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START PROGRAM

Csatlakozz egy szépségért 

rajongó közösséghez, ahol 

saját magad főnöke lehetsz!

Legyél Szépségtanácsadó!

 Miért éri meg? 

Exkluzív jutalmak
Szépségtanácsadóként használd ki exkluzív ajánlataidat és  
rendkívüli promócióink, programjaink lehetőségét, melyek 

segítségével fantasztikus jutalmakra tehetsz szert.

Svéd kozmetikumok
Élvezd a magas minőségű szépségtermékeket, melyek  

az innovatív technológiáknak köszönhetően környezetkímélőek  
és a természet minden kincsével segíthetnek egészségünk 

megőrzésében.

Szépség közösség
Szerezz új ismerősöket, fejleszd azáltal üzleted,  

hogy tippeket és trükköket osztotok meg egymással.

Vállalkozói szellem
Legyél saját magad főnöke és döntsd el te  

hogyan és mikor dolgozol.

100%-os pénzvisszafizetési garancia
A minőségbe vetett hitünket igazolja, hogy termékeinkre  
100%-os pénzvisszafizetési garanciát nyújtunk. Ha nem 

vagy megelégedve a vásárolt termékkel, és azt 30 napon belül 
visszajuttatod részünkre, az Oriflame visszatéríti az árát.

Szeretnél 
kedvezménnyel  
vásárolni?

–20%



További információk: A fenti feltétel teljesítését követően, az elsőként a megjelölt kategóriából kiválasztott termék (maximum 1 db termék) a Tiéd 
kedvezményes áron. Az ajánlat többszörözhető. (pl. 150 BP esetén 2 db termék). A kedvezményes árak a szettekre nem vonatkoznak. A feltüntetett ár 

szépségtanácsadói ár. A 75 BP szépségtanácsadói áron kb. 16 200 Ft-os vásárlásnak felel meg. A változtatás jogát fenntartjuk. A készlet erejéig. 

További segítségért keresd ügyfélszolgálatunkat munkanapokon 8:00-17:00 óra között az info@oriflame.hu email címen, vagy a 06 1 450 3939-es telefonszámon.

1. lépés 2. lépés 3. lépés
 Regisztrálj  Szépségtanácsadóként  

a 6-os vagy 7-es katalógus-időszakban 

+

Vásárolj minimum  75 bónuszpont  

értékben a katalógusból 

+ 

Tied lehet  bármely  
 test- vagy hajápolási termék  

199 Ft -ért.

 Teljesítsd  az 1. lépést a regisztrációdkor 

érvényes katalógus-időszakban 

+ 

Vásárolj minimum  75 bónuszpont   

értékben a második katalógusodból 

+ 

Tied lehet  bármely  
 arcápolási termék  

299 Ft -ért.

 Teljesítsd  az 2. lépést a regisztrációdat 

követő katalógus-időszakban 

+ 

Vásárolj minimum  75 bónuszpont  

értékben a harmadik katalógusodból 

+ 

Tied lehet  bármely  
 illat  

299 Ft -ért.

Ismerd meg az első exkluzív neked szóló program lépéseit!



Milyen Oriflame 
Szépségtanácsadónak lenni?

Szépségtanácsadóként kedvezményes áron 
vásárolhatsz termékeket saját használatra vagy 

családtagjaidnak, ezáltal pénzt spórolhatsz; 
saját eladásaidból pénzt kereshetsz; 
meghívhatsz másokat a csapatodba,  

és a csapattagok eladásaiból extra bevételed 
lehet. Szépségtanácsadóink közül sokan sikeres 

karriert értek el következetes munkával, teljes 
munkaidőben, míg mások a szabadidejükben 

értékesítenek extra bevételért. Bármelyik is 
legyen a megfelelő út a számodra, mi szívesen 

várunk és mindenben támogatunk.

Hogyan csatlakozhatok  
az Oriflame-hez?

Többféle módon. Vedd fel a kapcsolatot egy 
ismerős Szépségtanácsadóval vagy az Oriflame  

ügyfélszolgálatával vagy regisztrálj online!

Mennyi időt kell munkával töltenem?

Te döntöd el, mikor és mennyit szeretnél 
dolgozni. Teljes munkaidőben is végezheted 

a tevékenységet, de szert tehetsz extra 
jövedelemre szabadidődben is – ez rajtad 

múlik. Oriflame Szépségtanácsadónak lenni 
rugalmas munkaidőt jelent, így annyi időt 

szánhatsz a munkára, amennyi neked megfelelő.

Hogyan kezdjem?

Új Szépségtanácsadóként  
egy tapasztaltabb Szépségtanácsadó  

lesz a segítőd, aki tanácsokat ad  
és támogatni fog. Ő vezet be  

az Oriflame világába, és kezdetben  
ő adja át neked a szükséges  

információkat. Emellett vásárolhatsz  
néhány ajánlott terméket az üzlet 

elindításához, például katalógusokat, 
termékmintákat vagy az eladást segítő 

termékeket, hogy megmutathasd  
és te magad is kipróbálhasd kollekcióinkat. 

Szépségtanácsadód részletesebb  
információt nyújt ezzel kapcsolatban.

Mi szükséges ahhoz, hogy Oriflame 
Szépségtanácsadó lehessek?

Mindenkit szívesen látunk az Oriflame 
Szépségtanácsadók között. Különböző 

háttérrel rendelkező emberek lettek sikeresek 
velünk. Egy ritka lehetőséget biztosítunk saját 
üzleted elindításához, amelyben az egyetlen 

befektetés az elkötelezettség és a szenvedély.

Hogyan kereshetek pénzt?

Az Oriflame-nél kétféle módon lehet pénzt 
keresni. Szépségtanácsadóként kedvezőbb 

áron rendelhetsz termékeket, amelyeket  
a katalógusban megjelenített áron adhatsz  

el vásárlóidnak. Ezen kívül mások  
Oriflame-hez történő csatlakoztatásával 

csapatot építhetsz. A csapattagok eladásaiból 
extra jövedelmed lehet.

ÖKO-ETIKUS
ÁTVIZSGÁLÁS

TERMÉSZETES
RADÍROZÓ
SZEMCSÉK

TERMÉSZETES
KIVONATOK

GMO-MENTES SZIGORÚ EURÓPAI
SZABVÁNYOK

SZIGORÚ 
BIZTONSÁGI 
TESZTELÉSEK

Olyan összetevőket 
használunk, amelyek kifejezik 
a természet iránti tiszteletünket 
és hatékonyan ápolják a bőrt.

Összetevők felelősséggel

A termékeink biztonsági 
teszteken vesznek részt, és 

megfelelnek a legmagasabb 
szintű előírásoknak.

Biztonságos formulák

GYAKORI  
KÉRDÉSEK


