நகரவ

ர த டடம(Consumer Plan)

அனபளள உறபப னரகளள(Dear Distributors) ,
ஒர ளமனமமயயன வயழகமகமய ளநயககக மறறம ஒர ஆளரயகககயமய

வயழகமகமய

ளதரநததடதததகறகயக DXN உஙகமள

வரளவறககறத .
DXN வண கததகல PPV பரயமரபப எனபத , உஙகள வண கம உய றடன மறறம ஆளரயகககயமயக இரபபதறக மகக மகககய பஙக
வகககககறத. PPV பரயமரபப ஒர எள/ய, சலபமயன த2யலமமறயயக

மறறம பனமடஙக ஆககவதம மகககயம . இமத

த2யவதறக DXN

ல உளள இநத த2யல வடவம உஙகமள 2ரயயன இலகககறக தகயணட த2லல உதவ கரமயக இரககம.
DXN ளபயனற ஒர உணமமயயன ளநரட வ றபமன ததயழகலகல, நகரளவயரகமள உரவயககவதறக ஒர
நகரளவயர படடயல தகடடம அதறக
நகரவ

த2யல தகடடம ளவணடம.

ஒர நலல வழகமமறயயக மறறம உதவ கரமயன தகடடமயக அமமயம.

ர படடயல (Consumer List)எனற ல எனன ?

உஙகள மலமயகளவய அலலத உஙகள உறபப னர எண மலமயகளவய DXN தபயரடகமள வழககமயக வயஙகபவரகள/ன படடயல தயன
நகரளவயர படடயல ஆகம.
நகரவ

ர படடயல

எவ

ற உர

கக

த?

இநத நகரளவயர படடயலகல மதல நபர ந;ஙகளதயன ஆதலயல இநத படடயமல உஙகள தபயர தகயணட ஆரமப கக ளவணடம. DXN
தபயரடகள/ன பயமன மறறம ளதமவமய அறகநத அமனதத DXN தபயரடகமள உபளயயகபபடதத தஙகளயல 2யததகயமயன அமனதத
மயற2ககமளயம ளமறதகயளள ளவணடம.
அடததபடயயக, தஙகள/டம DXN தபயரடகள வயஙகபவரகள/ன தபயர படடயமல தயயரகக ளவணடம. நகரளவயர அடடவமன தயயரககம
தபயழத அநத அடடவமன தவறம படடயலயக இலலயமல வ சவய2மயன மறறம வழககமயன நகரளவயமர தகயணடதயகவம ளமலம
க? ழ கணடமத ளபயல மகக கவனமயக தயயரகக ளவணடம.
1) ச

டம தனல" - நகரளவயரன தபயரள/ன ளதமவ மறறம அதறகயக அவர த2லவ டம ததயமக அவரகள/ன நகதகநகமலகக

ஏறறவயற இரததல ளவணடம.
2) சப ரள$ன வதல

- தபயரள/ன ளதமவமய உணரமவதத DXN அதறகக ஒர நலல த;ரவயக

இரககம எனபமத

ததள/வபடதத ளவணடம.
நகரவ

ர படடய

ன பயனப ட:

DXN Consumer List
S.No

Consumer Name

List of Products
Consumed

Contact Number

Point Value

Spirulina 120-1, Black
Coffee-1, Toothpaste-2,
Soap-4, Tea Jar-1.

980.00

1

Babu (Self)

2

Alex

xxxxxxxxxx

RG/GL – 1set

625.00

3

Richard Uncle

xxxxxxxxxx

Tea Jar -1, Cookies -1

180.00

Consumption Nature
Regular
Not Regular

Remarks

/
/

Need Follow up

/

ளமளல கறகபப டட நகரளவயர படடயல ஒர ததயடரச2கயயன த2யல இமத 2 அலலத 3 மயத கயலததகல 20 ககம ளமறபடட

நகரளவயமர

ள2ரகக ளவணடம. வரஙகயலததகல இநத நகரளவயர DXN வ யயபயரததகல வ ரபபபபடட ஒர தவறறககரமயன உறபப னரயக வயயபப
உளளத.
ஒர தரமயன நகரளவயர படடயமல தயயரதத ப ன, ந;ஙகள அமடயம பயனகள.



தஙகள/ன PPV மய உயரதத இத உதவம, ஏதனன/ல இத தஙகளத சய உபளயயகததகறக மடடம அலலயமல தஙகளத நகரளவயர
படடயலகல உளளவரகள வயஙகம தபயரடகள/லகரநதமPV ககமடககம.



தஙகள/ன ததயடரச2கயயன ஊககவ ததலகன கயரணமயக, தஙகளத கழவ ல உறபப னரகள எணண கமக உயரவளதயட தஙகளத
வ றபமன வளம ளமமபடவம இத உதவம.



தயஙகள நகரளவயர படடயமல தயயரபபதன வ மளவயக, தஙகளத கழவம இமதளய ப னபறறகனயல இதன வ மளவயக
தஙகள/ன வ யயபயரம பனமடஙகயக உயரம.



மதல படயயக ந;ஙகள தயயரககம இநத நகரளவயர படடயலகன மலமயக
தபயரளயதயர சதநதகரம அமடவரகள
;
எனற நமபககளறயம.

உஙகள/ன 2நளதகஙகமள த;ரகக எஙகமள அணகவம .

DXN Stockist Department.

உஙகள/ன வ யபயரம தபரகவம ளமலம

