En ny mulighet - bli en del av vår suksess!
Lev ut interiørdrømmen hos oss!
Perfect Home er Nordens ledende homepartyfirma innen interiør og
design. I mer enn 20 år har Perfect Home vært en stolt leverandør av
produkter som gjør hjemmet vakrere. Bli med på vårt team du også!
Som forhandler hos oss blir du en del av en verden full av spennende
muligheter. Å selge våre flotte produkter er inntektsbringende, morsomt
og selvutviklende.
Flere gode grunner til å bli med oss:
Sosialt og gøy!
Flott startkolleksjon!
Lettsolgte produkter!
Skap din egen karriere i en fleksibel jobb!
Opplæring og oppfølging av din egen teamleder!
God fortjeneste/ekstrainntekt – tjen penger allerede fra første salg!
Mulighet til å være med på to fantastiske reiser i året!

Velkommen til oss!

Ny inspirasjon – invitér til party!
Våre vertinnefordeler

Tips til deg som skal holde et party

Ved partysalg over kr 2000,- får du fantastisk gode
vertinnefordeler:

Et party er gøy og sosialt. Invitér mange gjester;
venner, familie, naboer, kollegaer og bekjente. Dine
gjester kan også ta med seg en gjest.

1. VALGFRIE GRATIS PRODUKTER
- tilsvarende 10% av salget på ditt party.

2. VALGFRIE PRODUKTER TIL 1/2 PRIS
- tilsvarende 30% av salget på ditt party.

3. BLI GULLVERTINNE - få GRATIS ekstragave
Hold et party minimum hvert kalenderhalvår og du blir
gullvertinne fra og med ditt andre party. Partyene må
holdes av en og samme forhandler og salget må være over
kr 2000,- pr. party.

Informér gjestene dine om at Perfect Home fornyer
kolleksjonen/katalogen 3 ganger i året og alltid har
gode tilbud.
Ta gjerne imot forhåndsbestillinger fra de som er
forhindret fra å komme.
Gjør serveringen enkel.
Mer spennende inspirasjon finner du og gjestene dine
på perfecthome.no og Facebook Perfect Home AS.

Som gullvertinne kan du velge deg ett av produktene under
helt gratis:

21360 Golden Heart
potteskjuler 2 stk

20910 Claudia telysholder
2 stk

19790 Michelle vase

21400 Juliette dessertskål
4 stk

20790 Exclusive serviettring
4 stk

For mer informasjon om vertinnefordelene eller forhandlerjobben - ta kontakt med din Perfect Home forhandler.

21260 Misty hjerte m/
batteridrevet lys

