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Var Värdinna/Värd för en Visning med en
ersättningsgr. försäljning på minst 3000 kr. Max. 1 ljusset 
per Värdinna/Värd. Visningen skall hållas och registreras 
under perioden 1-14.9.2012. Detta erbjudande kan ej 
inhandlas med produkttillgodohavande eller presentkort. 
Rätten till ändringar förbehålls.

VÄRDINNA/VÄRD EXTRA
1-14.9.2012

 HÄRLIGA OCH SÖTA  SYMMETRI 
VOTIVLJUSHÅLLARE, 
  TRIO

 
    

Var Värdinna/Värd 
för en Visning 1-14 
september och du 
kan köpa P91205 
Symmetri votivljushållare, 
trio för endast 99 kr!
(Ord.pris 379 kr)

Fantastisk och mångsidig ljushållare. Använd din fantasi!

341          080

SE120806



VÄRDINNA/VÄRD
PRODUKTTILLGODOHAVANDE

VÄRDINNA/VÄRD
VALFRI PRODUKT

VÄRDINNA/VÄRD
BOKNINGSPRESENT

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.

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.

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 TRE!

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
ELLER
C) SKIFTANDE ÅRSTID LYKTA
Höjd 36 cm, bredd 17 cm.
Se sida 18*.
HCFH120400

D) RAMVERK LJUSHÅLLARE
22 cm hög, 62 cm bred.
Produktinformation på sid 9. *
HCFH120300

* HÖST/JUL 2012 KATALOG 

Observera att Skiftande Årstid lykta är från 

och med oktober bokningspresent för tre 

bokningar.

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 information om fördelarna med 
Värdinna/Värd programmet!

* Höst/Jul 2012 katalogen

A)

B)

D)

EXTRA BOKNINGS-
PRESENT 
ERBJUDANDE!
Endast i  september kan Värdinnor/Värdar väl ja 
Skif tande Årst id lykta för två bokningar.

C)


