GELDIG VAN
1 JULI
T/M
31 AUGUSTUS
2020

ZOMERACTIE

EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN

OPTIMINK ®WOONDEKEN
in drie zomerse kleuren
met € 130 korting
van € 159
voor € 29,95*
OF
SAUNA-/
STRANDLAKEN
in zeven trendy kleuren
met € 37 korting
van € 49,95
voor € 12,95*

BOEK EEN OPTI-DEMO LIVE OF ONLINE TUSSEN 1 JULI EN 31 AUGUSTUS 2020
en profiteer deze zomermaanden tot maar liefst van vier voordelen, exclusief voor u als gastvrouw! Al bij het boeken van één
vervolgdemo krijgt u € 37 korting op het sauna-/strandlaken of zelfs € 130 korting op de Optimink® woondeken!
Dit naast de reguliere gastvrouwenvoordelen zoals uw gastvrouwencadeaus (t.w.v. 10 % van de omzet van de demonstratie),
de € 20 waardebon én het bonusartikel (vanaf één vervolgafspraak) met hoge korting.

OPTIMINK®-WOONDEKEN

kleuren: aquablauw-300, petrol-320, grijs-800, zeegroen-400,

kleuren: lichtgrijs-811, koraal-209 en lichtgroen-428

taupe-877, lichtgrijs-811 en koraal-209
art. nr. 900400-kleur

€ 49,95

art. nr. 500607-kleur

€ 1 59

bespaar € 37

€ 12,95 *

bespaar € 130

€ 29,95*

*

OPTIPLUCHE® SAUNA-/STRANDLAKEN

z.o.z. voor de voorwaarden

Bovenop deze voordelen kunnen u én uw gasten, tussen 22 juli en 24 augustus genieten van extra vakantievoordeel.
In deze periode is de airtop-matrasoplegger en/of de Klimawell®-nachtjapon met grote korting te bestellen en krijgt iedere gast
als extra cadeau een gratis afschminkdoekje bij iedere bestelling (z.o.z.).

EXTRA VAKANTIEVOORDEEL
VAN 22 JULI T/M 24 AUGUSTUS 2020

AIRTOP-MATRASOPLEGGER
formaat: 85x195 cm

formaat: 155x195 cm

(voor matras 90x200 cm)

(voor matras 160x200 cm)

art. nr. 500900

€ 179

art. nr. 500903

€ 289

bespaar € 60

€ 119

bespaar € 110

€ 179

formaat: 95x195 cm

formaat: 175x195 cm

(voor matras 100x200 cm)

ZOMERACTIE 2020
ALLE GASTVROUWENVOORDELEN OP EEN RIJTJE:
€ 20 waardebon
+
Gastvrouwencadeaus t.w.v. 10 % van de demonstratie omzet
+
Sauna-/strandlaken voor slechts € 12,95
óf
Optimink® woondeken voor slechts € 29,95
+
Bonusartikel met korting

(voor matras 180x200 cm)

art. nr. 500901

€ 199

art. nr. 500904

€ 319

bespaar € 70

€ 129

bespaar € 120

€ 199

formaat: 135x195 cm

AIRTOP-STOELOPLEGGER

(voor matras 140x200 cm)

formaat: 50x50 cm

art. nr. 500902

€ 259

art. nr. 500909

€ 39,95

bespaar € 90

€ 169

bespaar € 10,95

€ 29

EXTRA:
BIJ IEDERE
BESTELLING EEN
AFSCHMINKDOEKJE
CADEAU!

KLIMAWELL® NACHTJAPON

Alleen tussen 22 juli en 24 augustus voor u én uw gasten:
Megahoge korting op de Airtopmatrasoplegger en/of de Klimawell®-
nachtjapon en een afschminkdoekje cadeau bij iedere bestelling!

Bij aankoop van minimaal één

Verkrijgbaar in drie kleuren:

product krijgt iedere gast een

donkergrijs-888, lichtroze-207,

afschminkdoekje, formaat

donkertaupe-777

25x25 cm (t.w.v. € 5,95) cadeau!

maat: S t/m XXL
art. nr. 700521

€ 59,95

bespaar € 25

€ 34,95

ZOMERACTIEVOORWAARDEN:
!
- De Opti-Demo (live of online) heeft plaatsgevonden tussen 1 juli en
- De demonstratiebestelling is vóór 2 september 2020 om 14.00 uur

- Voor vervolgafspraken gelden de voorwaarden uit de aanbiedingsfolder.
- Adviseurs die tijdens de zomeractieperiode zelf als gastvrouw optreden

aan Optidee doorgegeven.
- De minimale demonstratie omzet is € 250.

mogen GEEN gebruik maken van de zomeractie.

- Er wordt minimaal één vervolgdemo geboekt. Deze vindt plaats binnen acht

- Het gewenste zomeractieartikel wordt tegelijkertijd met de, tijdens de
Opti-Demo bestelde artikelen, toegezonden.

Uw Optidee adviseur staat graag voor u klaar:

ZA20-50

maanden na de betreffende Opti-Demo.

- Er zijn minimaal drie gasten uit verschillende huishoudens aanwezig.
- U kiest zelf welke kleur u wilt ontvangen.

31 augustus 2020.

