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Bu kampanya 01-30 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerlidir. Sadece Kasım ayında üye olmuş temsilciler, ilk siparişleri ile beraber alabilirler.
Kampanya kapsamında bulunan ürünlerin stoklarının bitmesi durumunda HuncaLife’ın muadil bir ürün gönderme hakkı saklıdır. Tanıtım Paketi prim değerlidir.
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Kampanya Koşulları: Bu kampanya 1-30 Kasım tarihleri arasında geçerlidir. Belirtilen paket tutarı temsilci alış fiyatıdır. Prim değerlidir. Stoklarla sınırlıdır. Belirtilen ürünlerin
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Bu kampanya 01-30 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerlidir. Sadece Kasım ayında üye olmuş temsilciler, ilk siparişleri ile beraber alabilirler.
Kampanya kapsamında bulunan ürünlerin stoklarının bitmesi durumunda HuncaLife’ın muadil bir ürün gönderme hakkı saklıdır. Tanıtım Paketi prim değerlidir.

stoklarda tükenmesi halinde Huncalife’ın muadil bir ürün gönderme hakkı saklıdır.
Kampanya Koşulları: Kampanya kapsamında bulunan ürünlerin stoklarının bitmesi durumunda HuncaLife’ın muadil bir ürün gönderme hakkı saklıdır. Numune paketi prim değersizdir.
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Kampanya Koşulları: 1-30 Kasım 2020 tarihleri arasında yeni kayıt olmuş temsilciler için geçerlidir. Ürünleri almaya hak kazanmak için temsilcinin ilk sipariş tarihi kampanyanın
başladığı ay içerisinde olmalıdır. İlk siparişini vermiş olduğu ay başlangıç olarak kabul edilir. Kampanya katlamalı değildir. Kampanya sıralıdır. Belirtilen ürünlerin stoklarda
tükenmesi halinde Huncalife’ın muadil bir ürün gönderme hakkı saklıdır. Her adımdan sadece bir kez yararlanılabilir. Ayın sonuna kadar ödemesi yapılmış (HL hesabına geçmiş)
siparişlerde hak edilen ürünler takip eden ayın 1’inden sonra vereceğiniz ilk siparişe, ayın sonunda ödemesi yapılmamış (HL hesabına geçmemiş) siparişlerde hak edilen ürünler
takip eden ayın 10’undan sonra vereceğiniz ilk siparişe otomatik olarak eklenecektir. Ürün değişim hakkı saklıdır. Stokların bitmesi durumunda herhangi bir ürün gönderilebilir.
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1 32” Led Tv

4 Çift Kişilik Pike

2 3 Parçadan Oluşan Tencere Seti

5 CVS Elektrikli Cezve

3 Cem Pratiko Tencere

6 Cem Pratiko Granit Tava
7 Collection Kadın/Erkek 50 ml parfüm

Kampanya Koşulları: 1-30 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyadan yararlanabilmek için toplanacak puanların tek faturada gerçekleşme şartı yoktur.
Belirtilen ürünlerin stoklarda tükenmesi halinde Huncalife’ın muadil bir ürün gönderme hakkı saklıdır. Kampanyalı ürünün iadesi yapılamaz. Kampanya katlamalı
değildir. Promosyon ürünleri prim değersizdir. Temsilciler iade yaptıkları takdirde kazanılan ürünler piyasa fiyatından temsilciye fatura edilecektir. Kampanya sisteme
yansımış siparişler için geçerlidir. Ayın sonuna kadar ödemesi yapılmış (HL hesabına geçmiş) siparişlere göre sıralama yapılır. Ayın son günü verilen havale siparişlerin
puanları listeye yansıtılmaz. Kazanılan hediye ürünler takip eden ayın 10undan sonra vereceğiniz ilk siprarişe otomatik olarak eklenecektir.
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Kampanya Koşulları: Kampanya 1 Kasım – 31 Aralık tarihlerini kapsamaktadır. Kasım ayında daha önce gelinen en yüksek kariyeri tekrarlayan veya kasım ayında ilk
defa gelinen kariyerin Aralık ayında üstüne çıkılması durumunda yukarıda belirtilen tutarda ödül alınır. Kasım ayında ulaşılan kariyer ile aralık ayında ilk defa gelinecek
olan tüm seviyelerin ödülü hak edilir. Aralık ayında Kasım ayında gelinen seviyede kalınmamalı veya altına düşülmemelidir. Prim hakkedişleri seviye yükselme şartı
tamamlandıktan sonraki ay primlerine eklenecektir. Kasım ayında aramıza ilk kez katılan temsilcilerimizde kampanyadan faydalanabilecektir. Seviyeye ulaşma ödülleri
her bir temsilcimiz için tek seferliktir.
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DENİZ DOĞAN
Safir Lider / İzmir

DUYGU KIRAN

“Merhabalar 3 ay önce başladığım Huncalife yolculuğumda mucizelerimizi yaşıyoruz. Müthiş bir
heyecan inanmışlık ve adanmışlıkla çıktığımız yolda tüm ekipçe yazılmamışı yazmaya doğru gidiyoruz. Bizler ne istedigini bilen güçlü kadınlarız. Yaydığımız ışığın tüm kadınlara ulaşması için çabalıyor emek veriyoruz. 21.yy’ın mesleği olan network marketing sektörünü hedefleri ve hayalleri
olan herkesle tanıştırmak istiyoruz. Çünkü network bir iş adamının yapabileceği kadar saygın bir ev
hanımının yapabileceği kadar ulaşılabilir bir iştir. Bağ kurmadan ağ kurulmaz olduğunu bildiğimizden
ekibimizle önce aile olmayı seçiyoruz. Çünkü aile herşeydir. Ekibimizde herşeyimizdir. Elde ettiğim
bu başarı sadece bana ait değil. Tüm ekibin başarısıdır. Huncalife’ta kendimizi bulduk ve bu huzurla
işimizi daha da yükseklere taşıyacağız hiç şüphesiz. İyiki Huncalife teşekkürler.
Sponsorlarım Esra& Kadir Turgut çiftine ve ekibimin hepsine sonsuz teşekkürler.
Sloganımız ; Güzele dair herşey yeni başlıyor.“
Merhaba ben Duygu Kıran. 36 yaşında 4 çocuk annesiyim. On yıldır liderlik yapmaktayım. Başarı
benim için emeklerimin karşılığını almam demektir, inanmak, kararlı olmak, tutkuyla odaklanmak
başarının yarısıdır. İlk ayımda altın ünvanı aldım kendimle gurur duyuyorum. Bu aşamada yanımda
olup, sorunlarıma çözüm olan, yardımcı olan, ilgi ve alakasını benden esirgemeyen sevgili sponsorum
Kezban Gök hanıma teşekkür ediyorum. Huncalife ailesinde olmak bana mutluluk veriyor, iyiki
burdayım daha üst ünvanlar beni bekliyor sevgiler.

HANDAN TIRTIROĞLU
Altın Lider / Kocaeli

HAYRİYE ARSLAN
Altın Lider / Bursa

“Merhaba Türkiyem ve Huncalife Ailem. Ben Kocaeli’den Handan TIRTIROĞLU. 2 kız çocuk annesiyim. Yaklaşık 13 yıldır Network içindeyim ilk önce yabancı menşeli olan bir firmada sonra da bir Türk firması ile deneyimim oldu. 15 Ağustos’da sponsorum olan Lütfiye Altun’un telefonu ile bu firma ile tanışmaya karar verdik
değerli elmaslarım Esra ve Kadir Turgut’un evlerinde iş sistemini sponsorumla dinledikten sonra Huncalife’a
tamam dedik 15 gün de İNCİ liderlik seviyesini ulaştım. Eylül ayını da ALTIN liderlik seviyesi ile bitirdim. 1,5 ay
gibi kısa bir sürede seviye almak inanılır gibi değil çünkü daha önce çalıştığım yabancı firmada 13 yıldır bunun
mücadelesini veriyordum. Huncalife’ta şunu gördüm iş kolay, sistem kolay, insanlara plan anlatmadan ikna
etmeye çalışmadan ve herkesin alabileceği ürünlere sahip bir firma ile çalışınca seviyeler geliyor. Bana değer
katan, Yol Arkadaşım, Sponsorum Lütfiye ALTUN’a sonra da desteklerini esirgemeyen Esra ve Kadir TURGUT
çiftine teşekkür ediyorum EKT ekipte olmak ayrıcalık. Ben de kendi ekibimin ismini ‘’ZİRVE’’ koydum çünkü
zirveye isteyenler çıkacak. Küçük bir hikaye ile sizlere veda etmek istiyorum: Günün birinde bir çiftlikte baba
oğul iş yaparken çiftliğin kapısına bir at gelmiş üzerinde hiçbir yazı veya işaret yokmuş kime ait olduğunu
bulmaya çalışmışlar ama hiç bir iz yokmuş daha sonra sahibini aramak için yola koyulmuşlar. Yolda giderken
at bazen yolun aşağısına inerek su içmiş ya da ot yemek için patikalara tırmanmış her seferinde tekrardan
gidecekleri yola indirmişler sonunda at az ileride bir çiftliğin kapısından içeri girmiş bir bakmışlar içerde bir
adam atı seviyor öpüyor sonra adam dönüp baba oğula demiş ki atın bana ait olduğunu nasıl anladınız üzerinde hiçbir yazı yoktu baba oğul da ‘’aslında biz bir şey yapmadık o gideceği yeri biliyordu biz sadece gideceği
yoldan çıkmamasını sağladık’’ derler. NEREYE GİTMEK İSTEDİĞİNİZİ BİLİRSENİZ, HEDEFE ENİNDE SONUNDA VARIRSINIZ. Allah hepimizin karşısına nereye gittiğini bilen Lider ruhlu insanları çıkarsın.“

“Merhaba, 9 Yıllık network geçmişimde diğer firmalar da ünvan sahibi iken şu an Huncalife ile yoluma
devam etme kararı aldım. Bunun en büyük nedeni ise sıcak, samimi ve güven dolu bir aile olması.
Bu güzel ortam ve güven duygusunu bana hissettirdikleri için sevgili Huncalife ailesine huzurunuzda
teşekkürlerimi sunuyorum. Huncalife ailesinde 2 ay gibi kısa bir sürede; 4 aylık ikiz bebeklerim olmasına rağmen başardım. Sizde lütfen kendinize inanın. Hemen sizde aramıza katılıp kariyerinizi alın.
Bu muhteşem ailenin içinde olmak bir ayrıcalıktır. Teşekkürler HUNCALIFE !“

Altın Lider / Gaziantep

EMEL BOZKURT
Altın Lider / Kocaeli

GÜLDEN GÜZELDERE
Altın Lider / İzmir

14

“Merhaba ben Emel Bozkurt. 1988 doğumlu Kocaeli’de ikamet etmekteyim. 2 çocuk annesi ve ev
hanımıyım. Evde oturdukça üretmeyi seven, ticaretle iç içe olan bir yapım vardı. Kendi ayaklarımın üstünde durmayı seviyordum çünkü! Evime, aileme destek olmak beni yormuyor aksine kendimle gurur
duymamı sağlıyordu. Network hayatında çok bir geçmişim olmamasına rağmen Huncalife ile tanıştım
çok kısa zamanda çok ses getirecek yerlere geldim. Daha nice HUNCALIFE’lı yıllara çalışmalara.
Bana canla başla destek olan ekibimde olupta beraber yürüdüğüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim hep beraber vardık hep beraber olacağız inşallah. Gece gündüz benimle çalışan sponsorlarım var
benim narin müdürlerim diyorum ben onlara hepsine minnettarım yolumuz zirvenin en üst seviyesi
olacak bekleyin ve görün.“
“Bugüne kadar birçok network işinde bulundum ama istediğim heyecanı ve çalışmamın karşılığını
alamadım. Şuan ki ünvanı Safir liderim olan Deniz Doğan’a olan güvenimle bir de Huncalife’ı deneyim
dedim. Denemek için girdiğim işim hayatımın merkezi oldu. İşimi aşkla yapmam ve heyecanıma
heyecan katacak o kadar fırsatlar sunuldu ki; Zümrüt liderim olan Esra♡Kadir Turgut çiftinin hepimize
tam anlamıyla aile olduğumuzu hissettirip ayrım yapmadan gösterdikleri ilgileri sayesinde daha çok
ünvanlar alırız. Her başarımızı yakından takip edip eksiklerimizin artıya dönüşmesini sağlayan bölge
müdürümüz Ayşen Sinan iyikilerim oldunuz. Ve ürün yelpazemizin geniş, kaliteli, bitkisel aynı zamanda fiyatların uygun olması hep artılarım oldu. Başarmak için bir çok fırsat sunan Huncalife şirketimize
çok teşekkür ediyorum.“

HÜLYA ÇETİN

“Ben Hülya Çetin. Huncalife ürünleri ile tanıştığımda ürünlerini kullanarak kalitesini hemen farkettİm ve zaman kaybetmeden bu güzel ürunlerİ çevremle tanıştırdım. Memnuniyetin yanında karşılıklı
kazancın verdiği hazla çok güzel bi ekip olduk . Huncalife firmasının çalışanlarına verdiği değer
başarıyı zaten kaçınılmaz kılıyor. Bu iş tamamen ekip işi olduğu için başarımda katkısı olan diğer
ekip arkadaşlarıma ve Huncalife ailesine çok teşekkür ediyorum. BaŞarı zannedildiği gibi sürekli tırmanışla elde edilmiyor, iniş çıkışlar yaşanması çok normal o nedenle asla pes etmeyin.“

Altın Lider / İstanbul

MUSTAFA ESEN
Altın Lider / Çanakkale

“Çanakkale’den Huncalife ailesine selamlar. Evli ve iki erkek çocuk babasıyım. 34 yaşındayım, DSİ’de
elektrik teknikeriyim ve profesyonel balıkçıyım. Eşim öğretmen ve çocuklarımızı kendisi büyütmek
için çok sevdiği mesleğine iki yıl ara vererek, network marketing sektörüne atıldı. Eşim, bu sektörü
bir sosyal sorumluluk projesi ve gerçek manada bir fırsat eşitliği olarak görüyor. Onun bu işe olan
hayranlığı, buradaki mutluluğu, heyecanı ve enerjisi herkes gibi beni de cezbetti ve Huncalife ile
çalışmaya başladım. Şimdi artık ekibimi ve bizimle çalışmayı seçenleri, ekibimin eylül ayındaki üstün
performansı ve başarılarının karşılığı olan bu ünvana taşımak için çalışıyoruz. Karşılığının yalnızca
hayallerinizle sınırlı olduğu bu sektöre tüm çevremizi davet ediyoruz. Tüm Huncalife ailesine başarılar
diler, saygılarımı sunarım.“
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%20 Bronz Seviyesine Yükselen Temsilcilerimiz

RAKİBE SOLAK

Altın Lider / Uşak

ŞİFA ÇOLAK

“Merhaba 2017 yılında ev hanımı olarak çıktığım bu yolda tam 3 yılım geçti. Neler mi kazandım?
Yanlış firmada çalışmanın bedelini acı olarak tecrübe ettim. Beni çok yoran müdür unvanını aldım
daha sonra seviye korumak için didindim durdum 3 yıl sonra elimde kocaman bir hiç vardı. Tam
her şey bitti derken HUNCALIFE kozmetiğin gönlü bol çalışma sistemiyle tanıştım. İyiki de tanıştım.
Burada ki sistem sayesinde çok kısa sürede Altın Lider ünvanımı aldım ve harika bir ekip kurdum.
Şuan cebimden tek kuruş harcamadan yükselmenin ve ekibimi yükseltmenin keyfini sürüyorum.
BU SADECE BAŞLANGIÇ! Network sistemi harika bir sistemdir. Ancak doğru firmada çalışırsanız
para kazanabilirsiniz. Korkmadan, yılmadan, iyi bir gelecek istiyorsanız tek firma HUNCALIFE.“

AYLA KOCAMAZ

FATMA UPÇIN

MERVE ESEN

MİNE KANYER

İstanbul

İzmir

Çanakkale

Afyon

“5 yıllık network tecrübem var. Çalıştığım network firmalarında birçok başarılarım ve ünvanlarım var. Şu an ehdeflerimiz daha da büyük. Evli ve 3 çocuk annesiyim. Asla yapamam diye
başladığım network işinde gün geçtikçe büyüyen bir ekibim ve gelirim var. 2 ay önce HUNCALIFE ile çalışmaya başladım ve çok mutluyum. HUNCALIFE ile birçok kişinin hayallerine dokunup,
bu hayallere elele yürüyerek gerçekleştiğini izlemek inanılmaz bir mutluluk. İYİ Kİ HUNCALIFE! “

AYLA KOCAMAZ

AYLA KOCAMAZ

AYLA KOCAMAZ

İstanbul

İstanbul

İstanbul

%16 İnci Seviyesine Yükselen Temsilcilerimiz

Altın Lider / Adana

CUMALİ AKÇAL

Altın Lider / Yalova
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“Merhaba, X firmada bir fenomenin altına üye olarak network marketingde 2019 yılında çalışmaya
başladım. Başlarken nesil farkı olmadan destek olunacağı bilgisi verilmişti. 9 ayda x firmada müdür
seviyesine geldim. Kimseden destek almadan kendi ekibimi kurmuştum ve 2020 Mayıs ayında artık
hiç bir şekilde ilerleyemediğimi fark edip diğer firmaları araştırmaya başladım. Daha çok kazandıran
bir firma arayışına girdim. Sponsorum Reyyan Hanım’la daha önceden tanışıyorduk ve sürekli Huncalife paylaşımlarını görüyordum. Onunla iletişime geçtim Huncalife kazanç sistemini anlattı.
Haziran ayında x firmayı bırakıp Huncalife geçiş yaptım. 3 ay gibi kısa bir sürede Huncalife’ta Altın
Lider ünvanını aldım. Diğer firmaya göre çok çok daha fazlasını kazanıyorum ve iyi ki Huncalife’a
geçmişim diyorum.“

AYFER AYKIN

AYŞE ÖZ
ALPÇOKAY

DÖNE GAMZE
ZENCİR

ELİF DEMİR

EMİNE PEKTAŞ

FATMA ÖNEY

İstanbul

Mersin

K.maraş

Ş.urfa

Kocaeli

İzmir

İLKNUR SEZER

LEYLA ADIGÜZEL

NURGÜL ÇELİK

ŞİRİN ÖZBAY

ZEYNEP DİLMEN

ZEYNEP KİRAZ

Bartın

İzmir

Burdur

İstanbul

Ankara

Adana
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HUNCALIFE’IN

YARDIMCI MALZEMELER

Küçük Yatırımlarla İşinizi Geliştirin!

Markanı göster, gücünü katla!

Gündelik yaşam, sosyalleşme ve iş hayatı gibi sebeplerden dolayı insanlar zamanlarının çoğunu dış mekanlarda geçirmektedirler. İşte tam
da bu yüzden diğer tanıtım çalışmalarınızın yanında açık havada markanız ile ilgili gösterebileceğiniz tüm detaylar işinizin tanıtımına büyük
yarar sağlar.

Markanızı doğru tanıtın!

Potansiyel gördüğünüz kişilerin temsilci olması adına bir sebep sunmak veya
HuncaLife hakkında ayrıntılı bilgi vermek için her zaman basılı malzemelerinizi
yanınızda bulundurun.

HUNCALIFE
ELYAF ÇANTA

HUNCALIFE
Büyük Karton Poşet
91449

90824

1,50TL

3,60TL

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

8,99TL
sadece

Kod: 70241

HUNCALIFE
SIRT ÇANTASI

46,99TL
sadece

Kod: 70244

HUNCALIFE
Kurumsal HL Plastik Poşet
30x40 cm

HUNCALIFE
Hediye Paketi
(5 ADET)

YENİ ŞIK HEDİYE KUTUSU ile

92192

22224

HUNCALIFE
2020
Ajanda

0,30TL

1,99TL

92588

34,99TL

Deneyim Kazandırır!
Daha çok ve daha etkili satışın en önemli yollarından biri de deneme boyu ürünlerdir. Müşteriniz ilk defa deneyeceği ürünlerde, kendi zevkine uygunluğundan emin olduğu ürünü
satın alırsa siparişinizin devamlılığı ve müşteri memnuniyetiniz artar.

Delight Therapy
Nar Özlü Yüz Kremi
Sachet 10 ml 5’li

Parfüm
Numune Seti
22023

51697

29,99TL

1,99TL

Bioten At
Kestanesi Double
Effect Sachet

51167
(5’li Sachet)

2,99TL

Bioten At Kestanesi
Jel-Krem 30 ml

HL At Kestanesi
Sachetli Broşür
5’li

51162
Nature Siyah
(5’li Sachet)
Sarımsaklı Saç
Maskesi Sachet 1,99TL

51573

KASIM BASILI MALZEME KOD VE FİYATLARI

27106

(5’li Sachet)

2,00TL

2,50TL

51163
Nature Keratin
(5’li Sachet)
Complex Saç
Maskesi Sachet 1,99TL

Kırlangıç Bayrak
Beyaz Zemin

22225
Kırlangıç Bayrak
Turuncu Zemin
22226
Kırlangıç Bayrak
Türk Bayraklı
91130

Nature Çay Ağacı Yağı
Canlandırıcı Vücut
Losyonu Sachet
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51164
(5’li Sachet)

1,99TL

HL Nature Siyah
Sarımsaklı Şampuan
Sachet

51165
(5’li Sachet)

1,99TL

Nature Keratin
Complex Şampuan
Sachet

51166
(5’li Sachet)

1,99TL

Adedi

35,00TL

19

92547

