
Bewijs dat jij de beste verkoper bent! 

Als je 10 lipsticks hebt verkocht, krijg je van ons een super leuke 
ring lamp zodat jij de perfecte selfie kan maken van je make-up 
look! Kruis de lipsticks af, kleur ze in, doe er iets leuk mee en maak 
een foto van je progress om kans te maken om te verschijnen op 

onze Facebook-pagina! 

* Boost je retail skills
* Deel een leuke foto van je team
* Win een leuke ring lamp

Succes!
Volg ons op social media

@neemakeupbelgium

Nee Makeup Belgium

Nee Makeup Belgium

�

�

�

Jouw naam Winner!

16/10 tem
16/11

Are you up for a

challenge?

VOORWAARDEN: Deze actie is meetbaar aan de hand van het opnieuw bestellen van lipstick, lipgloss of bb balm wegens verkocht. Je bent niet verplicht op voorhand producten aan te 
kopen om deel te nemen aan deze challenge. Lippotloden tellen niet mee in deze actie. Deze afbeelding mag niet herverdeeld worden. © Imagio Comm V
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