
 

To zajmie Ci tylko chwilę.

Wejdź na stronę www.betterware.pl
Kliknij zakładkę „Zostań Przedstawicielem”

KROK 1
Podaj swoje dane: 
imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, PESEL

KROK 2
Podaj adres zameldowania

KROK 3
Podaj adres do korespondencji

KROK 4
Podaj dane sponsora 
(jest nim osoba, która dała Ci tę ulotkę)
Po prostu przepisz dane, które widzisz poniżej.

KROK 5
Potwierdź dane sponsora 

KROK 6
Zapisz nadany Ci numer, ustal swoje hasło  
i zaakceptuj regulamin.

www.betterware.pl

Kilka słów o Betterware Dołącz do Klubu Betterware

Betterware to nowoczesna, brytyjska firma 
sprzedaży bezpośredniej z ponad 80-letnią 
tradycją i silną pozycją na rynku. W 2007 roku 
Betterware rozpoczęło działalność również  
w Polsce. Nasze produkty do kuchni, łazienki, 
garderoby, czy ogrodu cieszą się doskonałą 
opinią, a oferta jest stale wzbogacana o nowe  
pomysły i rozwiązania dla gospodarstw 
domowych.

Katalog produktów 

Betterware ukazuje  
się co miesiąc.  
W każdym katalogu 
znajdziesz kilkadziesiąt 
nowości i mnóstwo 
promocji.

DBAMY O ŚRODOWISKO             
• proste opakowania, by nie zwiększać ilości śmieci
• plastikowe butelki do ponownego przetworzenia
• papier z surowców odnawialnych

Zachęcamy naszych Klientów i Przedstawicieli 
do segregacji odpadów i troski o czystość 
środowiska naturalnego.



Pomysłowe produkty Spróbuj i przekonaj się Zarabiaj z Betterware

Zostań Stałym Klientem 
- kupuj taniej niż w katalogu!

Korzyści dla Ciebie:

• oszczędność czasu i pieniędzy
• dostawa do domu
• gwarancja jakości na każdy produkt
• prezenty

PRZYKŁAD:

KUPUJĄC W BETTERWARE 
OSZCZĘDZASZ CZAS I PIENIĄDZE!

Nieważne, ile masz lat,  
jaki zawód i wykształcenie.

Betterware oferuje Ci:

• angielskie zarobki i pracę w Polsce!
• bonusy
• premie
• pełne wsparcie
• szkolenia
• konferencje zagraniczne
• bale

CZy ChCESZ, By TWOJA PRACA 
ByłA PRZyJEmNA?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi: „TAK” - zgłoś 
się! Mamy dla Ciebie atrakcyjną ofertę pracy!!!

Wiarygodność, zaufanie, świetne produkty.
Sprawdź nas!!!

W naszej ofercie znajdziesz produkty:

• DO KUCHNI

• DO SPRZĄTANIA

• DO GARDEROBY

• DO PIELĘGNACJI CIAŁA

• DO DOMU I OGRODU

Co miesiąc nowe produkty  
i specjalne promocje cenowe!!!

GOLARKA DO UBRAŃ
Kod 56805
Cena katalogowa  39,99

CENA DLA STAŁEGO KLIENTA
*Bez 30% marży 30,76


