
3. MATERIAŁY DO PRACY 
•  Jeśli robisz ogólne stoisko o Oriflame, wówczas poza namiotem, 

krzesłami i stolikiem potrzebujesz ładną wystawkę wybranych 
produktów, zdrapki które rozdane osobom krążącym na wydarzeniu 
skierują je po odbiór nagrody wprost do Twojego stoiska. Możesz 
na nich rozdać również smycze i inne gadżety. 

•  Jeśli stawiasz na makijaż to pod takim namiotem ustaw duże, 
najlepiej podświetlane lustro, wysokie krzesło dla osoby malowanej, 
stolik na którym wyeksponujesz produkty. Unikaj obrusów, stawiaj 
na prostą elegancję. Korzystaj z ulotek i materiałów zapewnianych 
przez firmę. Możesz skorzystać z potykacza z plakatem (wzory 
plakatów znajdziesz na stronie Oriflame). Oczywiście ponadto 
Katalogi, ulotki, próbki, baloniki, długopisy.

 
•  Jeśli stawiasz na wellness to dobrze jest zaoferować analizę składu 

ciała przy pomocy wagi TANITA. Przygotuj także próbki produktów 
wellnness do przetestowania w domu. Mogą Ci się przydać 
fioletowe baloniki, a także wystawka dodatkowych produktów 
w ofercie jak bidony, ręczniki itd. 

 
•  Jeśli stawiasz na NovAge – stwórz Strefę Piękna Oriflame. Biały namiot 

a w nim biały stolik z białymi krzesłami. Może uda Ci się zamontować 
również białą „podłogę” aby dodać przestrzeni więcej elegancji. 
Postaw w nim ekspozytor. Możesz ustawić przed wejściem do namiotu 
rośliny w donicach co na pewno wpłynie na estetykę. Wydziel strefę 
pielęgnacji, zadbaj o miseczki, waciki i całą gamę kosmetyków. 

ŚREDNI PROSPEKTING 
AKCJE NA IMPREZACH PLENEROWYCH

Z pewnością w Twojej okolicy  
organizowane są, zwłaszcza w okresie 
letnim, różnego typu imprezy plenerowe.

Czasem są to Dni Dziecka, innym razem 
mogą to być biegi i imprezy sportowe, 
czasem dożynki. 

Może warto zastanowić się  
nad udziałem w tego typu  
wydarzeniach? 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ: 

1. PRZESTRZEŃ
Musisz porozumieć się z organizatorem wydarzenia czy i na jakich 
zasadach możesz zbudować swoje stoisko. Może się to wiązać 
z nakładami finansowymi ale niekoniecznie. 

2. STOISKO
W przypadku imprezy odbywającej się na zewnątrz, będziesz 
potrzebować czegoś co osłoni Cię przed kapryśną pogodą  
i wydzieli Twoje stoisko. 
Czego zatem potrzebujesz? 
Namiotu, stolika, 2 krzeseł, stojaka na katalogi i ulotki.  
Możesz w swoim namiocie przeprowadzić różnego typu akcje: 
może to być strefa zdrowia z Wellness by Oriflame gdzie zaoferujesz 
analizę składu ciała przy użyciu wagi TANITA. Może to być także 
strefa pięknej cery Oriflame gdzie przy pomocy urządzenia API 
zbadasz cerę, albo strefa makijażu. 
W zależności od tego co chcesz prezentować,  
stoisko będzie się nieco różnić.

Podpowiedź: 
Wyróżniaj się! Przyciągnąć osoby do stoiska możesz  
za pomocą zdrapek, ale nie tylko. 

Pamiętasz słynne Koło Fortuny?  
A gdyby tak wykorzystać taki gadżet podczas prospektingu? 

My już o tym pomyśleliśmy, taki gadżet znajdziesz w naszej 
wypożyczalni. Pamiętaj o prezentach dla najmłodszych 
milusińskich: cukierki, baloniki. Dzieci to kochają! 

Jeśli prowadzisz stoisko Wellness i nie jest to problemem, 
to może warto włączyć jakąś energetyczną muzykę, 
zorganizować przed namiotem pokaz zumby zapraszając do 
niego inne osoby? Możesz potrzebować także kilka mat do 
ćwiczeń lub piłek. 

Tak samo na stoiskach makijażowych lub pielęgnacyjnych  
– możesz puścić cichą, miłą muzykę która pozytywnie  
wpłynie na nastrój. 


