Zacznij od…

Drogi Konsultancie i Menadżerze Regionalny,
jest nam bardzo miło, że jesteś razem z nami i jako
DOBROczynny aktywnie działasz, by odbudować
finanse swoje oraz innych. Właśnie dlatego
chcemy Cię zaprosić do udziału w specjalnie
przygotowanej dla Ciebie promocji z nagrodami.

Mamy dla Ciebie do wyboru jedną z 3
atrakcyjnych nagród dodatkowych:
1

robot planetarny,

2

zestaw do nauki jednego
wybranego języka (angielski,
niemiecki, hiszpański, włoski) –
audiobook, podręcznik, pomoce
dydaktyczne,

3

wyjątkowy wakacyjny gadżet dla
dziecka – lazy bag

1

2

3

Co zrobić, by otrzymać nagrodę?
Wystarczy skutecznie polecać pożyczki
lub Konsultantów!
Za każde 3 skuteczne polecenia pożyczki
lub 3 skuteczne polecenia uczestników
programu rekomendacji, otrzymasz jedną
z trzech nagród dodatkowych, którą
wybierzesz sam.
Im więcej polecasz, tym więcej zyskujesz.
Każda wielokrotność 3 skutecznych poleceń
daje Ci kolejną nagrodę.
W promocji może wziąć udział każdy, kto
spełni warunki zawarte w regulaminie.
Pełen regulamin dostępny tutaj: https://
pozyczkinovum.pl/dokumenty-dopobrania/.
Promocja trwa od 1.05.2019 r. do
30.06.2019 r.

Przypominamy!
W programie „Zacznij od...
NOVUM” cały czas jesteś
nagradzany za swoje skuteczne
działanie.
Otrzymujesz:
50 zł za skuteczne polecenie
pożyczki.
25 zł za skuteczne polecenie
nowego Konsultanta.

Czy wiesz, że… ?
Dbamy o Twoje finanse – każdy
Konsultant może skorzystać
z atrakcyjnej pożyczki w NOVUM.
Jeżeli w terminie spłacisz
6 pierwszych rat pożyczki oraz
w tym okresie skutecznie polecisz
pożyczkę NOVUM, możesz otrzymać
do 500 zł dodatkowej nagrody!

Spotkajmy się,
by porozmawiać
o finansach!
Zapraszamy Cię:
9.05.2019 do Wrocławia
ul. Kazimierza Wielkiego 27,
godzina 18:00
16.05.2019 do Poznania
ul. Słowackiego 55/1,
godzina 18:00

Żeby potwierdzić udział w spotkaniu,
skontaktuj się z DOBROczynnymi:
e-mail: polecam@pozyczkinovum.pl
tel. 71 713 40 04

Życzymy Ci samych skutecznych poleceń!
Zespół NOVUM Finance sp. z o.o.

Jesteś zainteresowany wzięciem
pożyczki? Zadzwoń do
Pożyczliwych:
718888099.

Jako DOBROczynny pomagasz innym
w odbudowie ich finansów. Każdy
kto weźmie pożyczkę w NOVUM,
korzystając z Twojego Kodu
Polecającego, ma szansę zyskać
dodatkową gotówkę.
Klient polecony też otrzyma
dodatkową nagrodę - wystarczy,
że terminowo spłaci pierwsze 6 rat
pożyczki, zgodnie z regulaminem
programu „Zacznij od… NOVUM”.
Polecony przez Ciebie klient może
otrzymać nawet 250 zł.

W marcu bon na 200 zł otrzymuje:
Pani Katarzyna z Zagaja

