhone 12

 3 х Xiaomi безжични слушалки

 8 х LR бизнес чанти за лаптоп: с USB порт за зареждане на телефон, брандирани; с включени LR печатни материали 

Изображенията на наградите са примерни.

Сътрудниците имат право на награда и участие в томболата само на база на реално изпълнени критерии, т.е. след направена проверка от страна на 
компанията за върнати стартови комплекти и поръчки.

Томболата за големите награди ще се проведе след 18 октомври 2021 г. и ще бъде излъчена на живо на Facebook страницата на компанията.  
Точната дата и час на тегленето ще бъдат съобщени от компанията своевременно.

Всички сътрудници, които имат право на награда, ще бъдат писмено информирани за това от компанията след 18 октомври 2021 г.

Наградата Aloe Vera Box ще бъде изпратена на спечелилите сътрудници с направена от тях поръчка след 18 октомври 2021 г.

Наградите от томболата ще бъдат изпратени на спечелилите сътрудници по куриер след 18 октомври 2021 г.

LR си запазва правото да отменя или променя правилата на кампанията, за което своевременно и адекватно ще информира сътрудниците си.


