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Aby zamówić dodatkowe materiały, wpisz w zamówieniu kod:

135616 – Ulotka Programu Witamy w Katalogu 7

135617 – Ulotka Programu Zapraszaj w Katalogu 7

Plakat dostępny do wydruku na stronie www.oriflame.pl

      Aby otrzymać nagrody, zrób własne zakupy na min. 50 PP osobistych 
w tych Katalogach, w których Twoi nowi Klubowicze realizują 
pierwszy krok Programu Witamy.

 
      Warunkiem wydania nagrody jest terminowe opłacanie faktur przez Ciebie 

i Twoich nowych Klubowiczów przez cały okres obowiązywania Programu. 
Weryfikacja płatności następuje ostatniego dnia Katalogu. Wydanie 
nagrody nastąpi po weryfikacji wyników.

      Szczegóły znajdziesz w Regulaminie dostępnym po zalogowaniu na www.oriflame.pl, 
w zakładce Wsparcie Sprzedaży/Program dla Sponsorów w Katalogu 7. 

      Skorzystaj ze wsparcia w rekrutacji i kup nagrody zanim Twoi nowi Klubowicze 
zrealizują pierwszy krok w Programie Witamy.  
Oferta przedsprzedaży Aparatu Instax 135178 (21.04-18.05.2020)  
 
Oferta skierowana do Klubowiczów, którzy w Katalogu 5/2020  
uzyskali poziom co najmniej 12%.

Pamiętaj:

we współpracy z Fujifilm

mini 9 CLEAR

Zapraszaj
do Świata Piękna

Oriflame!

PROGRAM
ZAPRASZAJ

7
(28.04-18.05.2020)

Stajesz się częścią 

przyjaznej społeczności
Zdobywasz 

wyjątkowe nagrody

Wygrywaj 
nagrody 

z Oriflame

Poznaj ludzi 
podobnych 
do Ciebie!

Korzyści, płynące 
ze wspólnej pracy

Pobierz aplikację Oriflame, by być lepiej 
zorganizowanym i bardziej efektywnym, a także 
lepiej wspierać nowych Klubowiczów!

Większe zarobki Podróże

Zwiedzaj świat! 
Z Oriflame 

możesz odwiedzić 
aż 4 kraje 

każdego roku!

Rozwijaj 
swój biznes

i buduj własny 
zespół

Stylowy sposób 
na chwytanie piękna
Ulubieniec fashionistek i gwiazda Instagrama 

– słodki, praktyczny i supermodny Instax Mini 

9 to sprzęt, dzięki któremu będziesz 

cieszyć się pięknymi momentami 

w mgnieniu oka!
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we współpracy z Fujifilm

mini 9 CLEAR

Witamy
w Świecie Piękna 

Oriflame! 

PROGRAM 
WITAMY

7
(28.04-18.05.2020)

DARMOWA 
DOSTAWA 

PRZY PIERWSZYM 

PUNKTOWANYM 

ZAMÓWIENIU

WARTOŚĆ  
NAGRÓD  

PONAD 

540 PLN! 

Stały 
rabat 20%
na wszystkie 

zakupy już 
od pierwszego 

zamówienia.

Nagrody 
za pierwsze 
zamówienia

Kosmetyki, gadżety 

i akcesoria modowe 

czekają na Ciebie!

Szwedzkie 
kosmetyki

Wysokiej jakości 
kosmetyki  

i suplementy diety, 
czerpiące  

z bogactwa  
natury.

Oferty dla 
Klubowiczów*

Po zalogowaniu 

uzyskasz dostęp 

do dodatkowych 

promocji i programów 

z fantastycznymi 
nagrodami.

www.oriflame.pl | www.facebook.com/oriflamepl* Drogi Klubowiczu!

Biorąc udział w Programie Witamy, nie możesz skorzystać z Programu Bonus dla Urody.

 Dlaczego warto być w Oriflame? 

Wartość 
nagrody

269 PLN

Tryb jasnej 
tonacji

Kontrola 
ekspozycji

Zdjęcie 
gotowe już po 

ok. 90 sek.

Specjalne 
lusterko do selfie 

oraz obiektyw 
zbliżeniowy

INSTAX Mini Purple
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we współpracy z Fujifilm

mini 9 CLEAR

Zapraszaj
do Świata Piękna

Oriflame!

PROGRAM
ZAPRASZAJ

7
(28.04-18.05.2020)
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Wartość 
nagrody

269 PLN

Tryb jasnej 
tonacji

Kontrola 
ekspozycji

Zdjęcie gotowe 
w ok. 90 sekundW punktowanym zamówieniu w kolejnym katalogu wpisz 

kod wybranego zapachu dla niej lub dla niego,  
a otrzymasz go za jedyne 4,90 PLN

W punktowanym zamówieniu w kolejnym katalogu wpisz 
kod Aparatu Instax – 135178, a otrzymasz go  
za jedyne 9,90 PLN

INSTAX MINI 9: 
SUPERMODNY, 

UROCZY I PRAKTYCZNY!

Zaproś 1 osobę w Katalogu 7 i pomóż 
jej zrealizować pierwsze zamówienie
za min. 50 PP.

Zaproś 3 osoby w Katalogu 7 i pomóż 
im zrealizować pierwsze zamówienie 
za min. 50 PP. 

*Film Fujifilm Instant Color „instax mini” nie jest dołączony do aparatu.
Uwaga! Nagrody nie kumulują się. Decydując się na odbiór zapachu odbierasz sobie możliwość 
odbioru aparatu Instax mimo spełnionych warunków.

MNÓSTWO FAJNYCH FUNKCJI
Między innymi specjalne lusterko do selfie  

czy obiektyw zbliżeniowy, dzięki którym uchwycisz to,  
co najważniejsze.

NATYCHMIASTOWY WYDRUK ZDJĘĆ
Nie musisz szukać fotobudki ani przesyłać i drukować zdjęć – 

wszystko dzieje się w kilka chwil.

WYSOKA JAKOŚĆ
Jakość to podstawa, dlatego na swoim Instaxie możesz polegać!

PROFESJONALNA TECHNOLOGIA
Renomowany producent zatroszczył się o to, 

by to małe cudeńko było technologiczną innowacją.

NOWOCZESNY DESIGN
Stylowy kolor fioletowej fuksjii ciekawy kształt 

– ozdobi twoje stylizacje niczym najmodniejszeakcesoria.

KOMPAKTOWY ROZMIAR
Twój Instax jest zawsze z tobą  

– możesz go nawet trzymać w kieszeni!

135178 INSTAX Mini Purple

Specjalne lusterko 
do selfie i obiektyw 

zbliżeniowy

Wartość 
nagrody

około 100 PLN
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Czy wiesz, że…
Dzielenie się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych 

to doskonały sposób na wzbudzenie zainteresowania potencjalnych 
nowych Klubowiczów. Skorzystaj z naszej bogatej biblioteki treści i kreuj 
ekscytujące, angażujący wpisy! Pamiętaj, aby zawsze dodawać widżet 
rekrutacyjny – dzięki niemu rejestracja nowych osób jeszcze łatwiejsza!
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