START PROGRAM

LEGY É L O RI FL A M E
B R A N D PA RT N E R!

Érvényes: C2 2022.01.25 – 02.14.

Váljon a szenvedélyed személyes sikertörténeteddé. Vágj bele most és élvezd fantasztikus
termékeinket, szerezz extra bevételt és 20%-os kedvezmény minden termékre!

Idén ünnepeljük az 55. Oriflame
évfordulónkat! Számunkra az 55-ös szám
mozgalmat, dinamikát jelent
- összekapcsolja a történelmünket
a jövőnkkel. 55 évnyi tapasztalatunk van
kiváló minőségű szépségápolási termékek
eljuttatásában a szépségápolás
szerelmeseihez világszerte, amit büszkén
ünnepelünk. De ez a mozgalom Rólad is szól,
akit újonnan köszönthetünk
közösségünkben, ahol elérheted álmaidat.
Csatlakozz hozzánk és
ünnepeljük együtt a jövőnket! Tündökölj
legnépszerűbb smink termékeinkkel és
parfümeinkkel, legyél stílusos az Oriflame
Exklusiv Jubilee kollekciónkkal.
A kiegészítők elegáns, bársonyos textúráját
konfettire emlékeztető minta díszíti
- tökéletes, egyedi kiegészítők bármely
viseletedhez!

SVÉD KOZMETIKUMOK
Élvezd a magas minőségű szépségtermékeket,
melyek az innovatív technológiáknak köszönhetően
környezetkímélőek és a természet minden kincsével
segíthetnek egészségünk megőrzésében.

EXKLUZÍV JUTALMAK
Brand Partnerként használd ki exkluzív
ajánlataidat és rendkívüli promócióink,
programjaink lehetőségét, melyek segítségével
fantasztikus jutalmakra tehetsz szert.

https://hu.oriflame.com/business-opportunity
Szkenneld be a teljes oldalt
az Oriflame alkalmazással
és tudj meg többet!

20%

KEDVEZMÉNNYEL
VÁSÁROLHATSZ!

Tudj meg többet rólunk:

Nézd meg a videót YouTube-on
és oszd meg barátaiddal
Facebookon!

VÁLLALKOZÓI SZELLEM
Legyél saját magad főnöke és
döntsd el te hogyan és mikor
dolgozol.

BRAND
PARTNERKÉNT
ÁLLANDÓ

facebook.com/Oriflame20
Instagram.com/oriflamehungary_official

SZÉPSÉG KÖZÖSSÉG
Szerezz új ismerősöket, fejleszd
azáltal üzleted, hogy tippeket és
trükköket osztotok meg egymással.

ÜNNEPELD VELÜNK A SZÉPSÉGET!
Csatlakozz egy szépségért rajongó közösséghez, ahol saját magad főnöke lehetsz!

lépés

1

Tegyél fel egy kis színt!
Regisztrálj Brand Partnerként
a 2-es katalógus-időszakban
+ Vásárolj minimum
75 bónuszpont értékben a katalógusból

3 LÉPÉS

hogy
megünnepelhesd
szépséged!

+ Tied lehet

bármely dekorkozmetikum

299 Ft -ért.

lépés

2

Praktikus elegancia

A BP (bónuszpont) az Oriflame ún.
“valutája”. Minden kozmetikum és
kiegészítő rendelkezik egy megadott BP
értékkel, ezeket a BP értékeket a
megrendelés leadásakor az online
felületen a kosaradban tudod
megtekinteni. A 75 BP kb. 17.600 Ft-os
vásárlásnak felel meg.

+ Vásárolj minimum
75 bónuszpont
értékben a 3-as katalógusból
+ Tied lehet a

Jubilee pénztárca

299 Ft -ért.
7.999 Ft
Kattints ide!
Nézd meg, miből
választhatsz!

Milyen hangulatban vagy?
Merész sminket szeretnél vagy visszafogott nude
színeket? Bármihez is van kedved, smink
portfóliónkban megtalálod a Te színedet!

3

45228 Jubilee
pénztárca
Mérete: 20 (H) x 3.5 (SZ) x 10 (M) cm
Anyaga: újrahasznosított poliészter, PU,
nylon, cinkötvözet, vas

Van valami végtelenül elegáns a hosszúkás, kontinentális
stílusú pénztárcákban. Ezt a szépséget kifejezetten 55.
évfordulónk ünneplésére készítettük Neked! Elegáns, bársonyos
textúráját konfettire emlékeztető minta díszíti arany tónusú
részletekkel. 6 kártyatartó rekesszel és cipzáros érmetartóval.

Teljesítsd a 2. lépést
a 3-as katalógus-időszakban
+ Vásárolj minimum
75 bónuszpont értékben a 4-as katalógusból

Teljesítsd az 1. lépést
a 2-es katalógus-időszakban

ÉRTÉKE:

MI AZ A BÓNUSZPONT?

lépés

Stílusos kozmetikai táska

+ Tied lehet a

Jubilee kozmetikai táska
45230 Jubilee
kozmetikai táska

ÉRTÉKE:

10.999 Ft

299 Ft -ért.

Mérete: 28 (H) x 10.5 (SZ) x 20 (M) cm
Anyaga: újrahasznosított poliészter, PU, nylon,
sárgaréz, cinkötvözet, vas

Tárold és vidd magaddal kedvenc
kozmetikumaidat az Oriflame Exklusiv,
kézzel készült Jubilee kozmetikai
táskában! Elegáns, bársonyos
textúráját arany tónusú részletek
gazdagítják. Cipzáros hálós belsó
elválasztójával, cipzáros belső
zsebével és kivehető
elválasztójával minden a helyére
kerül! Vidd magaddal
kézitáskaként vagy használd
keresztbeakasztós pántját.

