Pravila za zbiranje in obra~un to~k
To~ke lahko dobite le ob doslednem spo{tovanju navodil.
Obra~unsko obdobje je: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006. Obra~uni
bodo narejeni 3-krat letno, skupaj za 4 mesece. Nagrade se bodo
po{iljale po vsakem obra~unskem obdobju. To~ke se obra~unavajo kumulativno, konec leta je mo`en pora~un neobra~unanih
to~k za celotno obra~unsko obdobje. Obra~unska obdobja:
1. obdobje
1. 1. - 30. 4. 2006 rok oddaje dokumentacije: 10. 05 .2006
rok obra~una in po{iljanja nagrad: 30.5.2006
2. obdobje
1. 5. - 30. 8. 2006 rok oddaje dokumentacije: 10. 09. 2006
rok obra~una in po{iljanje nagrad: 30.09.2006
3. obdobje
1. 9. - 31. 12. 2006 rok oddaje dokumentacije: 31. 01. 2007
rok obra~una in po{iljanje nagrad: 28. 2. 2007

Zadnji rok za oddajo dokumentacije za leto 2006 je 31. januar
2007! Naknadno prispele dokumentacije, `al, ne moremo zajeti v
obra~un. To~k za leto 2006 ne morete prenesti v naslednje
obra~unsko obdobje.
Vso dokumentacijo, ki vam prina{a to~ke
(razen to~k za nakup hrane), po{ljite na
Klub vzrediteljev Purina Pro Plan
BTL marketing, d. o. o., p. p. 18, 1351 Brezovica pri Ljubljani
tel. 01/365 78 10, faks 01/365 78 11, e-po{ta: barbara@btl-m.si

Za nakup razli~nih velikosti pakiranja boste
prejeli to~ke na podlagi spodnje razpredelnice:
5
5
4
5

To~ke ovrednoti va{ PIT in skupni se{tevek sporo~i na agencijo
BTL marketing, d. o. o. do navedenega roka.

Oddaja mladi~ev
To~ke prejmete SAMO, ~e agenciji pisno javite naslove novih
lastnikov, v zgoraj navedenih rokih:
pisen prejem naslovov novih lastnikov - vsak nov lastnik
prodaja 15kg vre~e Puppy novemu lastniku mladi~a ena vre~a

Naslove novih lastnikov va{ih mladi~ev, prosimo, po{ljite na
Klub vzrediteljev Purina Pro Plan.

Dose`ki in aktivnosti
Eden izmed ciljev Breeder Cluba Purina Pro Plan je nagrajevanje na{ih
~lanov za udejstvovanje na kinolo{kem podro~ju, saj se s tem dviguje
raven kinolo{ke zavesti med lastniki psov.

strast,
na{a

Breed er
Club

predanost

Aktivnost
To~ke
Sodelovanje na slovenski CACIB, CAC razstavi (na psa)
3
Sodelovanje na slovenski specialki (na psa)
2
Opravljen izpit A / B-BH / C / agility
5
Opravljen izpit SchH1 / IPO1 / FH1
10
Opravljen izpit SchH2 / IPO2 / FH2
15
Opravljen izpit SchH3 / IPO3
30
Opravljen izpit PO1 / R1 / L1
10
Opravljen izpit PO2 / R2 / L2 / L3
15
Udele`ba na tekmah agility, delovnih tekmah v Sloveniji
2
Udele`ba v okviru ERP v Sloveniji
1
Prejem nazivov (r-CAC, r-CACIB,r-CACit, dose`eno 1-2-3 mesto
na razstavi, ) v Sloveniji
6
Dose`eno 1-2-3 mesto na tekmi agility, tekmi delovnih psov
5
Uvrstitve v SIP in regije v Sloveniji
2
Prejem nazivov (klubski prvak, BoB, CAC, CACIB, CACit,
prvak mladih) v Sloveniji
7
Uvrstitve v MERP in dr`avno ekipo za svetovna prvenstva
4
Prvak zaklju~ka v agility-ju v Sloveniji
6
Veljavni so uradni rezultati, potrjeni s strani Kinolo{ke zveze Slovenije.
To~ke se upo{tevajo ob 4-mese~nih obra~unih ali ob koncu leta, SAMO
ob predlo`itvi pisne dokumentacije. Dokazila morate poslati najkasneje do
31. 1. 2007 na Klub vzrediteljev Purina Pro Plan

Nakup izdelkov
18kg vre~a
20kg vre~a
15kg vre~a (Light/Senior)
2 x 3kg (Small Breed)

va{a

Pripeljite novega ~lana Kluba vzrediteljev Pro Plan
Dajemo vam mo`nost, da si pridobite to~ke tudi s priporo~ilom in
vklju~itvijo novega ~lana v na{ klub vzrediteljev Pro Plan (kdo so lahko
~lani je zapisano v "Komu je namenjen"). Vsak novi ~lan, ki ga pripeljete,
vam, v enem obra~unskem obdobju, prina{a
prvi novi ~lan
drugi novi ~lan
vsak naslednji

40
30
20

Podatek o novem ~lanu OBVEZNO pisno sporo~iti na agencijo, ki vam bo
le tako lahko samodejno obra~unala to~ke.
5
4
Veljavnost pravil, obra~unsko obdobje: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

Klub vzrediteljev Purina Pro Plan
BTL marketing d.o.o., p.p. 18, 1351 Brezovica pri Ljubljani
tel. 01/365 78 10, faks 01/365 78 11, e-po{ta: barbara@btl-m.si

2006
2006

Breed er
Club

Pravila sodelovanja
Komu je namenjen
^lani Breeder Cluba Purina Pro Plan lahko postanejo:
vzreditelji, ki imajo v lasti
najmanj 3 rodovni{ke pse
aktivni agility tekmovalci
(najmanj 5 tekem letno)
aktivni tekmovalci v delu
(najmanj 5 tekem letno)
aktivni re{evalci
(po seznamu Komisije za re{evalne pse pri KZS)
Izpolnjevanje pogojev mora biti dokazljivo (vpis v
delovno knji`ico ali prisotnost na seznamu aktivnih
re{evalcev).
Novi ~lani ob vpisu po{ljite, dostavite dokazila va{emu
PIT-u, ki bo pripravil tripartitno pogodbo o sodelovanju.

Prednosti in storitve za ~lane
Ekskluzivni nakup 20kg (18kg) pakiranja hrane po
ugodnej{i ceni
dostava hrane na dom
nagrajevanje nakupov - vsak nakup vam prinese
dolo~eno {tevilo to~k
raz{irjen sistem zbiranja to~k - dodatne mo`nosti
pridobitve to~k
puppy kit - paket za nove lastnike mladi~ev, ki ga
vzreditelj dobi ob oddaji mladi~a v nov dom, in
vsebuje:
- hrano Pro Plan Puppy 800 g
- priro~nik za vzgojo mladih psov
- zlo`ljiva posoda za vodo

Pregled nagrad 2006
novim lastnikom va{ega psa lahko omogo~ite ugodnej{i
nakup prve 15kg vre~e hrane Pro Plan Puppy
- dodatna mo`nost pridobitve to~k
predstavite klub va{emu prijatelju, pripeljite novega
~lana - dodatne mo`nosti pridobitve to~k
vzajemnost Breeder club-a Pro Plan za pse - vsak ~lan
na{ega kluba, ki je hkrati tudi lastnik ma~ke (pasemske
ali nepasemske), ima pravico do ugodnej{ega nakupa
hrane za ma~ke Purina Pro Plan.

Torbica za pas
Purina Pro Plan

Naglavna lu~ka
Purina Pro Plan

Torbica za prvo pomo~
Purina Pro Plan

Nahrbtnik na kole{~kih
Purina Pro Plan

Ob podpisu in podalj{anju
pogodbe prejme vsak ~lan
torbico za pas. V njej
lahko nosite poslastice za
va{e ljubljen~ke.

Lu~ka vam bo delala
dru`bo na no~nih
sprehodih z va{im
pasjim prijateljem.

Obvezna oprema, da
boste lahko takoj
oskrbeli manj{e
po{kodbe.

V nahrbtnik lahko spravite vse,
kar potrebujete za psa na
po~itnicah, izletu ali na razstavi.

60 to~k

150 to~k

400 to~k

Za vse informacije se lahko z zaupanjem obrnete na na{e
PIT-e (prodajno-informacijske to~ke) za naslednja obmo~ja:

Brezrokavnik
Purina Pro Plan

LJUBLJANA z okolico, NOTRANJSKA, DOLENJSKA:
Polona Blatnik, GSM: 040 338 830

Windstoper brezrokavnik
vas bo za{~itil pred
mrazom in vetrom.

[TAJERSKA in PREKMURJE:
Marcel Vodovnik, GSM: 041 708 959
PRIMORSKA in GORI[KA:
Dino Bo`i~, GSM: 041 204 085

Termo lon~ek
Purina Pro Plan

Hladilna torba
Purina Pro Plan

Odeja za piknik
Purina Pro Plan

Ob drugem nakupu prejme
vsak ~lan termo lon~ek.
Topel napitek vas bo grel v
mrzlih dneh.

V hladilni torbi bo
hladna pija~a za vas
in sve`a voda za va{ega
psa vedno pri roki.

Odeja za piknik je
primerna za
razstave in ostale
pasje prireditve.

Hrana Purina Pro Plan

85 to~k

GORENJSKA in AKTIVNI RE[EVALCI:
Ljubo Megli~, GSM: 041 869 452, 040 452 869

200 to~k

Vse informacije pa vam lahko posreduje tudi distributer
Merit International, d. o. o., na GSM {tevilki 041 927 204.

Vabimo vas, da skupaj spoznamo prednosti
hranjenja s Purino Pro Plan.

500 to~k
Podarjamo vam 3 x 20 kg
hrane Purina Pro Plan
po va{em izboru.

700 to~k
Mapa
Purina Pro Plan

Okvir za sliko
Purina Pro Plan

Camping lu~ka
Purina Pro Plan

Mapa je namenjena
shranjevanju vseh
Dokumentov, vklju~no
z rodovnikom, ki jih
potrebujete na razstavah
in razli~nih sre~anjih.

Prijetni spomini
naj krasijo va{ dom
ali delovni prostor.

Camping lu~ka je primerna
za taborjenja

35 to~k

100 to~k

300 to~k
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delovno knji`ico ali prisotnost na seznamu aktivnih
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vzajemnost Breeder club-a Pro Plan za pse - vsak ~lan
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vsak ~lan termo lon~ek.
Topel napitek vas bo grel v
mrzlih dneh.
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Merit International, d. o. o., na GSM {tevilki 041 927 204.

Vabimo vas, da skupaj spoznamo prednosti
hranjenja s Purino Pro Plan.

500 to~k
Podarjamo vam 3 x 20 kg
hrane Purina Pro Plan
po va{em izboru.
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Mapa
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Okvir za sliko
Purina Pro Plan

Camping lu~ka
Purina Pro Plan

Mapa je namenjena
shranjevanju vseh
Dokumentov, vklju~no
z rodovnikom, ki jih
potrebujete na razstavah
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naj krasijo va{ dom
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Pravila za zbiranje in obra~un to~k
To~ke lahko dobite le ob doslednem spo{tovanju navodil.
Obra~unsko obdobje je: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006. Obra~uni
bodo narejeni 3-krat letno, skupaj za 4 mesece. Nagrade se bodo
po{iljale po vsakem obra~unskem obdobju. To~ke se obra~unavajo kumulativno, konec leta je mo`en pora~un neobra~unanih
to~k za celotno obra~unsko obdobje. Obra~unska obdobja:
1. obdobje
1. 1. - 30. 4. 2006 rok oddaje dokumentacije: 10. 05 .2006
rok obra~una in po{iljanja nagrad: 30.5.2006
2. obdobje
1. 5. - 30. 8. 2006 rok oddaje dokumentacije: 10. 09. 2006
rok obra~una in po{iljanje nagrad: 30.09.2006
3. obdobje
1. 9. - 31. 12. 2006 rok oddaje dokumentacije: 31. 01. 2007
rok obra~una in po{iljanje nagrad: 28. 2. 2007

Zadnji rok za oddajo dokumentacije za leto 2006 je 31. januar
2007! Naknadno prispele dokumentacije, `al, ne moremo zajeti v
obra~un. To~k za leto 2006 ne morete prenesti v naslednje
obra~unsko obdobje.
Vso dokumentacijo, ki vam prina{a to~ke
(razen to~k za nakup hrane), po{ljite na
Klub vzrediteljev Purina Pro Plan
BTL marketing, d. o. o., p. p. 18, 1351 Brezovica pri Ljubljani
tel. 01/365 78 10, faks 01/365 78 11, e-po{ta: barbara@btl-m.si

Za nakup razli~nih velikosti pakiranja boste
prejeli to~ke na podlagi spodnje razpredelnice:
5
5
4
5

To~ke ovrednoti va{ PIT in skupni se{tevek sporo~i na agencijo
BTL marketing, d. o. o. do navedenega roka.

Oddaja mladi~ev
To~ke prejmete SAMO, ~e agenciji pisno javite naslove novih
lastnikov, v zgoraj navedenih rokih:
pisen prejem naslovov novih lastnikov - vsak nov lastnik
prodaja 15kg vre~e Puppy novemu lastniku mladi~a ena vre~a

Naslove novih lastnikov va{ih mladi~ev, prosimo, po{ljite na
Klub vzrediteljev Purina Pro Plan.

Dose`ki in aktivnosti
Eden izmed ciljev Breeder Cluba Purina Pro Plan je nagrajevanje na{ih
~lanov za udejstvovanje na kinolo{kem podro~ju, saj se s tem dviguje
raven kinolo{ke zavesti med lastniki psov.

strast,
na{a

Breed er
Club

predanost

Aktivnost
To~ke
Sodelovanje na slovenski CACIB, CAC razstavi (na psa)
3
Sodelovanje na slovenski specialki (na psa)
2
Opravljen izpit A / B-BH / C / agility
5
Opravljen izpit SchH1 / IPO1 / FH1
10
Opravljen izpit SchH2 / IPO2 / FH2
15
Opravljen izpit SchH3 / IPO3
30
Opravljen izpit PO1 / R1 / L1
10
Opravljen izpit PO2 / R2 / L2 / L3
15
Udele`ba na tekmah agility, delovnih tekmah v Sloveniji
2
Udele`ba v okviru ERP v Sloveniji
1
Prejem nazivov (r-CAC, r-CACIB,r-CACit, dose`eno 1-2-3 mesto
na razstavi, ) v Sloveniji
6
Dose`eno 1-2-3 mesto na tekmi agility, tekmi delovnih psov
5
Uvrstitve v SIP in regije v Sloveniji
2
Prejem nazivov (klubski prvak, BoB, CAC, CACIB, CACit,
prvak mladih) v Sloveniji
7
Uvrstitve v MERP in dr`avno ekipo za svetovna prvenstva
4
Prvak zaklju~ka v agility-ju v Sloveniji
6
Veljavni so uradni rezultati, potrjeni s strani Kinolo{ke zveze Slovenije.
To~ke se upo{tevajo ob 4-mese~nih obra~unih ali ob koncu leta, SAMO
ob predlo`itvi pisne dokumentacije. Dokazila morate poslati najkasneje do
31. 1. 2007 na Klub vzrediteljev Purina Pro Plan

Nakup izdelkov
18kg vre~a
20kg vre~a
15kg vre~a (Light/Senior)
2 x 3kg (Small Breed)

va{a

Pripeljite novega ~lana Kluba vzrediteljev Pro Plan
Dajemo vam mo`nost, da si pridobite to~ke tudi s priporo~ilom in
vklju~itvijo novega ~lana v na{ klub vzrediteljev Pro Plan (kdo so lahko
~lani je zapisano v "Komu je namenjen"). Vsak novi ~lan, ki ga pripeljete,
vam, v enem obra~unskem obdobju, prina{a
prvi novi ~lan
drugi novi ~lan
vsak naslednji

40
30
20

Podatek o novem ~lanu OBVEZNO pisno sporo~iti na agencijo, ki vam bo
le tako lahko samodejno obra~unala to~ke.
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Pravila za zbiranje in obra~un to~k
To~ke lahko dobite le ob doslednem spo{tovanju navodil.
Obra~unsko obdobje je: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006. Obra~uni
bodo narejeni 3-krat letno, skupaj za 4 mesece. Nagrade se bodo
po{iljale po vsakem obra~unskem obdobju. To~ke se obra~unavajo kumulativno, konec leta je mo`en pora~un neobra~unanih
to~k za celotno obra~unsko obdobje. Obra~unska obdobja:
1. obdobje
1. 1. - 30. 4. 2006 rok oddaje dokumentacije: 10. 05 .2006
rok obra~una in po{iljanja nagrad: 30.5.2006
2. obdobje
1. 5. - 30. 8. 2006 rok oddaje dokumentacije: 10. 09. 2006
rok obra~una in po{iljanje nagrad: 30.09.2006
3. obdobje
1. 9. - 31. 12. 2006 rok oddaje dokumentacije: 31. 01. 2007
rok obra~una in po{iljanje nagrad: 28. 2. 2007

Zadnji rok za oddajo dokumentacije za leto 2006 je 31. januar
2007! Naknadno prispele dokumentacije, `al, ne moremo zajeti v
obra~un. To~k za leto 2006 ne morete prenesti v naslednje
obra~unsko obdobje.
Vso dokumentacijo, ki vam prina{a to~ke
(razen to~k za nakup hrane), po{ljite na
Klub vzrediteljev Purina Pro Plan
BTL marketing, d. o. o., p. p. 18, 1351 Brezovica pri Ljubljani
tel. 01/365 78 10, faks 01/365 78 11, e-po{ta: barbara@btl-m.si

Za nakup razli~nih velikosti pakiranja boste
prejeli to~ke na podlagi spodnje razpredelnice:
5
5
4
5

To~ke ovrednoti va{ PIT in skupni se{tevek sporo~i na agencijo
BTL marketing, d. o. o. do navedenega roka.

Oddaja mladi~ev
To~ke prejmete SAMO, ~e agenciji pisno javite naslove novih
lastnikov, v zgoraj navedenih rokih:
pisen prejem naslovov novih lastnikov - vsak nov lastnik
prodaja 15kg vre~e Puppy novemu lastniku mladi~a ena vre~a

Naslove novih lastnikov va{ih mladi~ev, prosimo, po{ljite na
Klub vzrediteljev Purina Pro Plan.

Dose`ki in aktivnosti
Eden izmed ciljev Breeder Cluba Purina Pro Plan je nagrajevanje na{ih
~lanov za udejstvovanje na kinolo{kem podro~ju, saj se s tem dviguje
raven kinolo{ke zavesti med lastniki psov.

strast,
na{a

Breed er
Club

predanost

Aktivnost
To~ke
Sodelovanje na slovenski CACIB, CAC razstavi (na psa)
3
Sodelovanje na slovenski specialki (na psa)
2
Opravljen izpit A / B-BH / C / agility
5
Opravljen izpit SchH1 / IPO1 / FH1
10
Opravljen izpit SchH2 / IPO2 / FH2
15
Opravljen izpit SchH3 / IPO3
30
Opravljen izpit PO1 / R1 / L1
10
Opravljen izpit PO2 / R2 / L2 / L3
15
Udele`ba na tekmah agility, delovnih tekmah v Sloveniji
2
Udele`ba v okviru ERP v Sloveniji
1
Prejem nazivov (r-CAC, r-CACIB,r-CACit, dose`eno 1-2-3 mesto
na razstavi, ) v Sloveniji
6
Dose`eno 1-2-3 mesto na tekmi agility, tekmi delovnih psov
5
Uvrstitve v SIP in regije v Sloveniji
2
Prejem nazivov (klubski prvak, BoB, CAC, CACIB, CACit,
prvak mladih) v Sloveniji
7
Uvrstitve v MERP in dr`avno ekipo za svetovna prvenstva
4
Prvak zaklju~ka v agility-ju v Sloveniji
6
Veljavni so uradni rezultati, potrjeni s strani Kinolo{ke zveze Slovenije.
To~ke se upo{tevajo ob 4-mese~nih obra~unih ali ob koncu leta, SAMO
ob predlo`itvi pisne dokumentacije. Dokazila morate poslati najkasneje do
31. 1. 2007 na Klub vzrediteljev Purina Pro Plan

Nakup izdelkov
18kg vre~a
20kg vre~a
15kg vre~a (Light/Senior)
2 x 3kg (Small Breed)

va{a

Pripeljite novega ~lana Kluba vzrediteljev Pro Plan
Dajemo vam mo`nost, da si pridobite to~ke tudi s priporo~ilom in
vklju~itvijo novega ~lana v na{ klub vzrediteljev Pro Plan (kdo so lahko
~lani je zapisano v "Komu je namenjen"). Vsak novi ~lan, ki ga pripeljete,
vam, v enem obra~unskem obdobju, prina{a
prvi novi ~lan
drugi novi ~lan
vsak naslednji
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Podatek o novem ~lanu OBVEZNO pisno sporo~iti na agencijo, ki vam bo
le tako lahko samodejno obra~unala to~ke.
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