
JARNÍ SEMINÁŘ NUTRA-BONA  „Rozkveťte s námi“  
PROGRAM  
19.-20. března 2016 
 
SOBOTA  „Jaro je tu! Vstupme společně do období růstu a nové energie.“ 

 
9:00 Prezence účastníků 
 
10:00 ZAJÍMAVOSTI O NUTRA-BONĚ 

„Co jsme spolu už dokázali.“ 
 
11:00 NOVINKY Z NUTRA-BONY 

„S respektem k tradici jsme pro vás připravili novinky. Představíme vám je.“ 
 
12:00 KARIÉRA V NUTRA-BONĚ  

„Odměny v NUTRA-BONĚ jsou lepší než u konkurence – sami je porovnejte.“ 
 
13:00 Oběd 
 
14:00 JARO V NUTRA-BONĚ, ENERGIE A SVĚŽEST V TĚLE 

„Přáním každého člověka je cítit se dobře, být vitální a zdravý. 
Poradíme, co je nejúčinnější právě na jaře.“ 

 
15:00 KDYŽ SDÍLÍME, TAK ROSTEME 

„Příběh prodává. Řekněte všem, jak NUTRA-BONA pomáhá.“ 
 
16:00 GRATULUJEME NUTRABOŇÁKŮM 
 
18:00 SKLÍPEK U PROCHÁZKŮ 
 
 

NEDĚLE 2 „Dělat to, co má smysl, je krásné. Ještě lepší je, když o tom bude 
vědět co nejvíc lidí. Podělte se o to co víte o NUTRA-BONĚ. 
 
 
10:00 JAK ROSTEME MY SAMI, TAK ROSTE NUTRA-BONA 

„Co nás brzdí v úspěchu a pokojeném životě a jak s tím zatočit?“ 
 
11:00 V JEDNODUCHOSTI DUPLIKACE JE SÍLA 

„NUTRA-BONA – spojení dokonalých produktů, dlouholetých přátelství a skvělé 
obchodní příležitosti. Nepracujte tvrdě, ale chytře. “ 

 
13:00 Závěr a oběd 



JARNÍ SEMINÁŘ NUTRA-BONA 
ORGANIZACE 
 
KDY: 19. – 20. 3. 2016 OD 10:00 hod.  
KDE: HOTEL KRAVÍ HORA***, Bořetice 510, 691 08 Bořetice 
 
 
VEČER JDEME DO VINNÉHO SKLÍPKU U PROCHÁZKŮ S CIMBÁLOVKOU!  
Čeká nás raut s výbornou teplou večeří a bohatě obloženými mísami, neomezenou konzumací 
vína, nealkoholickými nápoji, kávou, čajem. Cena je 600 Kč/os*.  
 
Program s cimbálovou muzikou je dárek od NUTRA-BONY - VÁM PRO RADOST. 
 
 
*ÚTRATU VE SKLÍPKU ZAPLATÍME ZA VÁS. Zaregistrujte od 16. 2. - 16. 3. 2016 alespoň 10 
nových NUTRA-BONA Partnerů, z nichž každý si nakoupí nejméně 1 výrobek. 
Vstup zdarma je prima a největší výhodou jsou vaši nově zaregistrovaní partneři! 
 
 
 
PŘEDPREMIÉRA PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE: Jahůdky už zrají, první sklizeň bude na semináři. 
Buďte první, kdo letos zdarma ochutná a zakoupí čerstvou JAHODOVOU NUTRA BONU symba! 
 
ZAHÁJENÍ PRODEJE jahodové NUTRA-BONY pro ostatní začne až v dubnu.  
 
 
CENA  SEMINÁŘE A MOŽNOSTI 
Sobotní seminář zahrnuje: účast na sobotním semináři, oběd, coffee break, produkt z nabídky 
NUTRA-BONA v hodnotě až 908 Kč 

cena 450 Kč/os. 
 
Sobotní seminář s ubytováním zahrnuje: účast na sobotním semináři, oběd, coffee break, 
ubytování v hotelu na jednu noc se snídaní, produkt z nabídky NUTRA-BONA v hodnotě až 908 
Kč 

cena 1 200 Kč/os. 
 
Dvoudenní seminář s ubytováním zahrnuje: účast na dvoudenním semináři, 2x oběd, coffee 
break, ubytování v hotelu na jednu noc se snídaní, poukaz na odběr produktů z nabídky 
NUTRA-BONA v hodnotě 1 000 Kč  

cena 1 600 Kč/os.  
 
Partner, doprovázející účastníka semináře (pouze ubytování v hotelu na jednu noc se snídaní) 
  

cena 850 Kč/ os. 
 
 


