Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu kartami stałego klienta
wydawanymi w naszych sklepach w ramach programu lojalnościowego Lyoness
serdecznie

zapraszamy

na

spotkanie

informacyjne

nt.

funkcjonowania

tego

rewolucyjnego systemu. Spotkanie odbędzie się 10 grudnia (czwartek) bieżącego roku na
górnym piętrze budynku mieszczącego się na ul. Słowackiego 43 (dawna restauracja
PODKOVA, bezpośrednio nad naszym sklepem) w Lubartowie. Początek spotkania
przewidziano na godz. 18.00.
Spotkanie przeznaczone jest dla naszych Klientów i Pracowników, Klientów innych
lubelskich Partnerów Handlowych oraz właścicieli i pracowników tych firm, obecnych
uczestników programu, ale także dla nowych potencjalnych uczestników programu
Lyoness, przedstawicieli firm zainteresowanych Partnerstwem Handlowym, jak i
wszystkich innych zainteresowanych uczestnictwem w programie Lyoness. Słowem:
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!
Spotkanie będzie podzielone na trzy części:
18.00 – 18.45
Lyoness – najlepszy program lojalnościowy dla każdego. Prosty, skuteczny, bezpłatny!
- Co to jest Lyoness?
- W jaki sposób z niego korzystać?
- Wszystkie sposoby otrzymywania korzyści (zwrot pieniędzy za zakupy, punkty zakupowe,
zwrot pieniędzy za zakupy zarekomendowanych przez nas osób, inne możliwości).
- Jak i gdzie najlepiej kupować? Dodatkowo omówienie Partnerów Handlowych w
Lubartowie i okolicach.
- Jak skutecznie rekomendować program?

19.00 – 19.45
Lyconet Marketer – jak najlepiej mogę wykorzystać program Lyoness do zarabiania i
budowania własnej kariery? Skuteczny marketing sieciowy.
- Co to jest Lyconet?
- Lyconet a Lyoness.
- Jak działać jako Marketer?
- Narzędzia dla Marketerów.
- Jak zrobić karierę jako Marketer? Szczegóły stopni kariery i wynagrodzenia.

20.00 – 20.45
Partner Handlowy – Korzyści i zasady uczestnictwa.
- Korzyści dla Partnera Handlowego.
- Narzędzia dla Partnera Handlowego.
- Ile co kosztuje? Dokładny wykaz.
- Jak zdobyć klientów i zwiększyć obroty?
- Współpraca z innymi Partnerami Handlowymi.

Po każdej części będzie możliwość zadawania pytań. Między częściami przewidziane są
krótkie przerwy. Zapewniamy Państwu poczęstunek. W trakcie spotkania będzie można
zostać uczestnikiem programu Lyoness i nabyć kartę stałego klienta lubartowskich Partnerów
Handlowych. Po zakończeniu spotkania przewidujemy możliwość dyskusji. Będziemy do
Państwa dyspozycji tak długo, jak to będzie potrzebne. Prosimy o telefoniczne lub mailowe
potwierdzenie uczestnictwa.
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