
Zacznij od…

Drogi Konsultancie i Menadżerze Regionalny,

wiemy, że wkładasz ogrom pracy w budowanie swojego sukcesu. Każdy 
dzień to szansa, więc codziennie chcemy Cię wspierać w Twoich działaniach. 
Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne promocje. 

Nowi Konsultanci w NOVUM zyskują na starcie! 

Każda osoba, która rozpocznie współpracę w ramach 
programu rekomendacji „Zacznij od… NOVUM”, przez swój 
pierwszy miesiąc może zarobić aż o 100 zł więcej na każdym 
skutecznym poleceniu pożyczki lub Konsultanta.*  

*Promocja trwa do 31.12.2019 r. Szczegóły promocji znajdują się tutaj: https://
pozyczkinovum.pl/dokumenty-do-pobrania/

Jesień?  
Pora na promocję! 

To nie koniec dobrych wiadomości!

We wrześniu i październiku za każde skuteczne 
polecenie pożyczki otrzymasz aż 100 zł*.

*Promocja trwa od 1.09.2019 r. do 31.10.2019 r.



Potrzebujesz wsparcia dla swoich działań? Pomysłu i wskazówek, jak polecać? 
Zadzwoń do nas! 
Chcesz porozmawiać o programie rekomendacji? 
Skontaktuj się z DOBROczynnymi:

Czy wiesz, 

ADRES KORESPONDENCYJNY Novum Finance sp. z o. o. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój | GODZINY PRACY 8.00–20.00, poniedziałek–
piątek | DANE KONTAKTOWE tel.: 71 713 40 04 lub 71 88 88 099 | e-mail: polecam@pozyczkinovum.pl | Novum Finance sp. z o. o., ul. Wołowska 8, 
51-116 Wrocław | NIP: 894-28-62-527 | REGON: 020266449 | KRS: 0000252906 | Kapitał zakładowy: 200 000,00 PLN | Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

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

Kod jest wielokrotnego użytku i możesz go przekazać wielu osobom. Kod nie 
wygasa. Jeśli go zgubisz lub zapomnisz, wystarczy, że do nas zadzwonisz pod 
numer tel. 71 713 40 04, a my wyślemy Ci go SMS-em.

Zastanawiasz się czasem, jak być jeszcze lepszym w polecaniu pożyczek w NOVUM 
i pozyskiwaniu konsultantów? 

To naprawdę proste. Po prostu uwierz w siebie i niezwłocznie dołącz do grona 
najbardziej aktywnych Konsultantów. Mamy liczne przykłady ludzi, którzy odnieśli sukces 
w naszym programie rekomendacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, byś był jednym z nich. 

Mierz wysoko i myśl na szeroką skalę. Sam określ, ile skutecznych poleceń potrzebujesz, 
aby zarobić tyle, ile chcesz. Rozłóż swój cel na każdy tydzień, dzień. Ustal czynności, 
które będziesz mógł codziennie wykonywać, aby otrzymać swoją nagrodę. 

Zaplanuj swoje działania i nie przestawaj się rozwijać! 

Każde polecenie, którego dokonasz, musi być skuteczne. Oznacza to, że osoba, 
której poleciłeś pożyczkę, musi ją najpierw otrzymać i od niej nie odstąpić w ciągu 
14 dni. Jeśli polecasz udział w programie, to polecona przez Ciebie osoba musi 
przynajmniej raz skutecznie polecić pożyczkę – wtedy otrzymasz swoją nagrodę.

że swój Kod Polecającego możesz wykorzystać wiele razy?

Małymi krokami do dużego sukcesu 
w programie „Zacznij od… NOVUM”!

kiedy nabywasz prawo do nagrody za polecenie?

  71 713 40 04    polecam@pozyczkinovum.pl


