Data: 2017-06-27

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://www.ogloszeniamalopolska.pl
Oriflame - ZostaĹ

KonsultantkÄ

/em!

Cena: 1.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Dam pracďż˝
Lokalizacja: Polska -> woj. Maďż˝opolskie ,miasto -> CaĹ
Data dodania: 2017-06-17 r.
Data ważności: 2017-07-17 r.

a Polska , ul. Armii Krajowej

Opis:
JeĹźeli jesteĹ osobÄ aktywnÄ , lubiÄ cÄ kontakt z ludĹşmi,wychowujesz dziecko i masz tylko
czÄ Ĺ Ä dnia wolnego od innych zajÄ Ä ,lubisz niezaleĹźnoĹ Ä i nienormowany czas
pracy,chcesz wreszcie dobrze zarabiaÄ lub jesteĹ osobÄ samotnÄ i kontakt z ludĹşmi jest dla
Ciebie rzeczÄ bardzo istotnÄ ,warto zastanowiÄ siÄ nad podjÄ ciem pracy jako konsultant firmy
Oriflame.
Dla Nowych KonsultantĂłw nagrody w programie Witamy o wartoĹ ci 335 zĹ oraz prĂłbki za 1 zĹ .
Dodatkowy program Bonus Dla Urody z atrakcyjnymi nagrodami dla kaĹźdego Konsultanta-nagrody o
wartoĹ ci ok.400 zĹ .
Atrakcyjne oferty tygodniowe, wyprzedaĹźe do 70% taniej, specjalne oferty tylko dla KonsultantĂłw!
Poznaj korzyĹ

ci pĹ

ynÄ

ce ze sprzedaĹźy kosmetykĂłw :

-Zarabiasz na sprzedaĹźy kosmetykĂłw- marĹźa 25%,
-kupujesz kosmetyki dla siebie taniej,
-17 katalogĂłw w ciÄ gu roku,
-Brak minimalnej kwoty zamĂłwienia,
-brak kar za nie zĹ oĹźenie zamĂłwienia,
-masz nielimitowany czas pracy i zarobki
-zamĂłwienia moĹźesz skĹ adaÄ w dowolnym terminie i w dowolnej czÄ stotliwoĹ ci,
-nie ma obowiÄ zku robienia tego co katalog
-odroczony termin pĹ atnoĹ ci za kosmetyki- 14 dni.
-masz gwarancjÄ satysfakcji - czyli moĹźliwoĹ Ä zwrotu produktu,jeĹźeli nie speĹ nia on Twoich
oczekiwaĹ .
-Dodatkowa oferta - suplementy diety - WELLNESS BY ORIFLAME.
-ZaproĹ znajomych do wspĂłĹ pracy-otrzymasz prowizjÄ do 24% od ich sprzedaĹźy.
ZapisujÄ
ChÄ

c siÄ

u mnie moĹźesz otrzymaÄ

tnie udzielÄ

wodÄ

toaletowÄ

Ä

ci 89zĹ

.

informacji: gg 9052425; biuro@ori-konsultant.pl; tel.0606-638-894

http://www.ori-konsultant.pl
Chcesz doĹ

o wartoĹ

czyÄ

do Oriflame wypeĹ

nij ten formularz:

http://www.ori-konsultant.pl/formularz-rejestracji
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Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:
Gadu-gadu:

biuro@ori-konsultant.pl
606638894
9052425

Link do ogłoszenia: http://http://www.ogloszeniamalopolska.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=5876
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