Join A Lotte Fun Stampers!
Hobby- of business demo het maakt niet uit

Startpakket
Ben je net begonnen met stempelen en wil je je basis uitbreiden? Lijkt je het
leuk om zelf workshops te geven en een zakcentje met je hobby te
verdienen? Of wil je de korting alleen maar voor je eigen aankopen? Dat kan
allemaal! Wanneer je besluit om ons team te komen versterken, dan mag je
maar liefst voor € 175 een startpakket aan producten uitzoeken - uit elke
lopende catalogus. Je betaalt daarvoor slechts € 129
Niet schrikken, je zit nergens aan vast wanneer je bij ons gezellige team komt. Niks moet, alles mag is het
devies van Stampin'Up! en zeker ook van ons. Wanneer je dit kwartaal instapt kun je ieder geval tot en met
31 maart 2022 zelf de prachtige Stampin'Up! producten met 20% korting bestellen.

Speciale Start met superkorting actie!*
Van 4 t/m 30 november is er een speciale actie. Je betaald geen € 129 voor je startpakket maar
slecht €100!
En als je een snelle beslisser bent en je sluit je tussen 16 en 18 november aan, dan gelden natuurlijk ook
nog die fijne kortingen op het cardstock, inkt en stansen. Dat is wat je noemt nog eens een aanbieding!

Nog even op een rijtje:
– je kunt voor € 175,- producten uitzoeken uit alle lopende catalogussen van Stampin' Up!
- je ontvangt een business pakket (o.a. catalogussen en bestelformulieren t.w.v. € 60)
- je betaalt geen verzendkosten (normaal € 5,95)
Je betaalt voor dit alles slechts € 100!
Je totale voordeel kan oplopen tot maar liefst € 75 dat is ruim 40% korting!

Wat zijn de voordelen?
Als demonstratrice van Stampin'Up! ontvang je o.a.:
- de mogelijkheid om als eerste nieuwe producten te bestellen
- uitnodiging voor Stampin'Up! events- heel veel inspiratie en tips & tricks
- korting op alle Stampin'Up producten (20-25%)
Als onderdeel van team ALotteFunStampers ontvang je o.a.:
- een welkomstpakket
- uitnodiging voor teamdagen
- maandelijks waarderingsprogramma
- toegang tot Stempel, Inkt & Papier live workshops en toegang tot Stempel College
- uitnodiging voor diverse besloten facebook groepen met heel veel inspiratie
- en je ontmoet heel veel gelijkgestemden !
Wil je graag meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op zodat we je in
alle rust alles kunnen uitleggen en alle vragen die je hebt kunnen beantwoorden.
Je bent van harte welkom in ons team!
*Dit is een op zichzelf staande aanbieding van Stampin' Up!
en is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen
van Stampin' Up! of A Lotte Stamping Fun.

Lotte Noordzij-Walther | Locatie Rotterdam | Rochussenstraat 443 | 06 – 38 44 64 23 | lotte@alottestampingfun.nl
Melinda Meere-Jansen | Locatie Hillegom | Meerlaan 120 | 06 – 49 68 85 41 | melinda@alottestampingfun.nl
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