GELDIG VAN
1 JULI
T/M
31 AUGUSTUS
2021

JOUW ZOMER KAN NIET MEER STUK MET ONZE SPECIALE

ZOMERACTIE

GRATIS
AFSCHMINKDOEKJE BIJ JE
BESTELLING!

KLIMAWELL ®-
NACHTJAPON
in drie kleuren
met € 25 korting

koraalblauw-310

van € 59,95
voor € 34,95*

OF
donkertaupe-777

OPTIPLUCHE ®-
SAUNA-/STRANDLAKEN
in zeven trendy kleuren
met € 35 korting

donkergrijs-888

van € 49,95
voor € 14,95*

EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN
Word jij blij van exclusieve producten met een bijzondere kwaliteit? Doe inspiratie op tijdens een Opti-Demo (live, online of via WhatsApp)
en maak kennis met het unieke Optidee assortiment! Als gastvrouw van een Opti-Demo profiteer je van exclusieve voordelen.
Tijdens onze zomeractie doen we er nog een schepje bovenop en is het voor jou nóg aantrekkelijker om gastvrouw te zijn!

OP = OP

OPTIPLUCHE®-SAUNA-/STRANDLAKEN

KLIMAWELL®-NACHTJAPON

Verkrijgbaar in zeven trendy kleuren: taupe-877, petrol-320, grijs-800,

Verkrijgbaar in drie kleuren: donkertaupe-777, donkergrijs-888, koraalblauw-310

bordeaux-200, zeegroen-400, lichtgrijs-811, aquablauw-300

maat: S t/m XXL
€ 49,95

art. nr. 900404-kleur-maat

€ 59,95

bespaar € 35

€ 14,95 *

bespaar € 25

€ 34,95*

*

art. nr. 900400-kleur

z.o.z. voor de voorwaarden

lichtgrijs-811 aquablauw-300

Organiseer jouw Opti-Demo in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2021 en ontvang naast de reguliere voordelen voor de gastvrouw
€ 25 korting op de Klimawell®-nachtjapon of zelfs € 35 korting op het Optipluche®-sauna-/strandlaken! Jouw gasten profiteren met je mee, zij
krijgen tijdens de zomeractie bij hun bestelling een Optidee afschminkdoekje cadeau! Kijk bij de actievoorwaarden voor meer informatie.

ZOMERACTIE 2021

GRATIS
AFSCHMINKDOEKJE BIJ JE
BESTELLING!

Bij aankoop van minimal één product krijgt iedere gast een afschminkdoekje, formaat 25x25 cm (t.w.v. € 5,95) cadeau.

ALLE VOORDELEN VOOR JOU ALS GASTVROUW OP EEN RIJ:
Waardebon van € 20
+
Gastvrouwencadeaus t.w.v. 10% van het totale verkoopbedrag van de demonstratie
+
Optipluche®-sauna-/strandlaken voor slechts € 14,95
óf
Klimawell®-nachtjapon voor slechts € 34,95
+
Bonusartikel met korting

DE VOORWAARDEN VAN ONZE ZOMERACTIE:
!
-D
 e Opti-Demo (live, online of via WhatsApp) heeft plaatsgevonden

- Er zijn minimaal drie gasten uit verschillende huishoudens aanwezig.
- Voor vervolgafspraken gelden de voorwaarden uit de aanbiedingsfolder.

tussen 1 juli en 31 augustus 2021.
-D
 e demonstratiebestelling is vóór 2 september 2021 om 14.00 uur

- De zomeractie geldt niet voor adviseurs die zelf als gastvrouw optreden
tijdens de zomeractieperiode.

aan Optidee doorgegeven.
-H
 et minimale verkoopbedrag van de demonstratie is € 250.
-E
 r wordt minimaal één vervolgdemo geboekt. Deze vindt plaats binnen

- Het gewenste zomeractie-artikel wordt gelijktijdig met de tijdens de
Opti-Demo bestelde artikelen verzonden.

acht maanden na de betreffende Opti-Demo.

Bekijk hier de succesverhalen
van onze adviseurs.

Meld je aan en geniet van alle voordelen en actiekortingen!
ZA21-50

Scan nu en bekijk de video.

