Bem Vinda à Oriflame!
Sou o Nuno Silva, Gold Director, e pertenço a uma equipa
com mais de 10 anos de experiência na Oriflame.
Estou aqui para te ajudar nas tuas dúvidas sobre a Oriflame.

1 O que é a Oriflame?
É uma companhia Sueca de cosméticos Naturais, não
testados em animais. Existe há 47 anos no mundo.
Temos mais de 900 cosméticos e um catálogo grátis para
ti cheio de descontos, promoções e novidades

2 Qual é a Vantagem de Comprar Oriflame?
Tens um catálogo grátis só para ti que recebes em tua casa
Compras com desconto de 23% ou 30% ao seres Assessora
Não tens obrigações ou montantes obrigatórios
Não és obrigada a vender
Tens um apoio personalizado que não encontras nas lojas
Há imensas ofertas de produtos grátis nas tuas encomendas

3 Como Funciona?
1) Devolves a ficha de cliente que está na página seguinte
2) Recebes o teu catálogo e amostras grátis
3) Escolhes os produtos que queres para ti (podes mostrar o
catálogo a outras pessoas e incluir os seus pedidos)
4) Vais ao site www.oriflame.pt e encomendas com o teu
número de assessor e password (enviado em breve)
5) Só pagas quando recebes em casa (até 21 dias por MB)

Devolve a
ficha

5 FAQ
Preciso de pagar para ter o primeiro catálogo e as amostras? – Não, só é necesário
enviar a ficha e comprovativos para fazer a pré-adesão.
Pago pelos Catálgos? – Não, tens um catálgo gratuito em todas as tuas encomendas
Como desisto? – Basta não fazer nada.
Sou obrigada a encomendar ou tenho montantes mínimos? – Não
Como pago as encomendas? – Por multibanco usando as referências enviadas
Pago para aderir? – Se tiveres menos de 30 anos estás isenta, se tiveres mais de 30
recebes um produto de 10 euros, em troca de um inscrição no mesmo valor.
Gostava de ter mais informações! – Contacta o Nuno Silva em nuno@orisponsor.com

