www.partylite.se
Pressmeddelande

Esbo, sep 2011

Med PartyLite kan du ha det mest flexibla jobbet i hela världen!
PartyLite uppmuntrar till en start eller omstart av en professionell
karriär genom att erbjuda en lukurativ möjlighet som är så flexibel
att den kan anpassas till varje livssituation. Med tanke på dess
oslagbara kvalitet och superbt designade produkter är det ett nöje
att arbeta med PartyLite. En sak är säker: PartyLite är den enda
rätta samarbetspartnern när det kommer till ljus och att skapa
atmosfär till varje hem!
PartyLite, det högt uppskattade företaget – i flera år har vi varit nummer
ett tillverkare av ljus och ljustillbehör i både Europa och USA. Vi
erbjuder unika karriärmöjligheter och flexibilitet i den egna
verksamheten; allt detta med oslagbara villkor. Ett professionellt
förhållande med Sveriges Direkthandels Förening försäkrar ditt
samarbete med oss. PartyLite erbjuder en riskfri och mycket lukrativ
partnerskap, detta är unikt i direktförsäljning. Den som så önskar kan
fira framgång för en livstid med PartyLite.
En profesionell karriär med framtidsmöjligheter
Oavsett ifall du precis har börjat eller återvänder till yrkeslivet, vare sig
på heltid eller halvtid, kort- eller långsikt: PartyLite erbjuder alltid
intresserade män och kvinnor de bästa möjliga arbetsförhållanden,
dessutom kan din verksamhet anpassas individuellt enligt tidtabell samt
andra krav. Att jobba som Konsult innebär inga risker, eftersom inga
förskottsinvesteringar är nödvändiga. Som Konsult behöver du inga
förkunskaper, eftersom du får behörig utbildning och stöd av oss. Vi
erbjuder regelbundet olika gratis träningspass, där du lär dig bästa
tipsen och träffar andra Konsulter som du kan utbyta erfarenheter
och/eller information. PartyLite erbjuder en flexibel och mycket lönsam
arbetsmodell och en stor potential för utveckling med obegränsade
möjligheter till framgång.

Enastående produktsortiment för varje stil och smak
PartyLite är det ledande direktförsäljningsföretag av ljus, ljustillbehör
och hem väldoft i hela världen. PartyLite produkter – utmärkt kvalitet,
lyxig design – dessa står för stämning och en atmosfär av välmående.
Denna unika kombination är i en klass för sig. Alla produkter är
exklusiva och finns inte tillgängliga i butiker. Upptäck nyheter och
innovativ design, som endast PartyLite erbjuder. Med sitt utsökta utbud
av produkter som sträcker sig från fantastiskt formade parfymerade ljus
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i exklusiva färger till mångsidiga och tillbehör, förtrollar PartyLite upp
rätt atmosfär för varje säsong och högtid.
PartyLite direktförsäljning ger en känsla av liv och har förmågan att
inspirera andra att förverkliga sina drömmar om det perfekta hemmet.

Om du har frågor eller behöver tilläggsuppgifter, var snäll och
kontakta:
Satu Kankaansyrjä
Marketing Manager Nordic
PartyLite Nordic
Linnoitustie 4 A
02600 ESPOO
Mobile: +358 40 7160722
E-Mail: skankaansyrjae@finland.partylite.com
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