Campanie de Recrutare C5

26.03.2019-15.04.2019

A D U N Ă-Ţ I P R I E T E N I I

P E N T R U O P R I M ĂVA R Ă D I S T R A C T I VĂ
alătură-te acum, ţi-am pregătit cele mai noi accesorii!

CUMPĂRĂ PRODUSE PENTRU TINE & PENTRU
FAMILIA TA ŞI TE BUCURI DE SUPER REDUCERI
ÎNCĂ DE LA PRIMA TA COMANDĂ!

70 lei - 299.99 lei =

23%
30%
40%

REDUCERE
300 lei - 599.99 lei =

REDUCERE

≥ 600 lei =

REDUCERE

Invită-ţi prietenii şi beneficiezi de

RUCSACUL DE PICNIC

PROG R A M SP O NSO RI C5
Invită doi prieteni să se alăture
Oriflame, ajută-i să realizeze
Pasul 2 din Programul de Bun
Venit C5 şi primeşti Rucsacul
de Picnic pentru numai 10 lei.
Produsele cadou sunt cumulative:
pentru 2 recruţi care au finalizat
Pasul 2 din Programul de Bun
Venit C5, sponsorul obţine
un Rucsac de Picnic, pentru 4
recruţi obţine două Rucsacuri de
Picnic şamd. Produsele cadou
se primesc în comanda din
campania C7 2019.

249.99 lei

10 lei

PASUL 2
www.oriflame.ro
www.facebook.com/oriflamero

C5

ARĂŢI BINE

AI TREI MOTIVE
PENTRU A TE ALĂTURA ORIFLAME

Avem o paletă vastă de produse cosmetice de calitate, ce răspund tuturor nevoilor şi care te ajută să arăţi şi să te
simţi minunat. Produsele noastre sunt inspirate din natură şi sunt dezvoltate pe baza celor mai avansate descoperiri
ştiinţifice.

CÂŞTIGI BANI

În două moduri:
1. Prezinţi catalogul prietenilor, vecinilor si colegilor, faci comenzi şi beneficiezi de reduceri de până la 40%, în funcţie
de valoarea comenzii.
2. Îţi construieşti propria afacere, invitând alte persoane să se alăture echipei
tale. Câştigi din vânzarea pe care o face grupul tău şi te bucuri de recompense suplimentare.

TE DISTREZI

Cunoşti alte persoane şi îţi faci prieteni noi. Participi la evenimente extraordinare şi călătoreşti peste tot în lume. Ai
oportunităţi nelimitate de dezvoltare personală, prin participarea la traininguri.
NU ESTE NEVOIE SĂ AI EXPERIENŢĂ ÎN DOMENIUL COSMETIC SAU AL VÂNZĂRILOR - ÎŢI OFERIM NOI
TOATE INFORMAŢIILE!

CONTACTEAZĂ CONSULTANTUL TĂU ORIFLAME
NUME:
TEL.:
EMAIL:

VISURILE TALE - INSPIRAŢIA NOASTRĂTM

www.oriflame.ro
www.facebook.com/oriflamero
Call center: *7000 (Telekom, Orange, Vodafone)
apel cu tarif normal
PROGRAM SPONSOR C5
Cod RO 130036.1 Set de 5 buc. la pret de 1 leu

3 PAŞI SIMPLI PENTRU
O PRIMĂVARĂ PLINĂ
DE DISTRACŢIE!
Descoperă această nouă colecţie
de accesorii pentru picnic, dar nu
înainte de a avea grijă ca pielea ta
să arate impecabil, iar prezenţa ta
sa fie de neuitat.

52.80 lei

5 lei

PASUL 1 (C5)
Înscrie-te la Oriflame, cumpără produse din Catalogul 5* în valoare de 150 lei cumulat
(preţ de catalog) şi vei primi Mascara The ONE Eyes Wide Open şi Crema de mâini
calmantă cu ulei de arnică în valoare de 52.80 lei. Produsul se livrează automat cu prima
comandă din Campania 6, pentru numai 5 lei.

PĂTURĂ PICNIC
Cum îţi aşterni, aşa te distrezi!

Produs ideal pentru excursii,
picnicuri, plajă sau oriunde
ai nevoie de puţină relaxare.
• Dimensiunea produsului:
170x135 cm
• Material din textură
moale: fleece 140g, cu
izolaţie impermeabilă de
PVC pe spate.
• Mâner pentru transport

89.99 lei

7 lei

PASUL 2 (C6)
Revino în campania următoare, cumpără produse din Catalogul 6 în valoare de 250 lei
cumulat (preţ de catalog) şi vei primi Pătura de Picnic, în valoare de 89.99 lei. Produsul se
livrează automat cu prima comandă din Campania 7, pentru numai 7 lei.

RUCSAC PICNIC
Ia cu tine şi Rucsacul de picnic.
În acest fel, nu îţi vor lipsi sarea si piperul petrecerii.

Rucsac picnic pentru 2 persoane.
Include:
• 2 farfurii
• 2 cuţite,
• 2 furculiţe,
• 2 linguriţe din oţel inoxidabil cu
mâner din plastic alb
• 2 căni
• 2 recipiente pentru sare şi piper

249.99 lei

10 lei

Dimensiune: 40 cm x 30 cm x 19 cm
2 compartimente, închidere cu fermoar

PASUL 3 (C7)
Rămâi alături de noi şi, în cea de-a treia campanie, cumpără produse din Catalogul 7 în
valoare de 350 lei cumulat (preţ de catalog) şi vei primi Rucsacul de Picnic, în valoare de
249.99. Produsul se livrează automat cu prima comandă din Campania 8, pentru numai 10
lei.

