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Apa itu Promo Wonderful Trip Korea ?
Adalah sebuah promo trip GRATIS perjalanan ke negeri Korea yang berlaku
selama periode Januari P1 s/d Juli P2 2020, yang dapat diikuti oleh seluruh
Anggota CNI dari mulai Promotor s/d Crown Ambassador Member.
Apa syaratnya ?
Syaratnya mudah :
1. Anggota dengan level Promotor s/d Crown Ambassador Member
2. Mencapai konsisten 12 kali periode (dari 14 periode tersedia) min
PP1500 dengan 2 kali periode toleransi, dengan ketentuan sbb :
a. Min PP 750 (dari PP 1500) per periode adalah pembelian dari paket
khusus yang akan ditentukan setiap 2-3 bulan (misal: PT01, PT02,
PT03, PT04, dll)
b. Pembelanjaan pribadi lainnya dapat diperoleh dari pembelian
produk CNI lainnya (tidak termasuk promo PR/PE)
3. Memiliki akumulasi pembelanjaan pribadi minimal PP>=18.000 (dengan
memenuhi minimal PP>=1500 per periode) selama periode promo
Bolehkah jika PP 1500 per periode saya didapatkan seluruhnya dari
pembelian paket khusus ?
Boleh, karena minimal mencapai PP 750 per periode
Bolehkan jika dalam 1 periode tertentu pembelian paket khusus saya
tidak mencapai 750 poin, namun saya gantikan (lebihkan) dipembelian
periode berikutnya ? misal: P1 hanya 500 poin, lalu P2 beli 1000 poin ?
Tidak bisa, karena syarat minimal bukan dihitung akumulasi, namun
konsistensi minimal pembelian per periodenya. Sehingga P1 dianggap tidak
memenuhi syarat, hanya P2 yang dianggap memenuhi syarat (min 750
poin)
Apakah setiap pembelian paket khusus juga mendapatkan cashback ?
Ya, setiap pembelian paket khusus tetap mendapatkan cashback
Apakah setiap pembelian paket khusus dari User di bawah saya juga
diperhitungkan sebagai syarat PP 750 ?
Ya, pembelian paket khusus dari User juga tetap dihitung sebagai
pencapaian kualifikasi promo trip untuk Anggota yang menjadi upline-nya,
sesuai I-Plan
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Apakah setiap pembelian paket khusus juga diperhitungkan dalam
formulasi Champion Point (CP) ?
Ya, tetap diperhitungkan sesuai I-Plan
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Apakah 2 kali periode toleransi tersebut boleh berturut-turut ?
Boleh
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Apakah Anggota Baru bisa mengikuti promo ini ?
Tentunya Anggota Baru yang bisa mengikuti promo ini yang bergabung di
Jan P1 s/d Mar P1 2020 saja yang memungkinkan mencapai min PP>=1500
per periode selama 12 kali periode, dan memenuhi syarat lainnya sesuai
ketentuan promo
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Apakakah reward berlaku kelipatan ? misal; saya mencapai konsisten PP
3000 per periode selama 12 periode dan mencapai akumulasi PP
36000, apakah saya mendapat 2 pax gratis Trip Korea ?
Tidak berlaku kelipatan, reward hanya berlaku 1 pax sesuai ketentuan
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Bolehkah menambah pax dengan membayar tunai ?
Sementara ini belum ada kebijakan tersebut
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Berapa lama Trip Korea ini ? Dan kemana saja destinasinya ?
Akan diinformasikan nanti
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Kapan keberangkatan Trip Korea ini ?
Perkiraan keberangkatan bulan Oktober / November 2020, akan
diinformasikan nanti
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Apa saja yang sudah ditanggung dalam Trip Korea ini ?
Sudah mengcakup biaya tiket pesawat (PP) Jakarta – Korea, akomodasi
selama Trip di Korea (hotel, bus & makan), dan termasuk asuransi
perjalanan
Bagaimana dengan tiket pesawat domestik dari kota asal ke Jakarta dan
sebaliknya ?
Tidak termasuk dalam tanggungan trip, namun Anggota dapat
memanfaatkan saldo CP yang dimiliki untuk pemesanan melalui CNI
Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengikuti Trip Korea ini ?
Akan diinformasikan nanti
Bagaimana jika saya mengetahui pencapaian poin sudah terpenuhi atau
saya berhasil menjadi pemenang promo ini ?
− Anggota dapat memantau perolehan poin secara mandiri melalui
aplikasi m-CNI atau situs geraicni.com.
− Dan CNI akan mengirimkan SMS pemberitahuan di setiap periodenya
kepada Anggota yang berhasil memenuhi syarat.
− Pastikan Anggota sudah mendaftarkan kepada CNI nomor HP yang aktif
digunakan untuk mendapatkan pemberitahuan tersebut.
− Bagi para pemenang akan langsung dihubungi oleh CNI dan juga akan
diumumkan melalui CNI News.
Bagaimana jika Anggota ingin mendaftarkan nomor HP ?
Cukup hubungi Layanan CERMAT CNI :
− SMS / WA : 0815 922 2010
− EMAIL : layanancermat@cni.co.id
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