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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

pentru că

Îţi oferim peste 1800 de produse 
cosmetice de calitate, pentru tine și 
familia ta, la preţuri avantajoase.

AI DE UNDE SĂ ALEGI! 2
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vrei să te simţi bine şi să arăţi 
minunat!
În fiecare an, Lady’s lansează sute de produse noi, 
cosmetice, parfumuri, accesorii şi bijuterii, suplimente 

nutritive şi multe alte surprize.

PROFITĂ DE CELE 3 TIPURI DE OFERTE EXTREM DE AVANTAJOASE!
PRODUSE DE BAZĂ

Sunt produsele pe care le regăsești în mod regulat în catalogul tipărit. 
Avem o gamă largă cu sute de produse noi pentru toate vârstele și nevoile. 
Poţi comanda produse din catalogul printat, înregistrând comenzi pe site-ul nostru 
www.ladys.ro

OFERTE EXCLUSIVE

Este o categorie specială ce cuprinde produse dintr-o gamă variată și 
cu stoc limitat. Periodic această secţiune este actualizată prin introducerea de 
produse noi care nu se regăsesc și în catalogul tipărit, fiind prezentate doar pe site. 
Intră cât mai des pe site-ul Lady’s pentru a beneficia de aceste oferte limitate!

OFERTE SPECIALE

În această secţiune poţi găsi produse care sunt la promoţii speciale și care 
beneficiază de reducere de preţ. Ai la dispoziţie o gamă variată de produse de 
cea mai bună calitate la preţuri foarte mici, parfumuri, cosmetice, bijuterii, 
acesorii cosmetice și fashion.

În fiecare lună vei redescoperi un nou catalog Lady`s 

cu ultimele tendinţe în modă, cele mai recente inovaţii în 

îngrijirea tenului, a corpului şi a părului şi oferte speciale, 

gândite numai pentru tine!

3
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

pentru că

Îţi livrăm GRATUIT produsele la 
tine acasă sau la birou, prin curier rapid 
în doar 48 de ore!

LIVRARE 
GRATUITĂ

prin curier rapid 
în doar 

48h

PLATA 
RAMBURS

când primești 
coletul 

de la curier

100% 
MULTUMIT 

SAU 
BANII INAPOI

4
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vrei să primeşti produsele direct 
la tine acasă sau la birou
gratuit, simplu şi rapid

LIVRAREA PRODUSELOR PRIN CURIER RAPID

Produsele Lady's pot fi livrate gratuit la tine acasă prin curier rapid în doar 48 de ore! 
Pentru a beneficia de livrarea gratuită prin curier rapid, asigură-te că valoarea comenzii tale 
este de minim 100 de lei (comandă cu discount). Dacă optezi pentru livrarea produselor prin 
curier rapid dar comanda ta are o valoare mai mică de 100 de lei, se va percepe o taxă de 
transport în valoare de 7.5 lei.

RIDICAREA PRODUSELOR DIN OFICIILE POȘTALE ROMÂNE

Poți oricând opta pentru ridicarea produselor Lady's de la unul dintre Oficiile Poștei Române! 
Livrarea produselor Lady's prin Poșta Română se face gratuit indiferent de valoarea comenzii 
sau localitatea în care vrei să-ți fie livrată comanda. Termenul de livrare a produselor în 
oficiile poștale este de 5 - 7 zile lucrătoare.

PLATA PRODUSELOR

Pentru a plăti produsele Lady's, ai disponibile 2 modalităţi de plată:
Plata la livrare
Plătești ramburs în momentul în care primești coletul de la curier sau îl ridici de la Poșta 
Română. E simplu: plătești numai atunci când primești produsele!
Plata online cu cardul
Plătești online cu cardul tău de debit sau credit, la finalizarea comenzii Lady's. În siguranţă, 
ușor și rapid!

RETURNAREA PRODUSELOR

Ai la dispoziție 2 săptămâni în care poți returna orice produs cu defect sau care s-a deteriorat 
în timpul transportului! 5
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

pentru că

Lady’s îţi oferă cea mai variată gamă 
de TESTERE de produse existente 
pe piaţă.

Asigură-te că ai la îndemână suficiente testere, pentru 

a le oferi prietenelor și familiei dar și celorlalţi oameni 

pe care îi întâlnești!

Comandă testere sau seturi de testere la parfumurile tale 
preferate!

Dacă vrei să încerci textura, culorile, persistența și calitatea 
produselor de make-up și îngrijire Lady’s, acum poți face 
asta! Am pregătit pentru tine și prietenele tale, seturi de 
testere la cele mai avantajoase prețuri!

6



7

vrei să testezi calitatea produselor 
Lady’s

SET TESTERE PRODUSE DE ÎNGRIJIRE TEN ȘI CORP LADY551 – PREȚ FINAL*
Setul conține 18 produse de îngrijire ten și corp (produse pentru curațare și demachiere, 
creme de față pentru toate tipurile de ten, antirid, cu efect de albire, creme pentru mâini, 
creme pentru picioare, loțiuni și creme de corp).
*preț final - nu se cumulează cu alte oferte și reduceri

TESTERE PRODUSE ÎNGRIJIRE TEN ŞI CORP

SET TESTERE MAKE-UP LADY550 – PREȚ FINAL*

Setul conține 26 produse de make-up (fonduri de ten, pudre, blush-uri, mascara, tușuri de 
pleoape, rujuri, luciuri de buze, creioane contur ochi și buze, oje).
*preț final - nu se cumulează cu alte oferte și reduceri 7

TESTERE MAKE-UP

TESTERE PLICULEŢE CREME 1.5 ML SI SAMPOANE 10 ML 
Solicită o mostră reprezentantului tău.

170.00 Lei

FAȚĂ&CORP

18 PRODUSE18 PRODUSE

195.00 Lei

MAKE-UP

26 PRODUSE26 PRODUSE
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AI DE UNDE 
SĂ ALEGI! 

DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

SET 40 TESTERE PARFUMURI ORIGINALE

fiole 2 ml

pentru că

TESTERE PARFUMURI

*preț final - nu se cumulează cu alte oferte și reduceri

SET40 

80.00 Lei

(*preţ final)

1. Comandă produse şi primeşti GRATUIT seturi de testere!
La plasarea primei comenzi ce depășește suma de 100 de lei*, primești cadou un set 
de 10 testere de parfum fiole de 2 ml.

SET40

2. Comandă seturi de testere la parfumurile tale 
preferate!
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vrei să testezi calitatea produselor 
Lady’s

*preț final - nu se cumulează cu alte oferte și reduceri

SETURI 10 TESTERE DE PARFUM FIOLE CU POMPIŢĂ

2 ml

(*preţ final)

11.50 Lei

SET TESTERE PARFUM GAMA LUCKY NEW 
10 VARIANTE - SET1
Setul conține 10 fiole de parfum de 2 ml, 7 
pentru damă și 3 pentru bărbați

Olimpiada         892 

Emperatriz        535 

FIP 5i5                          544 

Sy Armeny                    590 

Vita e Bella                         572

SET TESTERE PARFUM GAMA GOLD / 
SILVER TOUCH  10 VARIANTE - SET2
Setul conține 10 fiole de parfum de 2 ml, 
5 pentru damă și 5 pentru bărbați

SET TESTERE PARFUM GAMA LUX
10 VARIANTE - SET3
Setul conține 10 fiole de parfum de 2 ml, 
4 pentru damă și 6 pentru bărbați

SET TESTERE PARFUM GAMA FREE LADY/
STRONG MAN 10 VARIANTE - SET4

SET TESTERE PARFUM GAMA LUCKY
10 VARIANTE - SET5
Setul conține 10 fiole de parfum de 2 ml, 
5 pentru damă și 5 pentru bărbați

SET TESTERE PARFUM GAMA PRETTY 
LADY 10 VARIANTE - SET6
Setul conține 10 fiole de parfum de damă de 
2 ml

J'aime                                         526 

Lady Gold                                  530 

Light Breeze / White Blue    501 

Extraterrestrial / Elen            554 

Mademoiselle Coquette / 

The Mademoiselle                  539

Angelina / Angels Touch       545  

C5                                                 504  

Passion                                       525  

Kontesa                                      558  

Blue&Yellow                            708 

Cabbala                                     531 

M'me Parisenne                      502 

Nana New                                 536 

La Cassa                                     514

Citrus Bene Natural                709  

Cristal D'olly                              831

Grasiela / Gold Satin              548  

Tabak & Vanila                          732  

Dark Chocolate                           738

Jasmine                                      704 

Liliac                                           703 

Lily of the Valley                     702 

Rose Garden                             701 

Viola                                            895

Secret Bomb                596 

Natural Blackberry    513 

Ross Bottled                               691 

Wersicle Veros            647 

FIP 5i5                                        628

Red Boss                                    643 

Champ                                        611 

Boson Orange / Hyco Ross   614 

Black Touch / Black Key        626

Gold Man / 10 Milions$ 624

David Bond                                671  

Aqua Baldly                                601  

Attractive                                   665  

Sexus Greedy                             619  

Aqua G10 / Acqua di Gioia    602  

10 Milions $ / Gold Man          624  

Koppa Kabana                         540 

D&C Only One                          634 

El Partagas                                674 

EUR 78                                        669 

David & Goliath                       623

Invincibile Champion             646  

Gentlemen                                631  

Blue the Chance                       685  

Aventador                                  689  

Hermes                                       613  

Mon Perfume                            909 

Modern Miss                                 901 

Bambina                                      893 

Cool Girls                                        905 

Dark Opiath                                       879
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

pentru că

Cumperi cosmeticele tale favorite 
și te bucuri de CADOURI!

10

În fiecare săptămână îţi răsplătim 

fidelitatea cu CADOURI minunate 

oferite pentru cumpărături ce 

depășesc o anumită valoare.

În plus, dacă ești client 

nou, la prima comandă 

de 140 lei (preţuri 

cu discount) primești 

CADOU parfumul Free 

Lady La Cassa, EDP 50ml



1111*Valoarea comenzii cu discount
21.99 Lei

vrei să primești tot timpul cadouri!

Un set de 10 testere de parfum fiole 
de 2 ml, la plasarea primei comenzi 
ce depășește suma de 100 de lei* 

Şi nu am terminat!

În funcţie de valoare comenzii, primeşti şi mai multe 

CADOURI:

1

11.50 Lei

O Mască de faţă cu argilă, avocado 
și fulgi de ovăz (cod vic0770095) 
și o Mască de faţă cu cărbune și 
zahăr brun (cod vic0770100), 
când suma comenzilor plasate 
depășește 280 de lei* 

2

7.99 Lei

O Mască exfoliantă pentru picioare 
cu extract de melc (cod vic0770134), 
când suma comenzilor plasate 
depășește 560 de lei* 

3

28.99 Lei

Un Gel de duș cu nucă de cocos 
și lapte (cod 0770194) și un Set 
de benzi epilatoare cu ceară rece 
pentru corp cu extract de melc (cod 
vic770131), când suma comenzilor 
plasate depășește 840 de lei*

4 25.99 Lei

1111111
ii

x2
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FĂŢI 
CONT 

ACUM!

DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

pentru că

CONCURS 
FĂ-ŢI CONT PE LADYS.RO

12

FĂŢI CONT PE LADYS.RO 
ŞI CÂŞTIGĂ UNUL DINTRE CELE 

10 PREMII SĂPTĂMÂNALE!

CLIENT NOU

Tot ce trebuie să faci este să-ţi creezi cont pe Ladys.ro și intri automat în 
concurs, în tragerea la sorţi săptămânală. Este foarte simplu, ești la un click 
distanţă de premii!

CLIENT EXISTENT

Și asta nu e tot! Dacă ai deja cont pe Ladys.ro, recomandă-ne prietenilor și 
familiei și câștigaţi împreună! Cum? Este la fel de simplu! Spune-le să-și facă 
cont pe Ladys.ro și să treacă în formularul de înregistrare codul tău unic de 
client! Când ei câștigă premiile săptămânale ale concursului, câștigi și tu!

MECANISMUL  CONCURSULUI

CE MAI AŞTEPŢI? 
FII ŞI TU 
UNUL DINTRE 
CÂŞTIGĂTORII 
CELOR 
10 PREMII 
SĂPTĂMÂNALE! 
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vrei să primești tot timpul cadouri!

Dacă îţi faci cont pe Ladys.ro atât tu cât și prietena / prietenul care te-a 
recomandat puteţi câștiga unul dintre cele 10 premii săptămânale, 
parfumuri, suplimente nutritive, creme terapeutice și multe alte surprize. 

PREMIILE  CONCURSULUI

Pentru participarea valabilă la concursul "Fă-ţi cont pe Ladys.ro" 
este necesar să îndeplinești următoarele condiţii:

CONDIŢIILE  PARTICIPĂRII  LA  CONCURS

Intri automat în concurs, în tragerea la sorţi săptămânală dacă ţi-ai creat cont pe 
Ladys.ro în perioada menţionată în concurs.

După ce ţi-ai creat contul, nu uita să-ţi treci și adresa de livrare pentru a-ţi putea 
trimite premiile. Conturile care nu au trecută adresa de livrare nu vor intra în 
tragerea la sorţi a săptămânii.

Oferim șanse egale tuturor participanţilor, așa că trebuie să știi că vor intra 
în tragerea la sorţi săptămânală doar conturile unice. Dacă îţi faci mai multe 
conturi cu aceeași adresă de email, nume, nr. de telefon, adresă de livrare sau 
adresă IP, doar un singur cont va intra în tragerea la sorţi a săptămânii.

Câștigătorii premiilor săptămânale vor fi contactaţi telefonic și afișati pe 
siteul Ladys.ro în secţiunea Concurs, în cadrul Newsletter-ului Ladys, dar și pe 
pagina oficială de Facebook, www.facebook.com/www.Ladys.ro/ la fiecare 
început de săptămână. 
Tragerea la sorţi se va desfășura cu ajutorul Random.org

LISTA  CÂŞTIGĂTORILOR

CE MAI AŞTEPŢI? FII ŞI TU UNUL DINTRE CÂŞTIGĂTORII CELOR 10 PREMII SĂPTĂMÂNALE! 
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

pentru că

Alătură-te Lady’s şi bucură-te de 
DISCOUNTURI de până la 
42% achiziţionând cosmeticele 
preferate pentru tine şi familia ta, 
la preţuri speciale!14

Client Lady’s?

42%
discount
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îţi răsplătim fidelitatea cu reduceri 
de până la 42%!
CATALOGUL LADY'S

Recomandă produsele Lady’s prietenilor, familiei sau colegilor și câștigaţi împreună. 
Prezintă-le catalogul!

Amintește-ţi să parcurgi cataloagele împreună cu prietenele tale, să le explici beneficiile 
produselor și să le faci recomandări.

CATALOGUL LADY’S
1 buc - GRATUIT

Dacă plasezi o comandă cu un singur 
catalog, îl primești GRATUIT acasă 
în cutia postală!
Dacă ai o comandă de produse, 
primești 2 cataloage GRATUIT, 
în colet!

3 buc –   3.40 lei
5 buc –   5.10 lei

10 buc –   9.35 lei
20 buc – 17.00 lei
50 buc – 38.27 lei

100 buc – 63.77 lei

COMANDĂ MAI MARE, DISCOUNT MAI MARE! COMANDĂ ÎMPREUNĂ CU PRIETENELE TALE!

5% discount pentru comenzi peste 65 de lei (preț de catalog)
10% discount pentru comenzi peste 100 de lei (preț de catalog)
25% discount pentru comenzi peste 133 de lei (preț de catalog)
30% discount pentru comenzi peste 250 de lei (preț de catalog)
35% discount pentru comenzi peste 400 de lei (preț de catalog)
42% discount pentru Clienții PREMIUM*

CLIENT PREMIUM

Ai 42% discount dacă ești "Client Premium" și comanda ta depășește suma de 400 de lei (preț 
de catalog).  Devii "Client Premium" pentru o lună dacă în luna anterioară comenzile tale au 
depășit 600 de lei (preț cu discount).

TIMP LIBER

Cu Lady’s petreci mai mult timp alături de prieteni și familie, însă ai șansa să cunoști și oameni noi, 
să construiești legături de succes. Intră în industria frumuseții și descoperă cele mai noi trenduri!
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

pentru că

Înscrie-te, recomandă-ne familiei 

și prietenilor tăi și poţi să ai până la 

20% COMISION din valoarea 

comenzilor primite de la cei recomandaţi. 

Vei câștiga de fiecare dată când aceștia 

achiziţionează produse de pe site-ul 

Ladys.ro!16

Vrei sa câștigi bani în plus? 

Să ai un venit lunar care să îţi 
permită să petreci mai mult timp 
alături de prieteni și familie? 

Vrei să-ţi construiești o carieră de 
success în domeniul frumuseţii?
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Nu ai nevoie de experiență în domeniul frumuseții, suntem aici să te 
îndrumăm și să te învățam.

Ai control și libertate asupra timpului investit, iar răsplata este pe măsură. 
Tu alegi să faci din asta un hobby sau un job permanent. Pe scurt, ești 
propriul tău stăpân!

Suntem fericiți să-ți oferim această oportunitatea, din care, de la bun 
început câștigi bani în timp ce îți construiești afacerea și îți ajuți și 
prietenele să arate bine. 17

poţi să câştigi simplu, rapid, 
constant prin programul de afiliere 
Lady’s

BUCURĂTE DE CÂȘTIGURI NELIMITATE, 
SUCCESUL TĂU DEPINDE DOAR DE TINE!

Iată punctele acumulate și plătite în luna 
martie 2019 (echivalentul în lei):

Detaliile despre bonusul acumulat, punctele potențiale și încasate, dar și 
structura ta de afiliați și comenzile lor, le poți urmări online, în contul tău 
de client. Și asta numai datorită sistemului informatic avansat Lady’s, care 
funcționează în timp real. 

ȘI TU POŢI FI UN AFILIAT DE SUCCES!

21.516 Lei

16.500 Lei 12.019 Lei

Locul 1

Locul 2 Locul 3

LADY’S ÎŢI OFERĂ ȘANSA DE AŢI MĂRI VENITURILE. 
POŢI CÂȘTIGA BANI ÎNCEPÂND DE AZI!
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

pentru că

Prin programul de afiliere Lady's vei obţine comision pentru 

cumpărăturile celor cărora le-ai recomandat magazinul Lady’s.

Câștigi un comision nelimitat pe 4 nivele în funcţie de valoarea 

comenzilor primite de la cei recomandaţi.

TOTAL 1687 lei

Câștigă lunar un venit substanțial! 

Dezvoltă-ți rețeaua de afiliați!

Este suficient să ai doar 5 clienți activi 
pe primul nivel pentru a câștiga lunar 67 
de lei. Recomandă-le și lor să aducă alți 
5 clienți și ai mai câștigat încă 166 de lei 
lunar. Același principiu se aplică până 
la nivelul 4.

*valoarea medie a cumpărăturilor 
unui client LADY’S este de 133 lei

1687 LEI 
ÎN FIECARE 
LUNĂ 
DUPĂ 
DOAR 
3 LUNI DE 
AFILIERE!

NIVEL 1 
10%

67 LEI*

5 5 5 5 5

25 25 25 25 25

125 125 125 125 125

NIVEL 2
5%

166 LEI*

NIVEL 3
2,5%

416 LEI*

NIVEL 4
1,25%

1039 LEI*

Recomandă 

magazinul Lady's 

prietenilor și 

familiei și astfel îţi 

vei construi echipa 

ta de afiliaţi. 

Pe măsură ce 

echipa ta crește, 

cresc și veniturile 

tale!
VEZI ÎN FIECARE ZI
CÂŢI BANI AI CÂȘTIGAT

CLIENT CLIENT AFILIAT

AFILIAT CLIENT CLIENT

CLIENT CLIENT AFILIAT

CLIENT CLIENT CLIENT

AFILIAT

Și TU poţi să 
fii un afiliat de 

SUCCES

NIVEL 1 
10%

NIVEL 2
5%

NIVEL 3
2,5%

NIVEL 4
1,25%

ȘI ÎI FOLOSEȘTI
CUM VREI TU!

Dezvoltă-ţi reţeaua ajutându-i şi pe afiliaţii tăi să-şi dezvolte reţeaua proprie! Împărtăşind 

cunosţintele tale cu echipa, îi vei ajuta să se dezvolte odată cu tine, câştigaţi bani împreună şi 

timp liber alături de prieteni şi familie.

CAUŢI UN VENIT 
SUPLIMENTAR? 

HAI SĂL DESCOPERIM 
ÎMPREUNĂ!
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poţi să câştigi simplu, rapid, 
constant prin programul de afiliere 
Lady’s

Prin cea mai nouă tehnologie vei beneficia de aplicaţii 
şi platforme online care te vor pregăti pentru success.

Cu Lady’s vei avea mereu acces online la instrumentele 
de business, gândite special ca să te ajute să îţi 
pornești și să-ţi dezvolţi propria ta afacere.

RECRUTARE TRANSPARENTĂ

În contul tău de client vei găsi un cod unic 
de client. Acest cod este unic și garantează 
faptul că clienţii pe care îi recrutezi se înscriu 
în structura ta. Vezi zilnic cine s-a mai înscris și 
cât ai caștigat suplimentar!

TE AJUTĂM SĂ RECRUTEZI

În contul tău de client vei găsi link-uri 
personalizate (care includ codul tău de client) 
ce pot fi folosite oriunde pe net pentru a 
plasa anunţuri sau mesaje. În plus, dacă un 
client nou își crează cont, îi trimitem imediat 
catalogul tipărit Lady’s.

URMĂREȘTI ONLINE INFORMAŢII UTILE

precum bonusul acumulat, structura de clienţi 
și comenzile lor datorită sistemului informatic 
avansat care funcţioneaza în timp real. 
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

pentru că

Bonusul este calculat automat de către sistemul nostru 

informatic, iar procentul care îţi revine se calculează 

raportându-se la valoarea comenzilor inclusiv TVA.

Îl scazi din valoarea 
cumpărăturilor tale!

% Primești banii 
pe card!

Vezi în fiecare zi ce bani ai câştigat şi îi 
foloseşti cum vrei tu! 
Primeşti bani pe card sau îţi comanzi 
produse din bonusul acumulat!

CUM SE CALCULEAZĂ BONUSUL

Bonusul se plăteşte doar pentru comenzile încasate. 

Poţi confirma rapid primirea şi achitarea unei comenzi 

utilizând codul unic aflat pe avizul de însoţire a mărfii 

din interiorul coletului.

Detaliile despre bonusul acumulat, punctele potenţiale 

şi încasate cât şi structura ta de afiliaţi şi comenzile lor, 

le poţi urmări online, în contul tău de client. Şi asta 

numai datorită sistemului informatic avansat Lady’s 

care funcţionează în timp real.

CUM VĂD BONUSUL ÎNCASAT

20
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primeşti bani sau îţi comanzi 
produse din bonusul acumulat!

Îl scazi din valoarea cumpărăturilor tale!

CE POT FACE CU BONUSUL ACUMULAT

Dacă vrei să folosești bonusul pentru a reduce valoarea unei comenzi, trebuie să 
bifezi opţiunea “Vreau să primesc reduceri la următoarea comandă” din contul tău 
de client.

Primești banii pe card!

Dacă ești persoana juridică sau PFA, în baza unui contract poţi alege să îţi virăm într-
un cont bancar valoarea bonusului încasat când aceasta depășește 100 de lei. 

Trimite-ne pe email o cerere de decont, iar noi îţi vom indica valoarea pe care trebuie 
să o facturezi în baza contractului semnat.

21
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

pentru că

Cu Lady’s vei avea mereu acces online 
la instrumente de business, gândite 
special pentru tine, care te vor ajuta 
să-ţi porneşti şi să-ţi dezvolţi propria 
AFACERE22
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prietenilor, familiei sau 

colegilor şi vă bucuraţi de 

reduceri împreună.

RECOMANDĂ 
PRODUSELE LADY’S

te ajutăm să recrutezi şi să-ţi
promovezi afacerea

În fiecare lună, Lady’s îţi 

oferă un catalog nou cu 

ultimele tendinţe în modă, 

cele mai recente inovaţii în 

îngrijirea tenului, a corpului 

şi a părului şi multe alte 

oferte speciale.

PREZINTĂ 
CATALOGUL LADY'S

EVIDENŢIAZĂ 
BENEFICIILE OFERITE 
DE LADY’S

OFERĂ SPRE TESTARE 
PRODUSELE LADY’S!

recomandă produsele 

noi, produsele de sezon, 

produsele bestseller sau 

produsele pe care le-ai 

încercat şi ţi-au plăcut şi vei 

vedea rezultatele!

Lady’s îţi oferă cea mai 

variată gamă de testere de 

produse existente pe piaţă.

23
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

pentru că

Eşti online? 
Ai e-mail sau blog personal? 

Poţi recruta și online prin 
postarea de diferite anunţuri 

pe site-urile de socializare.

Nu este nevoie să investești în promovare plătită, însă trebuie să 

fii vizibil. Du-ţi afacerea online și bucură-te de avantajul resurselor 

gratuite, așa cum sunt platformele de socializare (Facebook, 

Instagram, Pinterest), bloguri. forumuri sau site-uri de anunţuri.

Creativitatea crește rata de distribuire, iar tu exact de asta ai nevoie! 

Postează poze, sfaturi personale și spune-ţi povestea. Astfel, te vei 

bucura rapid de vizibilitate.

Cum poţi să faci asta? Este foarte simplu!
Odată înscris în sistemul de afiliere, primeşti un cod unic de client şi linkuri 

personalizate. După ce ai intrat în contul tău vei vedea că linkurile magazinului 

conţin codul tău de afiliat (inclusiv linkurile către categorii de produse sau 

produse individuale). Ele te vor ajuta să recrutezi online.

YouTube

Anunţuri

E-mail

Google 
adwords

Site-uri de 
angajări

Messenger

Facebook

Bloguri
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Am pregătit pentru tine câteva sfaturi utile care te vor ajuta să 

recrutezi şi să-ţi promovezi afacerea online. Acestea îţi vor permite să 

inviţi noi recruţi să ţi se alăture și să comande oricând și de oriunde!

Pentru a-ţi creşte şansele de câştig, îţi recomandăm să postezi cel puţin 10 
linkuri pe zi. În contul tău de client găseşti toate linkurile (cu codul tău de afiliat) 

necesare pentru a face noi înscrieri.

POSTEAZĂ PE NET CÂT MAI MULTE LINKURI CĂTRE PRODUSE, 
CATEGORII SAU DETALII ALE SISTEMULUI LADY’S

Foloseşte-te de aceste unelte foarte utile şi gratuite pentru a-ţi promova afacerea 

online. 

Pe Facebook vei găsi nenumărate grupuri private sau publice de anunţuri şi 

afiliere (ex. Bazar, Vand-Cumpar, Sell-Buy, Afiliere) unde poţi posta cât mai multe 

link-uri către produsele Lady’s (binenţeles, cu codul tău de afiliat).

POSTEAZĂ LINKURILE PE PLATFORMELE DE SOCIALIZARE 
FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST YOUTUBE, FORUMURI, 
BLOGURI, SITEURI DE ANUNŢURI ŞI JOBURI, TRIMITELE PE 
YAHOO MESSENGER, WHATSAPP

te ajutăm să recrutezi şi să-ţi
promovezi afacerea

DISTRIBUIE ÎN MEDIUL
ONLINE
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

26

FOLOSEŞTETE DE 
CATALOGUL ONLINE LADY’S!

pentru că

Catalogul online este un instrument de business gândit special pentru a te 

ajuta să-ţi dezvolţi afacerea. Este util atât în procesul de recrutare, cei care îşi 

fac cont pe ladys.ro accesând catalogul primit de la tine vor fi automat înscrişi 

în structura ta de afiliaţi, cât şi pentru a prelua online, uşor şi comod comenzi 

de la prietenele tale!

În plus, îl ai tot timpul la dispozitie, online, în contul tău de client şi nu mai 

este necesar să astepţi varianta printată a acestuia.

26
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Loghează-te în contul tău de client Lady’s, 

deschide Catalogul online şi distribuie-l pe 

Facebook, Messenger, What's App sau email. Sau 

copiază link-ul catalogului şi distribuie-l pe orice 

alt canal de comunicare doreşti! Poţi distribui 

online chiar şi diverse secţiuni şi produse direct 

din paginile catalogului sau din fişa de produs.

1. DISTRIBUIE ONLINE CATALOGUL 
LADY’S CU CODUL TĂU DE CLIENT

27

te ajutăm să recrutezi şi să-ţi
promovezi afacerea

CUM FUNCŢIONEAZĂ CATALOGUL 
ONLINE LADY’S

Prietenele tale deschid catalogul Lady’s, 

secţiunile sau fişele de produs pe care le-ai 

distribuit online utilizând catalogul Lady’s, îşi 

aleg produsele favorite adăugându-le în coşul 

de cumpărături al catalogului şi îţi trimit lista lor 

de produse pe Messenger, Email sau WhatsApp.

2. PRIETENELE TALE ÎŢI TRIMIT 
COMENZILE ONLINE, DIRECT DIN 
CATALOGUL LADY’S

Când primeşti listele de produse de la prietenele 

tale prin intermediul catalogului Lady’s, trimite-le în 

coşul de cumpărături Lady’s şi finalizează comanda. 

În contul tău de client vei găsi o nouă secţiune, 

Comenzi Catalog, unde sunt toate listele de 

produse primite de la prietenele tale, produse pe 

care le-ai adăugat deja în coşul de cumpărături.

3. FINALIZEAZĂ ŞI ÎNREGISTREAZĂ 
COMENZILE PRIMITE DE LA 
PRIETENELE TALE

27
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

Pozele atrag întotdeauna mai bine şi îţi vor crește rata de distribuire şi 
vizibilitate.

În contul tău de client vei găsi o arhivă cu bannere Lady’s, le descarci şi le 
postezi acolo unde vrei.

UTILIZEAZĂ BANNERELE 
LADY’S PENTRU PROMOVARE!

pentru că

28
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Aici vei găsi bannere pentru cele mai noi şi cele mai bine vândute produse, cât 

şi pentru produsele aflate la promoţii.

Salvează-le, pune link-ul cu codul tău de afiliat, prezintă beneficiile produsului 

/serviciului promovat şi postează!

Poţi oricând să shareuieşti postările făcute de noi pe pagina oficială de 

Facebook. Aceste postări au link-uri către produse însă nu conţin niciun cod 

de afiliat, ca urmare poţi pune oricând codul tău de afiliat. Astfel, vei avea în 

spatele postării tale o întreagă echipă de profesionişti, designers, marketing 

and social media specialists, copywriters.

UTILIZEAZĂ BANNERELE PE CARE LE GĂSEŞTI PE PAGINA 
OFICIALĂ DE FACEBOOK 
facebook.com/www.Ladys.ro

te ajutăm să recrutezi şi să-ţi
promovezi afacerea

29
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

Trimite prietenilor şi cunoscuţilor noutăţile şi promoţiile Lady’s.

Newsletterele Lady’s sunt personalizate. Codul tău de afiliat este inclus 

în toate link-urile din newsletter, astfel încât clienţii ajunşi în site-ul nostru prin 

acest email vor apărea în clubul tău de shopping.

Opţiunea de a trimite mai departe newsletterul Lady’s către prietenii, colegii şi 

cunostinţele tale este:           

 “TRIMITE UNEI PRIETENE ŞI  AVEŢI DISCOUNTURI ŞI BONUSURI!”
30

pentru că

UTILIZEAZĂ 
NEWSLETTERELE  LADY'S!
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Ca şi notă generală, îţi recomandăm să postezi pe net cât mai multe 

link-uri şi bannere şi să:

Promovezi produsele noi

Promovezi produsele de sezon

Promovezi produsele bestseller

Promovezi discounturile oferite de Lady’s

Promovezi programul de afiliere Lady’s

Evidenţiezi beneficiile programului de afiliere Lady’s

Evidenţiezi cadourile și promoţiile săptămânale, sezoniere

Evidenţiezi cadourile oferite la înscriere

Evidenţiezi gama largă de produse Lady’s

şi vei vedea rezultatele!

31

te ajutăm să recrutezi şi să-ţi
promovezi afacerea
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

Veşti bune! Ne-am extins 
peste hotare! Şi asta numai cu 
ajutorul tău, al prietenilor şi familiei tale!

De 10 ani descoperim frumuseţea împreună cu tine! 
Hai să o descoperim împreună şi cu prietenii şi familia ta 

de peste hotare! Este foarte simpu, nu te costă nimic şi 

ai numai de câştigat!

Programul de afiliere rămâne valabil, indiferent de ţara 

de unde a comandat noul tău prieten. Atât timp cât este 

în structura ta de afiliaţi, câştigi bani sigur, simplu, de 

oriunde din Europa!32

pentru că
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DE CE LADYS 
INTERNAŢIONAL?

Peste 3,7 milioane de români locuiesc şi lucrează peste 
hotare. 
Mulţi dintre ei sunt prietenii sau cunoscuţii tăi, sunt cei care au 

încercat produsele Lady’s, le-au îndrăgit şi odată plecaţi în străinatate 

nu s-au mai putut bucura de ele.

Vrem să le oferim acestora posibilitatea de a reintra în posesia 

produselor preferate  simplu, ușor şi rapid.

În același timp, vrem să-ţi oferim posibilitatea de a-ţi extinde reţeaua 

de afiliaţi chiar şi peste hotare. Mecanismul e simplu, îl ştii!

Recomandă-ne familiei și prietenilor tăi oriunde s-ar afla, în 

Romania sau străinătate, şi ai între 10% şi 20% comision din valoarea 

comenzilor primite de la cei recomandaţi.

Vei câștiga de fiecare dată când aceştia achiziţionează produsele 

Lady’s!

Aşa că dă-le de veste prietenilor tăi care sunt plecaţi peste hotare şi 

câştigaţi bani împreună!

L?

te ajutăm să-ţi dezvolţi afacerea 
şi peste hotare
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

CATALOG 

INTERNAŢIONAL 

LADY'S

După cum bine ai observat, pe site-ul nostru a apărut deja catalogul 

internaţional Lady’s, redactat în limba engleză cu preţuri în euro.

Acest catalog este destinat clienţilor noştri din Romania care au  familie şi 

prieteni în străinătate, clienţilor noştri care sunt deja stabiliţi în afara ţării, cât şi 

potenţialilor noştri clienţi de peste hotare.

Dacă plasezi o comandă de 1 singur catalog, îl vei primi gratuit la adresa din 

România, în cutia poştală! Ca să-l ai la îndemână atunci când prietenii tăi vin în 

vacanţă în România!

Dacă vrei să trimitem catalogul internaţional Lady's în străinătate, poţi plasa 
online o comandă de 15 cataloage internaţionale!

Dacă ai o comandă de produse cu livrare internaţională, vei primi în colet 5-10 

cataloage internaţionale, GRATUIT! 

Poţi trimite catalogul internaţional şi online prietenelor şi familiei din străinătate! Ele comandă 

direct din catalog, iar tu primeşti BONUS!

pentru că
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15.00 Lei *

* Preţul setului de cataloage

nu include taxa de livrare 

internaţională.
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LIVRARE 

INTERNAŢIONALĂ
De acum poţi trimite cosmeticele tale preferate şi în Europa, prin curier rapid! 

Comandă acum iar coletul tău va fi livrat prin curier rapid DPD direct la adresa din 

străinătate în aproximativ o săptămână.

Taxa de livrare internaţională variază în funcţie ţară şi greutate (vezi tabelul de mai 

jos). Acoperim din aceste taxe 10% din valoarea comenzii (preţuri cu discount). 

Exemplu: 

Ai o comandă de 500 RON (după aplicarea discounturilor) pe care vrei să o expediem in Italia, 
iar coletul tău are o greutate de 8 kg. În acest caz, taxa de livrare internatională este de 132 RON 
însă tu vei achita doar 82 RON întrucât vom acoperi noi pentru tine 50 RON = 10%* 500 RON. 

E simplu! Comandă mai valoroasă, taxă de livrare internatională mai mică!

Ce trebuie să știi atunci când plasezi o comandă cu livrare internaţională:

* din care se scade 10% din valoarea comenzii la preţurile cu discount

Ţara de destinaţie

Ungaria

Bulgaria

Italia, Austria, Germania, Slovacia

Spania, Franţa, Marea Britanie, Belgia, Olanda, 
Grecia, Cehia, Croatia, Danemarca, Elveţia, Estonia,  
Letonia, Lituania, Luxemburg,  Polonia, Slovenia

colet < 3 kg

25 RON*

22 RON*

66 RON*

88 RON*

3 kg < colet < 10 kg

28 RON*

29 RON*

132 RON*

152 RON*

te ajutăm să-ţi dezvolţi afacerea 
şi peste hotare

• Înregistrează-te pe site-ul Ladys şi adaugă în secţiunea Adrese Salvate adresa de livrare din 
străinătate unde vrei să-ţi livrăm produsele.
• Taxa de livrare internatională se calculează în mod automat şi o poţi vizualiza în secţiunea 
Informaţii despre livrare din coşul tău de cumpărături.
• Plata comenzilor internaţionale se poate efectua doar online, prin card bancar, simplu, sigur 
şi rapid! Poţi utiliza chiar şi un card emis într-o monedă diferită de RON, schimbul valutar 
făcându-se la cursul băncii emitente a cardului tău, din ziua respectivă.

Plata comenzilor internaţionale se poate efectua doar prin transfer bancar.
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DESCOPERIM FRUMUSEȚEA 
ÎMPREUNĂ

Lucrăm cu drag şi spor la mezinul familiei, noul site internaţional, 

Ladys.shopping

Site-ul va conţine bine cunoscutele produse Lady’s, va fi în limba engleză iar 

preţurile vor fi afişate în euro. Ca să le fie uşor şi noilor tăi prieteni şi afiliaţi din 

afara ţării, care nu sunt vorbitori de limba română, să comande produsele Lady’s 

şi să te ajute la dezvoltarea structurii de afiliaţi! 

Programul de afiliere ramane valabil, indiferent de site-ul de pe care a comandat 

noul tău prieten (site-ul din România sau cel Internaţional). Dacă este în 

structura ta de afiliaţi, câştigi bani sigur, simplu, de oriunde din Europa! 

Şi dacă reuseşti să-ţi construieşti o comunitate de afiliaţi într-o anumită ţară din 

Europa, iar volumul vânzărilor aduse din ţara respectivă este considerabil, îţi vom 

pregăti o super-surpriză: catalog și site Lady’s în limba ţării europene cu cele 
mai mari vânzări. 

Noi vom fi tot timpul lângă tine să te ajutăm și să-ţi facilităm obţinerea 
comisionului Lady’s!

TREBUIE DOAR SĂ VREI!

Ladys.shopping
NOUL SITE INTERNAŢIONAL

pentru că
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vreau să mă alătur Lady’s
Vrei să te simți bine și să arăți minunat?

Vrei să ai un venit lunar care să îți permită să petreci mai 

mult timp alături de prieteni și familie?

Vrei să lucrezi pentru tine, să-ți organizezi timpul după 

cum vrei, să-ți aloci timp pentru studii, prieteni, călătorii 

și hobby-uri?

Vrei să-ți construiești o carieră de success în domeniul 

frumuseții?

Vrei să primești produsele preferate direct la tine acasă 

sau la birou, simplu și rapid?

Vrei să primești cadouri pentru cumpărăturile făcute?

Vrei să beneficiezi de reduceri de până la 42% și să te 

bucuri de produsele tale preferate la cele mai accesibile 

prețuri?

Dacă raspunsul tău este DA, VREAU, atunci alătură-te Lady’s și 

începe călătoria către o viață sănătoasă, frumoasă și plină de success!

www.ladys.ro
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