
Αβέβαιοι Οικονομικοί Καιροί

Πρόσφατες Μελέτες δείχνουν:
• 10% των Ευρωπαίων αναμένουν να χειροτερέψει η 

επαγγελματική τους Κατάσταση μέσα στον επόμενο χρόνο.  
• Μόνο 17% των Ευρωπαίων εργαζομένων είναι ευχαριστημένοι 

με την παρούσα εργασία τους. 
• 63% των Ευρωπαίων θα ήθελαν να είναι οι ίδιοι το αφεντικό 

τους.
• 50% των Ευρωπαίων είναι πεεισμένοι ότι θα χρειαστούν στο 

μέλλον και δεύτερη εργασία για να κερδίζουν αρκετά λεφτά.

Ευκαιρία για Καλύτερη Υγεία 

• Η Ευρώπη έχει τον μεγαλύτερο αριθμό υπέρβαρων και 
παχύσαρκων στον κόσμο.

• Η νο.1 αιτία θανάτου στην Ευρώπη είναι οι καρδιοπάθειες΄ 
Κύρια αιτία τους η παχυσαρκία. 

• Η νο.2 αιτία θανάτου στην Ευρώπη είναι ο καρκίνος, 60% του 
οποίου είναι αποτρέψιμος με καλύτερη υγεία και ευεξία. 

• Η Ευρώπη έχει τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών διαβήτη 
ανά τον κόσμο. 

Μεταμορφώνοντας  
ζωές

• Πληρωμές ρεκόρ: Η TNI έχει 
πληρώσει πάνω από $2 δις σε 
προμήθειες.

• Ταξίδια και Τρόπος Ζωής: 
ταξιδέψτε σε εξωτικούς 
προορισμούς του κόσμου 
που περιλαμβάνουν Ταϊτή, 
Ευρώπη και τις Μαρκησίους 
Νήσους.  

• Υπέροχες αμοιβές: 
Απολαύστε χρηματικά 
βραβεία, το μπόνους Τρόπου 
Ζωής, και δωρεάν ταξίδια.

• Μεγάλες Αποζημιώσεις: 
Η TNI πληρώνει 
53% προμήθειες, 
συμπεριλαμβανομένων και 
των παγκόσμιων κοινών 
ταμείων. 

Χυμός TAHITIAN NONI™ 
— Ο Χυμός Εξωτικού 

Σούπερ Φρούτου

• Φρούτο Νόνι: Το εξωτικό 
σούπερφρούτο έχει ιστορία 
αιώνων παραδοσιακής 
χρήσης.

• Αποδεδειγμένη επιτυχία: 
πάνω από 100,000,000 
πωλήσεις μπουκαλιών. 

• Επιστημονική Επαλήθευση: 
Εχουν γίνει 13 κλινικές 
μελέτες πάνω στον χυμό 
TAHITIAN NONI™.

• Οφέλη: Στηρίζει το 
ανοσοποιητικό σύστημα, επίσης 
βοηθάει την σωματική άσκηση 
όταν καταναλώνεται τακτικά 
για ένα χρονικό διάστημα και 
παρέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά. 

Tahitian Noni  
International 

• Ηγεσία: Καθοδηγείται από 
τίμια, ηθική, και με όραμα 
ηγεσία.

• Απίστευτη Επιτυχία: Πάνω 
από $4.5 δις σε πωλήσεις 
μόλις σε μία δεκαετία 
περίπου.

• Ασύγκριτη Ανάπτυξη: 
Λιγότερες από 5 εταιρίες 
στην σύγχρονη ιστορία 
μπορούν να συγκριθούν με 
την υπερανάπτυξη*  της TNI. 

• Παγκόσμια Παρουσία: 
Η TNI λειτουργεί σε πάνω 
από 70 χώρες ανά τον 
κόσμο προσφέροντας στους  
IPC της μία παγκόσμια 
επιχειρηματική ευκαιρία.

*Griffin Hill Consulting

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ  TAHITIAN NONI INTerNATIONAl ΕίΝΑί 

“Να ευλογήσουμε όλη τη γη με το φυσικό αγαθό του  TAHITIAN NONI  
καθώς λέμε την Ιστορία ζωών που μεταμορφώθηκαν.”

• Να οικοδομήσουμε μία παγκόσμια φίρμα.
• Να κάνουμε την ευκαιρία μας εφικτή για  όλους.
• Να κάνουμε τα υιγεινά οφέλη των προϊόντων 

μας διαθέσιμα σε όλους.

ΕχΟΥΜΕ δΕΣΜΕΥθΕί 
ΣΤ’ΑΚΟΛΟΥθΑ:

• Να ευλογήσουμε ολόκληρη τη γη με το 
αγαθό του Tahitian Noni.

• Να μεταμορφώσουμε ζωές με τα οφλεή 
του νόνι και τις ευκαιρίες της ΤΝί.

Γίνετε συνέταιρος με  
έναν νικητή

• Αναπτυσσόμενη Βιομηχανία: 
Η βιομηχανία ευεξίας πρόκειται 
να γίνει βιομηχανία του 
τρισεκατομμυρίου δολλαρίων 
μέχρι το 2010.

• Μείωση της Υγείας & 
Ευεξίας: Οι άνθρωποι παντού 
αναζητούν βελτιωμένη υγεία 
και οικονομικές ευκαιρίες. 

• Απίστευτα Προϊόντα: τα 
Προϊόντα της Tahitian Noni 
μπορούν ν’αντικαταστήσουν 
προϊόντα που οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν κάθε μέρα.

• Αποδεδειγμένα Συστήματα: 
Ακολουθήστε τα συστήματα 
που έχουν βοηθήσει να 
δημιουργηθούν σχεδόν 200 
εκατομμυριούχοι. 

ΕΤΑίρίΑ ΠρΟϊΟΝ ΕΥΚΑίρίΑ ΕΠίΤΥχίΑ



5 Τρόποι να Κερδίσετε με την TNI

1. Κέρδη Λιανικής
Αγοράστε χονδρική, πουλήστε 
λιανική, κρατήστε τα κέρδη.

χρηματικά Βραβεία
Αρχίζοντας με τα πρώτα επίπεδα καρφιτσών, αυτή η 
πλουσιοπάροχη πλευρά του Προγράμματος Επιτυχίας σας 
ανταμοίβει γιά την σκληρή δουλειά σας.

χΟΝδρίΚΗ

140.81€

ΛίΑΝίΚΗ ΚΕρδΟΣ

182.81€ 42€

2. Προσωπικές εκπτώσεις s
Λάβετε 20% εκπτώσεις σε παραγγελίες πέρα από το 
ελάχιστο της μηνιαίας σας Αυτόματης Αποστολής.

3. Μπόνους Γρήγορης Εναρξης
Απολαύστε εβδομαδιαίες επιταγές και μία επιταχυμένη 
περίοδο κερδών όταν γίνεστε ανάδοχος νέων IPC. Αυτά 
τα μπόνους κυμαίνονται από 5% εώς 20% για κάθε επίπεδο 
στον οργανισμό σας.
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Πελάτης

4. Προμήθειες Επιπέδων 
Εξασφαλείστε σταθερό εισόδημα διατηρώντας την βάση 
πελατών σας.

5. Παγκόσμια Κοινά Ταμεία
Επωφεληθείτε από την παγκόσμια 
ανάπτυξη πετυχαίνοντας τις 
προϋποθέσεις για τα παγκόσμια κοινά 
ταμεία. Αυτά κυμαίνονται από 2% 
ως 3% των πωλήσεων για ολόκληρη 
την εταιρία, και οι δυνατότητες 
κερδών από αυτά τα μπόνους είναι 
σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές των 
ανταγωνιστών μας.

Επίπεδο 1 1%

Επίπεδο 2 5%

Επίπεδο 3 5%

Επίπεδο 4 6% 

Επίπεδο 5 6%

Επίπεδο 6 7%

Επίπεδο 7 7%

Επίπεδο 8 8%

Νεφρίτης (Jade) €350

Νεφρίτης (Jade) Ελίτ €350

Μαργαριτάρι €750

Μαργαριτάρι Ελίτ €750

διαμαντένιο Μαργαριτάρι €4,000

διαμαντένιο Μαργαριτάρι Ελίτ €8,000

διπλό διαμαντένιο Μαργαριτάρι €12,000

Τριπλό διαμαντένιο Μαργαριτάρι €15,000

Λέσχη Μαρκησίων Νήσων      €180,000
Λέσχη Νούκου χίβα                €375,000
Λέσχη Μπόρα Μπόρα              €750,000

Μπόνους Τρόπου Ζωής
Η πολυτέλεια είναι στα χέρια σας. Αφήστε την TNI να σας 
δώσει τα χρήματα που χρειάζεστε για ν’απολαύσετε τον 
τρόπο ζωής που αξίζετε.

διαμαντένιο Μαργαριτάρι Ελίτ €560 month

διπλό διαμαντένιο Μαργαριτάρι €750 month

Τριπλό διαμαντένιο Μαργαριτάρι €950 month

* Για να αποφευχθεί κακή χρήση να ενθαρρυνθεί η συνέπεια και  σταθερότητα, τα 
χρηματικά βραβεία μπορεί να πληρώνονται στη διάρκεια τεσσάρων μηνών και συχνά 
απαιτούν προσωπικό τίτλο αμοιβής με ελάχιστο αριθμό ποδιών και CV. Γιά πλήρεις 
λεπτομέρειες, κατεβάστε το φυλλάδιο Επιτυχίας που βρίσκεται στο Success.TNI.com.
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