Újévi Akció
Kommunikációs Segédlet
1. Sms üzenetek, december 29. és december 31.
közötti időszakra
1.1.

Az SCN-nél folytatódnak a kedvező ajánlatok, kattints a gombra 12.29-től
12.31-ig az e-mailben és indítsd el részletfizetésed 2.500.000 HUF/BTC
árfolyamon.

1.2.

Újévi Akció az SCN-nél! 2,5 millió HUF/BTC árfolyamon indíthatsz
részletfizetést, csak 3 napig. Nyomd meg a gombot december 31-én éjfélig a
pénztárcádban!

1.3.

Csak 3 napig tart a 2,5 milliós árfolyamon rögzített részletfizetés lehetősége
az SCN-nél. Aktív a gomb az e-mailedben! Kattints és részesülj a legnagyobb
kedvezményből!

1.4.

Tudtad, hogy csak december 29-31 között van lehetőséged aktiválni a
részletfizetésedet 2,5 milliós árfolyamon? Nyomd meg a gombot az
e-mailedben?

2. Sms üzenetek, január 1. és január 19. közötti
időszakra
2.1.

Kattints a gombra 01.01.-től 01.19-ig az e-mailben és indítsd el
részletfizetésed az SCN-nél 3 vagy 3.5 milliós HUF/BTC árfolyamon.

2.2.

Ha év vége, akkor az SCN sem maradhat ki a kedvező ajánlatokból, kattints a
gombra 01.01-től 01.19-ig az e-mailben és tudj meg többet!

2.3.

Újévi Akció az SCN-nél! Ne maradj le, nyomd meg a gombot az e-mailben
január 19-ig!
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2.4.

Az Újévi Akció keretében csak 19 napig aktív a Részletfizetés gomb az
e-mailedben! Kattints és részesülj a legnagyobb kedvezményből!

3. Sms üzenetek, az akció alatti
figyelemfelkeltésre
3.1.

Elkezdődött az Újévi Akció, még xnapig tart és már csak ynap van hátra. A
részletekért keress bátran!

3.2.

Már tart az Újévi Akció, figyeld az emailed!

3.3.

Hozzád is eljutott a hír hogy az SNC-nél is van Újévi Akció?

3.4.

Te SCN tag vagy már? Nézz be hozzánk, mert nálunk is Újévi Akció van!

3.5.

Ha év vége, akkor az SCN sem maradhat ki a kedvező ajánlatokból, kattints a
linkre és tudj meg többet!

3.6.

Az év legnagyobb durranása az SCN-nél az Újévi Akció, kérlek figyeld az
emailjeidet!

3.7.

Remélem még időben szólok, hogy ebből nehogy kimaradj, igazi Újévi Akció
van az SCN-nél! Figyelj, email megy róla! Keress nyugodtan!

3.8.

Újévi Akció van, nem szeretném ha lemaradnál róla!
Friss infókat az e- mailben találsz!

3.9.

Megint odatettük magunkat! Hatalmas Újévi Akció vár, készülj fel, figyeld az
emailed, nehogy lemaradj!

3.10.

Ha érdekel az SCN Újévi Akciója hívj fel, mert ütős lesz!

3.11.

Holnaptól egyedülálló akciónk lesz! Figyeld az emailedet, hiszen most
esélyed lehet arra, hogy akár 1 BTC-s ügyféllé válj!!

3.12.

Olvastad, hogy már tart az Újévi Akció az SCN-nél? Kattints ide és minden
részletet megtudhatsz: https://smartcryptonote.com/ujevi-akcio/
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3.13.

Elindult a visszaszámlálás, már tart az Újévi Akció! Kattints ide a részletekért:
https://smartcryptonote.com/ujevi-akcio/

3.14.

Smart Crypto Note tag vagy? Nézz be hozzánk, mert nálunk is Újévi Akció
van!

3.15.

Ha újév, akkor az SCN sem maradhat ki a kedvező ajánlatokból. Katt a linkre:
és tudj meg többet!

3.16.

Az év legnagyobb durranása az SCN-nél az Újévi Akció. Kérlek figyeld az
emailt.

3.17.

Még van néhány napod, hogy sorsfordító döntést hozz! Figyeld a híreinket!

3.18.

Megkezdődött az Újévi Akció az SCN-nél. Reggel figyeld az SMS-t a
részletekért!

3.19.

Megint odatettük magunkat, hatalmas Újévi Akció, készülj fel! Figyeld az
emailed hogy ne maradj le.

3.20.

Ez az időszak most különösen szerencsés lehet neked, ha figyeled az
emailed és gyorsan reagálsz az akciónkra!

3.21.

Tudtad, hogy Újévi akció van az SCN-ben, amit a korán kelők komoly
kedvezményekre válthatnak?

3.22.

Ha érdekel az SCN Újévi Akciója, akkor hívj fel, mert igen ütős lett!

3.23.

Olvastad, hogy megkezdődött az Újévi Akció az SCN-ben, ami komoly
kedvezmény lehetőségeket tartogat számodra?

3.24.

Tudtad, az SCN Újévi Akciója komoly kedvezményeket biztosít számodra?

3.25.

Olvastad az Újévi Akciót az SCN-ben? Hívj fel, ha érdekelnek komoly
kedvezmények!

3.26.

Elindult az Újévi Akció az SCN-él, legyél az első aki részesül a nagy
kedvezményből. Beszéljünk a részletekről!
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4. Email üzenetek, az akció alatti
figyelemfelkeltésre
4.1.

Nagyon fontosnak tartom, hogy Te is elsők között értesülj arról, hogy óriási
kedvezményt lehet egyszer az évben az Újévi Akción keresztül realizálni.
Tudok neked segíteni abban, hogy megnézzük személyre szabottan, mit
tegyél és hogyan tudod a legtöbbet kihozni ebből a limitált kedvezményből.
Csak írj egy igent, ha érdekel és ígérem felhívlak, hogy időt szánjak rád is. Ne
hagyd ki! Nézzük meg mi lenne neked a legjobb! Legyen szép napod!
Itt találod a részleteket: https://smartcryptonote.com/ujevi-akcio/

5. Chat üzenetek, az akció alatti
figyelemfelkeltésre
5.1.

Elkezdődött az első Újévi Akció nálunk és fogynak a limitált ajánlatok. Mikor
hívhatlak a részletekkel? Kukkants be az oldalra:
https://smartcryptonote.com/ujevi-akcio/

5.2.

Először van Újévi Akció nálunk és arra gondoltam, hogy téged is érdekelhet.
Mikor hívhatlak a részletekkel? Kukkants be az oldalra:
https://smartcryptonote.com/ujevi-akcio/

5.3.

Újévi Akció van az SCN-nél és beszéltünk róla, hogy vannak terveid. Most
könnyebben elérheted őket. Mikor tudunk beszélni? Addig is nézz el az
oldalra: https://smartcryptonote.com/ujevi-akcio/

5.4.

Szia! Mondtam ugye, hogy ma elkezdődött az Újévi Akció? Szeretnék neked
is segíteni, nehogy kimaradj! Gyorsan fussuk át, mi az ami neked jó lenne és
hogyan tudjuk megszerezni. Mikor van időd? Addig is less be az oldalra:
https://smartcryptonote.com/ujevi-akcio/

5.5.

Van egy szuper hírem számodra! Tudom, hogy kevés az időd, ezért írok most
gyorsan. Újévi Akció van az SCN háza táján! Ez egy soha vissza nem térő
alkalom, amivel személyre szabott kedvezményeket kaphatsz! Kattints a
weboldalunkra a részletekért és keress bátran!
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5.6.

Bocsi, nincs túl sok időm, ezért itt írok. Az Újévi Akció már tart, extra
kedvezményekkel, gondoltam te se maradj ki. Érdekel? Ha válaszolsz téged
hívlak elsők között! Itt találod a részleteket:
https://smartcryptonote.com/ujevi-akcio/

5.7.

Megkezdődött az SCN-ben is az Újévi Akció! Hogy maximálisan élni tudj a
kedvezményekkel, nézd meg a fiókodat, illetve keresd a mentorodat.
Többféle lehetőség közül a legkedvezőbb feltételeket tudod most az
előnyödre fordítani.

5.8.

Kérlek nézd meg a levelezésed és keresd az SCN-től kapott üzenetet, Újévi
Akció címmel. Nagyon nagy meglepetés vár. Jelezz vissza, hogy átnézzük, te
mit tudsz kihozni belőle!

5.9.

Az SCN-ben Újévi Akció kezdődött, figyeld az e-mail fiókodat fontos
információt kapsz! A pénztárcádat is, mert ott az Akció menüpont alatt is
látható lesz.

6. Email üzenetek, az akció alatti
figyelemfelkeltésre
6.1.

Szia! Olvastál már az Újévi Akcióról? Kaptál egy személyre szóló ajánlatot emailben. Láttad már? Vagy neked nincs is olyan? Segítek, ha szeretnéd!
Keress akár itt, vagy telefonon! Nézz be a weboldalra is:
https://smartcryptonote.com/ujevi-akcio/

7. Egyéb segédletek az üzenetekhez:
7.1.

Az Újévi akció részleteit tartalmazó oldalunk linkje, rövidített változatban,
amely megkönnyíti a továbbküldést: https://smartcryptonote.com/ujevi-akcio/

7.2.

Az Újévi Akció keretében is figyelj arra, milyen mondatokat használsz és mit
ígérsz partnereidnek, törekedj a transzparenciára és a korrekt
megnyilvánulásra.
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7.3.

Ha valamiben nem vagy biztos, jelezd a vezetőségnek az
office@blockchainsolutions.hu e-mail címen vagy tedd fel kérdésedet a FB-n
az SCN mentorok csoportban: https://www.facebook.com/groups/scnmentor

8. Kommunikációs segédlet érvényessége
8.1.

A segédlet 2020. december 29-én UTC 00:00-tól, 2021. január 19-én
UTC 23:59-ig érvényes.
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