
Våra värdinnefördelar
Vid partyförsäljning över 2 000 kr får du fantastiskt bra 
värdinnefördelar:

1. VALFRIA GRATIS PRODUKTER 
- Få gratis gåvor från katalogen motsvarande 10 % av 
försäljningen på ditt party. 

2. VALFRIA PRODUKTER FÖR 1/2 PRISET 
- Välj produkter till ½ priset av katalogpris motsvarande   
30 % av försäljningen på ditt party.

3. BLI GULDVÄRDINNA - få GRATIS extra gåva 
Håll minst ett party varje kalenderhalvår och du blir 
guldvärdinna från och med ditt andra party. Alla dina partyn 
måste hållas av samma konsulent och överstiga 2 000 kr i 
försäljning. 

Som guldvärdinna kan du välja en av produkterna nedan 
helt gratis: 

Tips till dig som ska hålla ett party 

Ett party är trevligt och socialt. Bjud in vänner, familj, 
grannar, kollegor och bekanta. Dina gäster kan även ta 
med en vän.  

Informera gästerna om att Perfect Home förnyar sin 
kollektion / katalog 3 gånger per år och att det alltid 
finns fina erbjudanden.  

Ta gärna emot förhandsbeställningar från de som inte 
kan komma. 

Ordna med en enkel fika. 

Hitta spännande inspiration på perfecthome.se och 
Facebook Perfect Home AB.

Lev ut din heminredningsdröm hos oss! 
Perfect Home är Skandinaviens/Nordens ledande homepartyföretag
innan heminredning och design. I mer än 20 år har Perfect Home varit
en stolt leverantör av produkter som gör hemmet vackrare. Bli en del av 
vårt team du också!
Som konsulent hos oss blir du en i vårt team och kan se fram emot 
spännande utmaningar. Att sälja våra fina produkter är intäktsbringande, 
roligt och självutvecklande. 

Varför bli en av oss? 

Socialt och kul!

Innehållsrik startkollektion!

Lättsålda produkter!

Påverka din egen karriärmöjlighet med ett flexibelt jobb!

Utbildning och uppföljning av din teamledare!

Bra förtjänst / extra inkomst– tjäna pengar redan från första försäljning!

Möjlighet att vara med på två fantastiska resor per år! 

Ny inspiration – bjud in till party

En ny möjlighet - bli en del av vår succé  

För mer information om värdinnefördelarna eller att bli konsulent - ta kontakt med din Perfect Home-konsulent.

Välkommen till oss!

20910 Claudia 
värmeljushållare 2 st

21360 Golden Heart kruka 2 st 21400 Juliette dessertskål 4 st 20790 Exclusive servettring 
4 st

19790 Michelle vas 21260 Misty hjärta med 
batteridrivet ljus


