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‘Code-Breaker’
การประชุมตำ�แหน่งระดับไดมอนด์นานาชาติ 2562

พัฒนา เมเนเจอร์ใหม่ 2 คน
ก่อน 31 ตุลาคม 2018

รักษาคุณสมบัติที่ต้องการ 3 เดือน

คุณ

คุณ

เป็นตำ�แหน่ง
เมเนเจอร์ มี
10,000PV

เป็นตำ�แหน่ง
เมเนเจอร์ มี
10,000PV

A

A

เมเนเจอร์ใหม่ มี
30,000PV

ซุปเปอร์ไวเซอร์
ใหม่ มี
30,000PV

B

เมเนเจอร์ใหม่ มี
7,000PV

C

ซุปเปอร์ไวเซอร์
ใหม่ มี
30,000PV

หมายเหตุ ซุปเปอร์ไวเซอร์แบบ 15,000PV/30,000GV ไม่เข้าเงื่อนไข

ใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำ�หรับ
ธุรกิจนิวอิมเมจ

ซุปเปอร์ไวเซอร์
ใหม่ มี
2,500PV

B

C

ซุปเปอร์ไวเซอร์
ใหม่ มี
2,500PV

หมายเหตุ ความต้องการรักษาคุณสมบัติ ขึ้นอยู่กับ PV ไม่ใช่ GV

ให้คำ�มั่นด้วยการวางมัดจำ�เพื่อจะที่จะได้มีคุณสมบัติสำ�หรับ
Code-Breakerการประชุมตำ�แหน่งระดับไดมอนด์นานาชาติ2562 วันที่
7-12 มีนาคม 2562 รวมห้องพักคู่ ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ ภูเก็ต สำ�หรับ 1 ท่าน

การเลือกผู้จัดจำ�หน่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

2. ผู้ที่มีคุณสมบัติทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกิจกรรมของบริษัทที่ Club
Med ภูเก็ต
3. คุณต้องเป็นตำ�แหน่งเมเนเจอร์หรือสูงกว่าเพื่อที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม
4. ระยะเวลาของการทำ�คุณสมบัติ เพื่อจะสปอนเซอร์ เมเนเจอร์ใหม่ 2 คน
ระหว่าง 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2561 ระยะเวลารักษาคุณสมบัติสำ�หรับ
คุณ เมเนเจอร์ใหม่ 2 คนของคุณ และซุปเปอร์ไวเซอร์ใหม่ 4 คน จะ
ใช้เวลา 3 เดือน ตามคุณสมบัติของพวกเขา แต่จะต้องสมบูรณ์ก่อน 31
มกราคม 2562
5. ถ้าคุณมีซุปเปอร์ไวเซอร์อยู่ในเดือนสิงหาคม มี 30,000 PV ซึ่งถูกสปอน
เซอร์ในเดือนกรกฎาคม 2561 และคนที่สองในเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อ
เขาหรือเธอจะกลายเป็นเมเนเจอร์ แต่ทั้งสองจะได้หรือเป็นเมเนเจอร์
ต้องมีซุปเปอร์ไวเซอร์พิเศษ 1 คน (30,000 PV)เพื่อจะได้ตามคุณสมบัติ
ซุปเปอร์ไวเซอร์และการรักษาตำ�แหน่ง ซึ่งเคยได้โปรโมชั่นก่อนหน้านี้จะ
ไม่รวมนับในทริปครั้งนี้ คุณต้องปฎิบัติตามความต้องการรักษาตำ�แหน่ง
ตามเงื่อนไขที่กำ�หนด
6. ซุปเปอร์ไวเซอร์ทุกคนต้องได้รับตำ�แหน่งโดยการซื้อแบบได้ 30,000 PV
(หมายเหตุ ซุปเปอร์ไวเซอร์ที่ซื้อแบบ 15,000/30,000 GV ไม่อนุญาตให้
ได้คุณสมบัติ
7. ความต้องการรักษาตำ�แหน่ง คุณจะต้องได้ 10,000 PV (ต้องเป็น PV
ไม่ใช่ GV) ต่อเดือนระหว่างช่วงเวลาทำ�คุณสมบัติ สำ�หรับ 3 เดือนตาม

คุณสมบัติของพวกเขา เมเนเจอร์ใหม่ของคุณต้องทำ�ได้ 7,000 PV (ต้อง
เป็น PV ไม่ใช่ GV) ต่อเดือน และซุปเปอร์ไวเซอร์ใหม่ของพวกเขาจะต้อง
ทำ�ได้ 2,500 PV (ต้องเป็น PV ไม่ใช่ GV) ต่อเดือน

8. ถ้าคุณ เมเนเจอร์ใหม่ของคุณ 2 คน และซุปเปอร์ไวเซอร์ใหม่ของพวกเขา
พลาดที่จะรักษาการแอคทีฟระหว่างช่วง 3 เดือนตามคุณสมบัติ คุณจะต้อง
รับผิดชอบสำ�หรับการจ่ายเงินหรือค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะเรียกคืนจาก
คอมมิชชั่นหรือเป็นเงินสดของคุณ บริษัทจะต้องการจดหมายแสดงความ
จำ�นงจากผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการในการจัดงานที่ Club Med ภูเก็ต
9. ถ้าคุณทำ�ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 50 % (สปอนเซอร์เมเนเจอร์ 1 คน
และซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 คน แอคทีฟ 3 เดือนตามเงื่อนไข) คุณจะกลายเป็นผู้
มีสิทธิแลกอีก 50 % จากคะแนนท่องเที่ยวที่มีอยู่เพื่อช่วยให้ได้ตั๋วเครื่องบิน
ที่พัก Club Med ตั๋วเข้าร่วมประชุม คะแนนสามารถแลก ได้เมื่อสิ้นสุดงาน
คะแนนท่องเที่ยว ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยน
ได้ คุณสามารถเติมที่เหลืออีก 50% ด้วยเงินถ้าคุณไม่มีคะแนนท่องเที่ยว
10. คู่สมรสของท่านสามารถซื้อได้ในราคา 100% ด้วยคะแนนท่องเที่ยวที่มี
อยู่ (ถ้าชื่อของพวกเขาอยู่ในบัญชีนิวอิมเมจ) หรือใช้เงินสด ราคาต่อคน
26,000 บาทและเงินมัดจำ� 12,000 บาท ต้องจ่ายก่อน 28 กันยายน 2018
จ่ายทั้งหมดก่อน 30 พฤศจิกายน ไม่สามารถคืนเงินได้
11. คะแนนส่วน ที่ได้รับสำ�หรับ PV ,ซุปเปอร์ไวเซอร์ใหม่หรือผู้จัดการใหม่
ที่เกี่ยวกับทริปท่องเที่ยวอื่นของนิวอิมเมจไม่สามารถมาใช้ได้เพื่อให้มี
คุณสมบัตินี้
12. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือนสำ�หรับการเดินทาง
13. ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า
14. ผู้บริหารของนิว อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด ขอสงวน
สิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำ�หนดสิทธิพิเศษโดยไม่ต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้า

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โทร +66 9 0953 9575 | อีเมล thsupport@newimageasia.com | Website: newimage.asia/th | Line ID: @newimage

00424_THAI

1. คุณจำ�เป็นต้องลงทะเบียน และ ชำ�ระเงินมัดจำ� 12,000 บาท ที่ ออฟฟิศ นิว
อิมเมจ ประเทศไทย ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2562
ค่ามัดจำ�ล่วงหน้า 12,000 บาท ต้องการก่อน วันที่ 30 พฤศจิกายน เพื่อ
ประกันการจองของคุณ เงินมัดจำ�ไม่สามารถโอนได้ คุณจะได้รับเงินคืน
เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำ�หนด และได้เข้าร่วมกิจกรรมครบ
ถ้วนแล้ว ที่พักห้องคู่ การจองที่พักและตั๋วเครื่องบินไม่สามารถขอเงินคืนได้
ดังนั้นคุณจึงต้องรับผิดชอบต่อตัวเองหากคุณตัดสินใจที่จะไม่เดินทาง

