Kom gezellig bij team
A Lotte Fun Stampers!
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 hobby dat kan ook!
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
30 september 2022 zelf de prachtige Stampin'Up! producten met 20% korting bestellen.

In Color Startpakket actie*
Van 3 t/m 31 mei 2022 is er een speciale actie. Tijdens deze periode mag ontvang je een IN COLOR
pakket gratis. Dit bestaat uit de volgende producten.
IN COLOR 2022-2024 gridpaper
IN COLOR 2022-2024 A4 cardstock
IN COLOR 2022-2024 Ink pads en
IN COLOR 2022-2024 6x6 Designer Series Papier

Nog even op een rijtje:
– je kunt voor € 175,- producten uitzoeken uit alle lopende catalogussen van Stampin' Up!
- daarboven op ontvang je het IN COLOR pakket gratis.
- je ontvangt een business pakket (o.a. catalogussen en bestelformulieren t.w.v. € 60)
- je betaalt geen verzendkosten (normaal € 7,95)
Je betaalt voor dit alles slechts € 129!

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.
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