Milé poradkyně, zima nám, doufám, pomalu končí a jaro je tady. Sluníčko
pomalu, ale jistě začíná hřát a tak nezapomínejme na naše zákaznice a pomožme
jim připravit si pleť na jaro i léto. Předcházejme pigmentovým skvrnám pravidelným
používáním Denního séra SPF 30 (případně Hydratačního krému TW proti stárnutí
se SPF 30) a zabojujme také proti stávajícím pigmentovým skvrnám naším
Rozjasňujícím sérem a Rozjasňující maskou. Pro dámy, které chtějí něco
výjimečného, nabídněte speciální liftingovou dvouměsíční kůru Regenerační sérum
+C i naši dobře známou Mikrodermální sadu. Pro všechny ostatní doporučme
masky na obličej – zvlášť TW gelovou hydratační, která unavenou a šedou pleť po
zimě nádherně probudí. A hlavně, další novinky v naší nabídce jsou zde, najdete na
dalších stránkách....
Nezapomínejte ani na Váš další osobní rozvoj – Prostějov, Konference v Brně
či výlet do Benátek čeká na Vás všechny, stačí opravdu jen málo ).
Jsme na začátku dubna, v posledním měsíci Hvězdného čtvrtletí a já budu mít radost
z každé další HVĚZDIČKY v našem týmu. Jak říkala M. K. Ash: „ Miřte na Měsíc,
co nejhoršího se Vám může stát? Že přistanete mezi Hvězdami“.
Tam naposledy přistály Danča, Ivanka, Vlastička, Monika a Alenka:-)).

Týmová produkce v únoru : 142 bsc.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PORADKYNĚ V BŘEZNU:
Cibulková IVANA

16,18

Kovářová JANA

14,64

Rejlová DANIELA

9,59

KONFERENCE
ÚSPĚCHU
a produkt.školení
13.4.2013 Brno

Rolet VLASTA

8,06

Šimůnková ANNA

6,52

Jurníčková ALENA

6,25

Registrační bal.v
hodnotě 1.045,-Kč
(cena vstupenky
590,-Kč).V balíčku
novinky z dubna!!
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 Jednotlivé POZICE a PROVIZE k.p. v našem týmu:
Future Sales Director-12%: Ivana Cibulková, Vlasta Rolet, Katka Turzová, Daniela
Nachtmannová
Team Leader-8%:

Jana Volšíková

Star Recruiter-4%:

Ilona Štajnerová

Senior Consultant-2%:

Jana Urešová, Jolana Řehořová, Pavlína Vilímová

Motivaci za 4 bsc. chytře využily : Petra Rybníčková, Bára Michalová, Danča Nachtmannová

PS si splnily:

Jana KOVÁŘOVÁ
GRATULUJI VŠEM
ŠIKULKÁM!!!

 Vítáme mezi námi nové dámy v týmu:
Monika ARENBERGOVÁ, Jarmila GÚTOVÁ, Andrea HUBOVÁ, Magda KYJOVSKÁ, Danuška
NACHTMANNOVÁ, Olga SOMOLOVÁ, Anna ŠIMUNKOVÁ, Veronika SVOBODOVÁ

NAROZENINY SLAVÍ:

1.4. Helena Koníčková
2.4. Monika Wolfová,Lenka Zápotocká
6.4. Andrea Lopušanová
7.4. Jitka Feiferová
8.4. Lucka Tůmová
19.4. Jany – Volšíková a Sterndorff

Vše nejlepší v pracovním i osobním životě a hodně pohodových dnů !!!

Další MOTIVACE :
A)) za 4 bsc.objednávku = do 15.4. voděodolná řasenka od 16.4. 3xKniha o kráse, potisk na
minikazetku a 6 pohlednic k 50.výročí MK
B)) při nákupu celé sady Botanical Effects teď v dubnu získáte sluneční brýle s pouzdrem
z mikrovlákna ZDARMA
C)) účast na oblastní akci v Prostějově 7.-8.5. – 3 k.p. v týmu a můžete jet, budete-li mít 6 nových
k.p.,získáte dárek od národní ředitelky Lenky Prchalové (loni to byl krásný náramek)
D)) MK olympiáda = toto čtvrtletí můžete získat ubrus a piknik.ubrousky, máte-li v týmu 3 nové dámy;
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Úspěch v červené pokračuje a Vy můžete získat krásné dárky.....

Motivace seminárního roku 2012/2013

VÝLET DO BENÁTEK
Podmínky:

Získejte v tomto seminárním roce kombinaci minimálně 2 Safírků a 2 Rubínků + 2 nové k.p.
do týmu a pojedete 4.-6.10.2013 s námi!

Vybírejte z 5-ti jarních balíčků do 30.4. za speciální ceny a získáte tak milé dárky
pro Vaše blízké, zákaznice či pro Vás samotné. Ceny balíčků ještě před slevou, která
Vám náleží dle výše objednávky (viz Applaus).

Projekt PROMĚNY, které spojí svět od 8.3.– celosvětová soutěž o NEJ
proměnu – těšit se mohou zákaznice na dárky i k.p., které budou mít nejvíce
proměn také na přípravky a kufříky.

ABECEDA PÉČE O PLEŤ:
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NOVINKY od 16.4.

-

Opalovací krémy Vás chrání až do 80ti minut pobytu ve vodě a to proti UVA a UVB záření,
jsou nemastné, neparfemované a krásně se roztírají + jsou i na obličej

-

Samoopalovací mlíčko použijte na tělo i obličej poté, co si peelingem odstraníte suchou kůži,
Nezapáchá a nedělá fleky, opálení je přirozené a jemné

-

Osvěžující krém na nohy – proti unaveným nohám, na zapáchající, nedělá fleky, i přes silonky
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-

Kromě tohoto Fixačního spreje můžete pod make-up či pudr použít i náš Fixační gel pod
make-up se SPF 15, který prodlouží nalíčení o cca 2 hodiny a obsahuje částečky rozptylující
světlo a tím i vyhlazují pleť..
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A nezapomínáme ani na novinky pro muže....
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Poznamenejte si:
1) Poslední den pro objednávky je

P0 29.4.

včetně platby na účtu MK

u

RaiffeisenBank

2) Další týmovka ČT 2.5. od 18h (hotel Astra – Mukařovská;nedaleko Skalky)
3) Oblastní akce v Prostějově plná školení a motivací 7.-8.5.
4) Red Power Training 19.6. v Pze a 18.6. v Bratislavě (přihláška od 13.5.)
5) Ostatní info


Nový Applaus – tipy pro nové k.p. „Jak začít?“



Na in Touch (online) – INFO = nové produktové listy; prodej na internetu není
povolený +slevomaty + poukázky....



Nové modelky ....ve Virtuálním líčení 15 nových tipů



Nové tapety pro telefony a PC (měnit se budou každý měsíc)



Úprava cen některých přípravků od 1.4.



Nový startovací kufřík od 1.4. – již připravné a vybalené přípravky + na 2.a 3.krok
(původně Perfektní start) je 90 dní!!!



Nové tištěné materiály si můžete objednat již teď : Průvodce k.p., Průvodce
rychlým startem, Průvodce budování týmu,....



Nový E-katalog „Milujte svou práci“ – zašlete ho všem, které může zajímat
příležitost s MK



Nový youtube kanál www.YouTube.com/MaryKayCZSK - sdílejte videa a navnaďte
zákaznice k nákupu..



Nová sekce „Kariéra“ na našich webových stránkách – dámy si mohou udělat kvíz
a zjistit, zda je pro ně podnikání s MK vhodné)

....
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