Waar kies jij voor
15 % o f 2 5 % k o r t i n g ?
Wil jij een actieve bijverdienste of zelfs carrière
maken bij Ha-Ra om jouw dromen te realiseren?
Kies dan voor de Perfecte Start en geniet in de
eerste 4 maanden van 25% korting op al je inkopen
en verdien ook nog leuke extra’s!
Vraag jouw adviseur naar de voorwaarden
voor jouw Perfecte Start.

Jouw perfecte

Start

Gasgeven is de moeite bij Ha-Ra

Start nu en profiteer van de 4 voordelen
1

Bij Ha-Ra beginnen zonder investering!
Zodra jij binnen 8 dagen na je activering als Ha-Ra BP
een workshop geeft met een minimale omzet van
€ 300,- en dit ook inkoopt, verdien jij de sprankelende
badkamerset met een waarde van € 54,10 cadeau.

2

Is er nog plaats in jouw tas?
Indien je in de eerste 8 dagen de gekwalificeerde workshop gehouden hebt, ontvang je niet alleen de sprankelende badkamerset cadeau, je hebt ook de mogelijkheid om de keukenset met een waarde van € 109,40
voor de speciale prijs van € 69,-* aan te schaffen!

3

Win jouw persoonlijke vloerset!
Realiseer in de eerste 4 weken na activering bij
Ha-Ra in totaal een eigen omzet van minimaal
€ 600,- (oftewel 2 gekwalificeerde workshops) en
jij krijgt de ERA basic vloerset met een waarde van
€ 216,80 tegen de speciale prijs van € 169,-*

4

Haal je trolley!!
Schrijf in de eerste 4 weken na activering een
nieuwe business partner in die een minimale
eigen omzet van € 300,- realiseert en jij ontvangt
de Ha-Ra business trolley cadeau.

Waar wacht je nog op? Word lid van onze club!
* telt mee in je maandomzet met een weging van 80% en gaat jouw korting ook nog vanaf!
Alle prijzen inclusief BTW - Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • Zolang de voorraad strekt

