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WINTERACTIE

EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN

€ 119,05
KORTING

OPTIPLUCHE ®SOFT-WOONDEKEN
verkrijgbaar in
twee winterse kleuren
formaat: 150x200 cm
van € 149
voor € 29,95 *

OF

OPTIKASJMIER ®OMSLAGDOEK
verkrijgbaar in
drie kleuren
formaat: 65x190 cm
van € 59,95
voor € 19,95 *

€ 40
KORTING

BOEK EEN OPTI-DEMO TUSSEN
1 DECEMBER 2020 EN 31 JANUARI 2021
Profiteer deze wintermaanden van maar liefst vier voordelen, exclusief voor u als gastvrouw!
Bij het boeken van één vervolgdemo krijgt u al € 119,05 korting op de Optipluche®-soft-woondeken of € 40 korting op de
Optikasjmier®-omslagdoek! Dit naast de reguliere voordelen voor gastvrouwen zoals de gastvrouwencadeaus (t.w.v. 10% van het
verkoopbedrag van de demonstratie), de € 20 waardebon én het bonusartikel met hoge korting (vanaf één vervolgafspraak).

€ 119,05
KORTING

OPTIPLUCHE®SOFT-WOONDEKEN
verkrijgbaar in twee winterse kleuren
formaat: 150x200 cm
art. nr. 500606-kleur
€ 149
bespaar € 119,05
€ 29,95

antraciet-850

Voor alle aanbiedingen: indien wordt gekozen voor het gastvrouwengeschenk of gebruik wordt gemaakt van de € 20 waardebon geldt de normale prijs.

€ 40
KORTING

OPTIKASJMIER®OMSLAGDOEK
verkrijgbaar in drie kleuren
formaat: 65x190 cm
art. nr. 458105-kleur
bespaar € 40

€ 59,95
€ 19,95

zwart-999-GG blauw-429-GG grijs-880-GG

oudroze-210

WINTERACTIE 2020/2021
ALLE VOORDELEN VOOR GASTVROUWEN OP EEN RIJTJE:

VOORDEEL OP VOORDEEL
ZO KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN NÒG MEER KORTING:

Gastvrouwencadeaus t.w.v. 10% van het verkoopbedrag
van de demonstratie
+
€ 20 waardebon
+
Optipluche®-soft-woondeken voor slechts € 29,95
òf
Optikasjmier®-omslagdoek voor slechts € 19,95
+
Bonusartikel met korting

In de aanbiedingsfolder treft u al onze zeer aantrekkelijke
aanbiedingen zoals het Optimink®-beddengoed en het vierseizoenendekbed aan. TIP: Wilt u van nòg meer voordelen genieten?
Boek dan (ook) een demo tijdens de Optidee Prijzengala dagen
van 2 t/m 11 januari 2021. Vraag uw adviseur snel naar nog
beschikbare tijdstippen.

DE VOORWAARDEN:
!
-D
 e Opti-Demo heeft plaatsgevonden tussen 1 december 2020
en 31 januari 2021.
-D
 e demonstratiebestelling is vóór 3 februari 2021 om 14.00 uur
bij Optidee geplaatst.
- Om aan de winteractie deel te kunnen nemen moet het
verkoopbedrag van de demonstratie minimaal € 250 zijn.

- Er wordt minimaal één vervolgdemo geboekt. Deze vindt plaats
binnen acht maanden na de betreffende Opti-Demo.
- Voor vervolgafspraken gelden de voorwaarden uit de aanbiedingsfolder.
- Adviseurs die tijdens de actieperiode zelf als gastvrouw optreden
kunnen geen gebruik maken van deze actie.
- Het gewenste actieartikel wordt tegelijkertijd met de tijdens de
Opti-Demo bestelde artikelen toegezonden.

Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken of een product testen?
Neem vandaag nog contact op met uw Optidee-adviseur!
WA20-NL50

