
   NU      
STARTEN!



Twee belangrijke uitgangspunten  
kenmerken de JAFRA bedrijfsfilosofie:  
de productie van hoogwaardige  
effectieve cosmetica met de beste 
werkzame stoffen én de ondersteuning 
van vrouwen en mannen bij het  
verwezenlijken van hun dromen.  
Onze filosofie ‚Freedom to be  
you‘ wordt wereldwijd door  
honderdduizende Consulenten  
in de praktijk gebracht.  
Met JAFRA kun je een zelf te  
bepalen, aantrekkelijk extra  
inkomen als zelfstandig ondernemer 
verdienen en zo meer persoonlijke 
vrijheid voor jezelf creëren.  

WIJ WILLEN 

  JOU! 

reizen

bonussen

ALLES IS MOGELIJK!
Wat wil jij verdienen?  
Er valt veel te bereiken!  
Hoeveel je verdient, wordt
mede bepaald door je  
kortingsniveau dat, afhankelijk
van je prijsstelling, je marge
vertegenwoordigt.

KORTINGNIVEAUS:
22% vanaf € 50,–

35% vanaf € 200,–

45% vanaf € 400,–



ALLEEN
VOOR

€ 49,–*

ALLEEN
VOOR

€ 39,–*

ALLEEN
VOOR

€ 99,–*

ALLEEN
VOOR

€ 89,–*

ALLEEN
VOOR

€ 109,–*

JOUW BUSINESS – JOUW KEUZE:

* B-kolom
**  Verkoopadviesprijs voor eindklanten. Op deze basis wordt de individuele inkoopprijs voor de Consulent bepaald. 

❏ Starttas naar keuze uitkiezen 
❏ Consulentenovereenkomst invullen
EN STARTEN MAAR!

SPA
starttas
ter waarde van
€ 160,10** 

MEN
starttas
ter waarde van 
€ 302,–** 

REVITALIZE 
starttas
ter waarde van
€ 330,60** 

BOOST
starttas
ter waarde van 
€ 136,60**

COLOR
starttas
ter waarde van
€ 194,50** 



Telefoon:  0031- 20 - 70 38 49 8
E-mail:  info@jafra.nl

Binnen je Consulenten-Startprogram-
ma* kun je 8 productpakketten uit de 
productgroepen gezichtsverzorging, 
kleurcosmetica alsmede wellness en 
SPA elk één keer als presentatieonders-
teuning voor een 50% voordeliger  
inkoopprijs (ten opzichte van de  
reguliere prijs) in A-kolom aanschaffen.  
De pakketten tellen mee voor het  
bepalen van je kortingsniveau en het 
verwerven van alle lopende promotions. 

Vraag je Manager naar de exacte
inhoud van de pakketten en maak
gebruik van deze aanbieding om je
JAFRA business succesvol op te
bouwen! 

SAMEN STARTEN ...

Met zijn tweeën heb je nog meer plezier
bij JAFRA! Als je tijdens de periode
van je Startprogramma een vriend of
vriendin enthousiast weet te maken
om ook bij JAFRA te starten en deze
zich met voldoende omzet weet te
kwalificeren**, dan krijg je je pakket
naar keuze gratis! Tot 8 gratis
pakketten zijn daarbij mogelijk! 

En nog beter: met slechts 2 gekwali- 
ficeerde wervingen kun je Junior  
Team Manager worden!
Jouw voordeel: 8 maanden lang 3%
extra provisie over je eigen omzet en
over de omzet van je teamleden!

WIJ ONDERSTEUNEN JE BIJ JE START

Je Consulent:

8  PRODUCTPAKKETTEN: 
■ Royal Jelly Classic 
■ Bright & Boost 
■ Gold & Revitalize 
■ Revitalize 
■ SPA 
■ Wellness 
■ Color & Beauty 
■ Men

Afb. exemplarisch
* Startprogramma: startmaand + 3 volle maanden
** Het pakket is gratis als de nieuwe collega in zijn of haar premièremaand 
 (startmaand + 1 volle maand) een omzet van min. € 500 haalt.

Elk pakket  
1 x 50% voordeliger 

aan te schaffen
resp. gratis voor
1 gekwalificeerde 

werving

www.JAFRA.nl jafracosmeticsde

Nadere info vind je op  
www.jafracosmetics.de
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