Marketing
Plan
Καινοτομία - Ποιότητα - Αποτελεσματικότητα
Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι η αρχή είναι το ήμισι
του παντός. Και η απόφασή σας να συνεργαστείτε με την
εταιρία Deta-Elis συνιστά το ήμισι της επιτυχίας σας.
Η Deta-Elis εδώ και 17 έτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις
σχεδιασμού, ανάπτυξης και κατασκευής ιατρικών φορητών
συσκευών. Την μακρόχρονη αυτή πορεία διακρίνει
ο συνδυασμός εμπειρίας, αξιοπιστίας και ποιότητας
προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.
Της κατασκευής των πρότυπων ιατρικών φορητών
συσκευών της Deta-Elis προηγήθηκε δεκαετής
επιστημονική έρευνα σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες
ρωσικές κλινικές και επιστήμονες μεγάλου εύρους
ειδικοτήτων.
Τα προϊόντα της εταιρίας πλέον διακρίνονται και
λαμβάνουν βραβεία σε εκθέσεις και διαγωνισμούς
ανά τον κόσμο, χάριν της καινοτομίας τους και της
αποτελεσματικότητάς τους.
Αυτοί είναι οι λόγοι που σήμερα η Deta-Elis εξαπλώνεται
σε όλες τις χώρες, με παραρτήματα και δίκτυα συνεργατών,
στους οποίους μπορεί οποιοσδήποτε να απευθυνθεί για να
αγοράσει τα προϊόντα και να ενημερωθεί για την ευκαιρία
συνεργασίας που παρέχει η εταιρία σε φιλόδοξους και
δραστήριους πολίτες.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας.

4 office 2408, Savelkinskiy Pr., Zelenograd, Moscow, Russia, 124482
Tel.: +7 (495) 981-91-62
+7 (495) 981-91-60
Email: elis@deta-elis.ru
Websites: www.deta-elis.ru
www.deta-elis-greece.com

Tel.:

δομη τησ επιχειρησησ 
«deta-elis»

Τρεις βάσεις δραστηριότητας
Κοινωνική Επιχείρηση
(Multi Level Marketing)

Πωσ μπορω ΝΑ ΓΙΝΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ

Τιμή

«deta-elis»?

για ΠΠ

Πόντοι

50 ε.μ.

Προγραμματιστής + Λογισμικό “Therapy 7.1

330 ε.μ.

50 ε.μ.

125

Συσκευή 10 προγραμμάτων “Deta-AP”

500 ε.μ.

65 ε.μ.

150

Συσκευή 10 προγραμμάτων “Deta-Ritm”

500 ε.μ.

65 ε.μ.

150

Συσκευή 13 προγραμμάτων “Deta-Ritm”

530 ε.μ.

80 ε.μ.

175

Συσκευή 13 προγραμμάτων “Deta-AP”

530 ε.μ.

80 ε.μ.

175

Συσκευή 20 προγραμμάτων “Deta-AP”

600 ε.μ.

100 ε.μ.

200

2 600 ε.μ.

265 ε.μ.

800

10 270 ε.μ.

1000 ε.μ.

3000

Διαγνωστικός Εξοπλισμός
Διαγνωστικός Εξοπλισμός «Professional»

Δεύτερη – Μπόνους Stars

«Star» – Ο συνεργάτης που, εντός
επτά
ημερών
από
την
εγγραφή
του,
προσκάλεσε προσωπικά
άλλους 2 συνεργάτες,
από έναν σε κάθε ομάδα.

«ΕΠΙΠΕΔΟ MASTER»
«Master» - Ο συνεργάτης
που
συμπλήρωσε
«1 STEP» εντός μίας
εβδομάδας.

Βοηθήστε τον συνεργάτη σας να γίνει «Star» και λάβετε
μπόνους 50 εταιρικών μονάδων.

Τρίτη – Μπόνους Ομάδας *

«BRONZE MASTER»
Ο σπόνσοράς σας

ΕΣΕΙΣ

α
άδ
Ομ

– Εγγραφείτε στο δίκτυο του συνεργάτη που σας
πληροφόρησε για την Deta-Elis, εισάγετε τον κωδικό
του στο online σύστημα και λάβετε την πρόσβαση στο
e-shop της εταιρίας.
– Καταβάλλετε εφάπαξ online το αντίτιμο της
εγγραφής σας, που αντιστοιχεί σε 50 εταιρικές
μονάδες και ξεκινήσετε συνεργασία. Παρέχονται:

«Επιπεδο star»

ξιά
Δε

1
2
3

Ονομασία
Εγγραφή

Επιχείρηση Franchise
(Δύκτιο Κέντρων Παροχής
Υπηρεσιών)

καριερα

Πρώτη – Μπόνους Προσωπικών Προσκλήσεων (ΠΠ)

Αρ
ισ
τε
ρή
Ομ
άδ
α

Ιατρική Επιχείρηση
(Research and Development
Deta-Elis)

επιβραβευσεισ

«Bronze
Master»
Ο
συνεργάτης
που
συμπλήρωσε «15 STEPS»
και ταυτόχρονα 2 από
τους
συνεργάτες
που
προσκάλεσε ο ίδιος, από
έναν σε κάθε ομάδα,
γίνονται «Master».

• ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ DVD
• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
• ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ BACK-OFFICE
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

– Αγοράστε προϊόντα ελάχιστης αξίας 330 εταιρικών
μοναδων (ε.μ.)

**
DETA Ritm-10
500 ε.μ.

DETA Ritm-13
530 ε.μ.

DETA АР-20
600 ε.μ.

* Για να λάβετε το μπόνους ομάδας απαιτείται να προσκαλέσετε ο
ίδιος από ένα συνεργάτη στην δεξιά και αριστερή ομάδα.

** Η παροχή των ως άνω δώρων προς τους συνεργάτες, γίνεται
ανεξαρτήτως του χρόνου, εντός του οποίου συμπλήρώσουν τα ως
άνω «STEPS», είτε πρόκειται για μία ημέρα είτε για ένα έτος.

