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HERR SNÖMAN 
TELJUSHÅLLARE
P91250

319 kr
(Ord. pris 419 kr)
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VÄRDINNA/VÄRD
BOKNINGSPRESENT

Du har möjligheten att få en boknings-

present utan kostnad, när Visningen 

har en försäljning på minst 2.200 kr 

och om två av dina gäster bokar en ny 

Visning. Första Visningen skall vara 

inom 30 dagar och de andra inom 60 

dagar från ursprungliga Visningen. 

(Endast en bokningspresent/Visning) 

2 BOKNINGAR:

3 BOKNINGAR:

VÄLJ MELLAN TVÅ!

VÄLJ MELLAN TVÅ!

A) FÖRTROLLANDE ÄNGEL 

VOTIVLJUSHÅLLARE

22 cm hög. Produktinformation på 

sid 26*. 

HCFH120100

ELLER
B) PORSLINSVAS SCENTGLOW 

DOFTLAMPA

Höjd 16 cm, diam. 13 cm.

Se sida 44*.

HCFH120200

C) RAMVERK LJUSHÅLLARE

22 cm hög, 62 cm bred.

Produktinformation på sid 9*.

HCFH120300

ELLER
D) SKIFTANDE ÅRSTID LYKTA

Höjd 36 cm, bredd 17 cm.

Se sida 18*.

HCFH120400

* HÖST/JUL 2012 KATALOGEN

A) B)

C)

D)



VÄRDINNA/VÄRD
PRODUKTTILLGODOHAVANDE

 20% 
produkttillgodohavande    
 till  Värdinna/Värd

        

För att få ett produkttillgodohavande på 20 % måste Visningen generera en försäljning på minst 

2200 kr samt en ny bokning inom 30 dagar.

Till exempel om din Visning genererar 

en försäljning på 5000 kr samt en 

ny bokning inom 60 dagar får du med 

20 % produkttillgodohavande välja 
produkter till ett värde 
av 1000 kr.



VÄRDINNA/VÄRD
VALFRI PRODUKT

Valfri produkt 
  -50%

 20% 
produkttillgodohavande    
 till  Värdinna/Värd

        

För att få ett produkttillgodohavande på 20 % måste Visningen generera en försäljning på minst 

2200 kr samt en ny bokning inom 30 dagar.

Värdinna/Värd med en 

ersättningsgrundande försäljning på

2.200 kr eller mer samt en ny bokning 

inom 60 dagar får köpa: 1 valfri* 
produkt ur katalogen till -50%.

Värdinna/Värd med en 

ersättningsgrundande försäljning på

4.400 kr eller mer samt en ny bokning 

inom 60 dagar får köpa: 2 valfria* 
produkter ur katalogen till 
-50%.

Värdinna/Värd med en 

ersättningsgrundande försäljning på

6.600 kr eller mer samt en ny bokning 

inom 60 dagar får köpa: 3 valfria* 
produkter ur katalogen till -50% 
o.s.v.

Fråga din Konsult för mer informa-

tion om fördelarna med Värdinna/

Värd programmet! * Höst/Jul 2012 

katalogen



STARTPAKETET

Vill du jobba med dessa 
fantastiska produkter?
PartyLite erbjuder fantastiska verktyg och två olika 
sätt att starta som Konsult: A) Snabb Start  och 
B) Smart Start .

Fråga mera av din Konsult!

A)

B)



GÄSTERBjUDANDE

SYMMETRI VOTIVLJUSHÅLLARE, 
TRIO
P91205

299 kr
(Ord. pris 379 kr)

DEKORERA
ENLIGT 
ÅRSTIDERNA!



I väntan på julen 
 - spännande tider!

GÄSTERBjUDANDE

RUSTIk SNÖgUbbE VOTIV-
LJUSHÅLLARE
P90410

349 kr
(Ord. pris 489 kr)

SNÖFLINgA AROMAbRÄN-
NARE OCH kANEL & LAgERbÄR 
SCENT PLUS MELTS
60012112

249 kr
(Ord. pris 378 kr, innehåller 
produkterna P90888, SX199)

POLbJÖRNFAMILJ
P9990

349 kr
(Ord. pris 499 kr)

x1



GÄSTERBjUDANDE

Inget minimum köpkrav och Gäster kan köpa obegränsat 

antal produkter ur denna broschyr. Visningar skall hållas 

och registreras 1-30 november 2012. Produkterna säljs 

så länge de finns i lager. Specialerbjudanden kan ej 

inhandlas med produkttillgodohavande eller med 

presentkort.  Rätten till ändringar förbehålls. Fråga mer 

information av din Konsult.

mÅNADENS DOFT

Kanel & Lagerbär
Den eldiga hettan hos kanel balanseras av lager-
bärens friskhet. Det är som om du hade tagit in 
vintergröna julväxter i ditt kryddoftande kök.

kANEL & LAgERbÄR gLOLITE PELARLJUS, 
7X10 CM
kANEL & LAgERbÄR TELJUS, 12 ST.
kANEL & LAgERbÄR VOTIVLJUS, 12 ST.
60012111

299 kr
(Ord. pris 493 kr, innehåller 
produkterna L34199, V04199, 
V06199)

Självstyrelsegränden 6

FI-02600 Esbo

Tel: 08 400 44 101

Fax: 08-400 499 85
www.partylite.se

Ni finner oss även på 

Facebook, sökord: 

PartyLite Nordic

341          080


