Autor: gisia - 2011/04/29 20:47
_____________________________________

Je¿eli jeste¶ osob± aktywn±, lubi±c± kontakt z lud¼mi,wychowujesz dziecko i masz tylko czê¶æ dnia wolnego od innych
zajêæ,lubisz niezale¿no¶æ i nienormowany czas pracy,chcesz wreszcie dobrze zarabiaæ lub jeste¶ osob± samotn± i kontakt
z lud¼mi jest dla Ciebie rzecz± bardzo istotn±,warto zastanowiæ siê nad podjêciem pracy jako konsultant firmy Oriflame.
Poznaj korzy¶ci p³yn±ce ze sprzeda¿y kosmetyków:
-zarabiaj na sprzeda¿y kosmetyków,
-kupuj kosmetyki dla siebie taniej,
-17 katalogów w ci±gu roku,
-brak minimalnej kwoty zamówienia,
-brak kar za nie z³o¿enie zamówienia,
-masz nielimitowany czas pracy i zarobki
-zamówienia mo¿esz sk³adaæ w dowolnym terminie i w dowolnej czêstotliwo¶ci;
nie ma obowi±zku sk³adania zamówieñ w ka¿dym katalogu!
-odroczony termin p³atno¶ci za kosmetyki- 14 dni.
-masz gwarancjê satysfakcji - czyli mo¿liwo¶æ zwrotu produktu,je¿eli nie spe³nia on Twoich oczekiwañ.
-dodatkowa oferta - suplementy diety - WELLNESS BY ORIFLAME.
-zapro¶ znajomych do wspó³pracy-otrzymasz prowizjê do 21% od ich sprzeda¿y.
Dla Nowych Konsultantów nagrody w programie Witamy o warto¶ci 190z³ oraz próbki za 1z³.
Zapisuj±c siê u mnie woda toaletowa o warto¶ci 80z³ w nagrodê.
Praca dla osób, które ukoñczy³y 16 lat.
Chêtnie udzielê szczegó³owych informacji.
www.ori-konsultant.pl
GG 9052425; malgorzata.bialy@oriflame.biz, tel.606638894
============================================================================

O:Zostañ konsultantk±(em) Oriflame!
Autor: gisia - 2011/08/01 22:12
_____________________________________

Odkryj fascynuj±cy ¶wiat Oriflame! Do³±cz do nas i zostañ cz³onkiem Klubu Oriflame! Kupuj kosmetyki dla siebie w
cenach hurtowych, zarabiaj na ich sprzeda¿y, a tak¿e podejmij wyzwanie - zostañ Managerem i twórz w³asny zespó³
konsultantów uzyskuj±c dochody z zarz±dzania grup±.
Dla Nowych Konsultantów nagrody w programie Witamy o warto¶ci 268z³ -B³yszczyk, Woda toaletowa Rock Angel,torba
oraz próbki za 1z³
Chêtnie udzielê szczegó³owych informacji.
Zapisuj±c siê u mnie woda toaletowa o warto¶ci 80z³ w nagrodê!
Praca dla osób, które ukoñczy³y 16 lat.
Twój kod promocyjny to: 1142425!
www.ori-konsultant.pl
GG 9052425, Malgorzata.Bialy@oriflame.biz, tel.606638894
Chcesz zostaæ Konsultantk±/em Oriflame? - wype³nij formularz z podanego poni¿ej linku:
http://pl.oriflame.com/recruits/online-registration.jhtml?sponsor=1142425
http://img16.imageshack.us/img16/9017/1katalog111.jpg
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Zostañ konsultantk±(em) ORIFLAME!
Autor: gisia - 2011/11/17 07:25
_____________________________________

Zapraszam Ciê do ¶wiata Oriflame - chêtnie pomogê Ci zostaæ konsultantk±(em) i kupowaæ kosmetyki dla siebie po
ni¿szych cenach oraz zarabiaæ na ich sprzeda¿y. Dla Nowych Konsultantów nagrody w programie Witamy o warto¶ci
330z³ -tusz do rzês Giordani Gold oraz portfel(kopertówka) i torbê Black Croc z kolekcji Glamour, a tak¿e próbki za 1z³.
Chêtnie udzielê szczegó³owych informacji.
Zapisuj±c siê u mnie woda toaletowa o warto¶ci 80z³ w nagrodê!
Praca dla osób, które ukoñczy³y 16 lat.
Twój kod promocyjny to: 334999!
www.ori-konsultant.pl
GG 9052425, Malgorzata.Bialy@oriflame.biz, tel.606638894
Formularz rejestracji:
http://tiny.pl/hd3p3
http://img828.imageshack.us/img828/5121/1kola1.jpg
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O:Zostañ konsultantk±(em) ORIFLAME!
Autor: gisia - 2012/10/09 21:53
_____________________________________

Dla Nowych Konsultantów nagrody w programie "Witamy" o warto¶ci 231z³ -tusz do rzês Wonder i krem Tender Care,
zestaw Milk & Honey, woda toaletow± Eclat Weekend!
Chêtnie udzielê szczegó³owych informacji.
Zapisuj±c siê u mnie woda toaletowa o warto¶ci 80z³ w nagrodê!
Praca dla osób, które ukoñczy³y 16 lat.
Twój kod promocyjny to: 334999!
www.ori-konsultant.pl
GG 9052425, Malgorzata.Bialy@oriflame.biz, tel.606638894

Formularz rejestracji

http://img828.imageshack.us/img828/5121/1kola1.jpg
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O:Zostañ konsultantk±(em) Oriflame!
Autor: gisia - 2012/12/09 22:10
_____________________________________

Odkryj fascynuj±cy ¶wiat Oriflame! Do³±cz do nas i zostañ cz³onkiem Klubu Oriflame! Kupuj kosmetyki dla siebie w
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cenach hurtowych, zarabiaj na ich sprzeda¿y, a tak¿e podejmij wyzwanie - zostañ Managerem i twórz w³asny zespó³
konsultantów uzyskuj±c dochody z zarz±dzania grup±.
Dla Nowych Konsultantów nagrody w programie "Witamy" o warto¶ci 358 z³ -tusz do rzês, puder py³kowy, woda
toaletowa Dancing Lady i torebka Beauty of Oriflame oraz próbki za 1 z³ !
Chêtnie udzielê szczegó³owych informacji.
Zapisuj±c siê u mnie woda toaletowa o warto¶ci 80z³ w nagrodê!
Praca dla osób, które ukoñczy³y 16 lat.
Teraz najlepsze w roku katalogi - Miko³ajkowy i ¦wi±teczny!
Niepowtarzalna szansa na dodatkowy zarobek przed ¦wiêtami oraz na wspania³e prezenty!
www.ori-konsultant.pl
GG 9052425, Malgorzata.Bialy@oriflame.biz, tel.606638894
Formularz rejestracji:
http://www.ori-konsultant.pl/formularz-rejestracji
http://img824.imageshack.us/img824/9480/akolaz1.jpg
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O:Zostañ konsultantk±(em) Oriflame!
Autor: gisia - 2013/03/03 22:11
_____________________________________

Odkryj fascynuj±cy ¶wiat Oriflame! Do³±cz do nas i zostañ cz³onkiem Klubu Oriflame! Kupuj kosmetyki dla siebie w
cenach hurtowych, zarabiaj na ich sprzeda¿y, a tak¿e podejmij wyzwanie - zostañ Managerem i twórz w³asny zespó³
konsultantów uzyskuj±c dochody z zarz±dzania grup±.
Dla Nowych Konsultantów nagrody w programie "Witamy"o warto¶ci 320z³ -zestaw Silk Beauty, woda toaletowa Enigma,
czerwony kuferek.
Chêtnie udzielê szczegó³owych informacji.
Zapisuj±c siê u mnie woda toaletowa o warto¶ci 80z³ w nagrodê!
Praca dla osób, które ukoñczy³y 16 lat.
www.ori-konsultant.pl
GG 9052425, Malgorzata.Bialy@oriflame.biz, tel.606638894
Formularz rejestracji:
http://www.ori-konsultant.pl/formularz-rejestracji
============================================================================
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