Pyetje dhe përgjigje mbi “Programin e Fluturave” për F04-F06
Pyetje

Përgjigje

1.

1.

Kur keni mundësi të mbidhni fluturat dhe ti shkëmbeni ato me
produkte/sete speciale me çmim simbolik?

Ju keni mundësi të mblidhni fluturat gjatë F04, F05 dhe F06- dhe mund ti shkëmbeni në F05
dhe/ose F06-me produkte/sete me çmim simbolik prej 50 Lekë .

2.

1.

A është e nevojshme që përmbushja e kushtit me blerje prej
1600 Lekë nga faqet e përcaktuara në broshurë të
përmbushet në të njëjtën porosi ose në më shumë se një
porosi, në të njëjtën fushatë?
A duhet që kushtet si :përmbushja e nivelit të shpenzimit dhe
“produkti i detyrueshëm” nga faqet e përcaktuara në broshurë
sipas fushatave duhet të përmbushen në një dhe të njëjtën
porosi?

1.

PO, kushti për nivelin e shpenzimit nga faqet e përcaktuara në broshurë duhet të
përmbushet brenda një dhe të njëjtës porosi;

2.

PO, kushti për nivelin e shpenzimit nga faqet e përcaktuara në broshurë duhet të
përmbushen brenda një dhe të njëjtës porosi për të fituar 1 Flutur:
 Nëse në një porosi ju plotësoni kushtin e shpenzimit por me porosinë e rradhës ju
merrni “produktin e detyrueshëm” ju NUK përfitoni 1 Flutur;
 Nëse porosisni “produktin e detyrueshëm në një porosi por nuk plotësoni kushtin për
nivelin e shpenzimit nga faqet e përcaktuara në broshurë brenda një dhe të njëjtës
porosi ju NUK përfitoni 1 Flutur;

2.

3.

Sa produkte të detyrueshme duhet të porosisni për të fituar 2
flutura?

4.

A mund të kap nivelin e shpenzimit 1600 Lekë, nëpërmjet blerjeve
të produkteve Avon nga e gjithë Broshura, Ofertave Neto apo
publikimeve të tjera?

5.

A përfshihet çmimi i “produktit të detyrueshëm” në nivelin e
shpenzimit prej 1600 Leke?
A përfshihet vlera simbolike e produkteve/seteve speciale, që
ofrohen në këtë program, në nivelin e shpenzimit 1600 Leke?

PO, Çmimi i produktit të deryrueshëm llogaritet në nivelin e shpenzimit;

7.

A është e detyrueshme të behet porosi në secilën fushatë të
programit F04-F05-F06 për të përfituar fluturat dhe për ti shkëmbyer
me produkte/sete speciale?

Nuk është e detyrueshme për të qënë aktiv gjatë çdo fushate nga F04-F06 për tu bërë pjesë e
programit. Psh, ti mund të përfshihesh në program në F06 dhe të mbledhësh fluturat e fituara
dhe mund ti shkëmbesh me produkte/sete speciale në të njëjtën porosi.

8.

A ka kufizime në nr. e mbledhur/shkëmbyer të fluturave?
psh, nëse gjatë F04-F06, unë mbledh 30 flutura a mund të porosis 3
sete nga niveli i 10 fluturave?

Programi nuk e kufizon numrin e Fluturave që pjesëmarrësi fiton, dhe as me numrin e
produkteve /seteve speciale me të cilat ai do ti shkëmbjë në Fund të C06.
psh, nëse mbledh 30 flutura, mund ti shkëmbesh sipas preferencave:
•
3 produkte/sete nga niveli i produkteve me 10 flutura ose
•
6 produkte nga niveli i produkteve me 5 flutura
•
15 produkte nga niveli i produkteve me 2 flutura
Kombinim sipas preferencave;

6.

Ju duhet të plotësoni 2 herë kushtet e programit:
Që do të thotë të porosisni 2 “produkte të detyrueshme” dhe të plotësoni 2 herë nivelin e
shpenzimit (2 X 1600 Leke).
Çmimi i produktit të deryrueshëm llogaritet në nivelin e shpenzimit.
Përmbushja e nivelit të shpenzimit dhe “produkti i detyrueshëm” nga faqet e përcaktuara në
broshurë sipas fushatave duhet të përmbushen në një dhe të njëjtën porosi.
JO kushti për nivelin e shpenzimit duhet të përmbushet nga faqet e përcaktuara në broshurë. Në
këtë nivel shpenzimi duhet të përfshihet të paktën një “produkt i detyrueshëm” sipas fushatës
respektive. Faqet e përzgjedhura nga broshura dhe “produkti i detyrueshëm” janë të ndryshme
në secilën fushatë F04-F05-F06 dhe komunikohet në secilën broshurë F04, F05 dhe F06.

Produktet/setet speciale me vlerë simbolike prej 50 Lekë, të cilat mund të shkëmbehen me
fluturat e mbledhura, NUK llogariten në nivelin e shpenzimit për të përfituar një Flutur tjetër.

9.

10.

A ka ndonjë kërkesë për të plotësuar një nr.minimum për fluturat e
mbledhura?
A duhet të mbedh, 2 flutura minimumi në një fushatë të vetme për tu
përfshirë në program dhe për ti shkëmbyer ato?
Cila është fushata e parë kur mund të shkëmbej fluturat?

Nuk ka një kusht mbi numrin e fluturave për fushatë. psh, ti fiton një flutur në C04 dhe nja një për
fushatat F05 ose F06 për ti shkëmbyer me .

Pjesëmarrësi në program mund ti shkëmbejë fluturat në fillim të F05, dhe deri në fund të F06.
Fluturat, të cilat nuk janë shkëmbyer deri në këtë datë, skadojnë dhe nuk mund të shkëmbehen
pas kësaj fushate.
Pjesëmarrësi mund të nisë të shkëmbejë fluturat në fillim të F05 deri në fund të F06, (përfundimi i
programit).
Fluturat që cilat nuk shkëmbehen deri në fund të C06 do të skadojnë dhe nuk do të përdoren më
vonë.

11.

A duhet ti shkëmbej të gjitha fluturat me produkte deri në fund të
F06? Çfarë ndodh nëse fluturat nuk shkëmbehen deri në fund të
F06?

12.

Nëse kam 7 flutura dhe dua të shkëmbej vetëm 5 me produkte në
fund të F06, i humbas 2 fluturat që mbeten?

Po, Fluturat që cilat nuk shkëmbehen deri në fund të f06 do të skadojnë dhe nuk do të përdoren
më vonë.

13.

Nëse harroj të shkëmbej fluturat në F06, a mund ti shkëmbej në
F07?

Jo. Fluturat, që cilat nuk shkëmbehen deri në fund të C06 do të skadojnë dhe nuk do të përdoren
më vonë.

14.

Nëse mbledh 10 flutura, a mund të shkëmbej me 5 produkte
speciale nga niveli me 2 flutura secili?

15.

Nëse mbledh 5 flutura (F05- ose F06) a mund ti shkëmbej në të
njëjtën fushatë?

Ti mund ti shkëmbesh fluturat sipas preferencës:
Nëse ke 10 flutura mund ti shkëmbesh:
•
1 produkt/set për 10 flutura të fituara nga niveli 10
•
2 produkte për 5 flutura nga niveli 5 ose
•
5 produkte për 2 flutura nga niveli 2
•
Kombinim sipas preferencave;
PO, nëse mbledh numrin e duhur të fluturave (min 2) në 1 ose më shumë porosi të bëra në F05apo F06, mund ti shkëmbeni me produkte me vlerë simbolike në të njëjtën porosi dhe fushatë.

16.

Nëse mbledh 5 flutura në F04, a mund ti shkëmbej në të njëjtën
fushatë?

JO. Fluturat e mbledhura gjatë F04 mund të shkëmbehen me produkte vetëm në F05 ose F06.

17.

Kur mund të nis të shkëmbej fluturat me produkte?

Pjesëmarrësi mund të nisë të shkëmbejë fluturat në fillim të F05 deri në fund të F06, (përfundimi i
programit).
Për të fituar dhe shkëmbyer fluturat, duhet të ndiqen këto hapa:
1. Plotësimi i kushteve të programit për të fituar fluturat;
2. Porosi të bëra në të njëjtën porosi sipas fushatave F04-F06;
3. Shkëmbimi i fluturave me produkte/sete speciale deri në fund të F06;

