


КаКво е 
LiLLy CLub?

Това е нашият начин да кажем 
на лоялните ни клиенти

„Благодарим Ви, 
че отново избрахте 

да пазарувате 
при нас!“

Защо да се 
присъединя Към 

LiLLy CLub?
 За да не изпуснеш възможността 

да спестяваш пари при всяка твоя покупка

 Защото можеш да използваш 
спестените пари, когато ти решиш

 За да имаш достъп до ексклузивни предложения 
и промо пакети

 Защото ти предлагаме любими продукти 
на цени за лоялни клиенти

 Защото пазаруването е по-цветно 
с нашите Цветчета 



КаК да стана 
част от LiLLy CLub?

 вземи своето Заявление 
за членство от твоя любим обект 

на Лили дрогерие

 попълни го на касата или вкъщи

 предай го на наш служител

 вземи картата си 
веднага 

иЛи
предпочиташ

да го направиш
онЛайн?

 Влез в 
сайта ни www.lillydrogerie.bg

 Попълни 
Заявлението за членство 

 вземи своята карта 
при следващо посещение 

до наш обект



КаК работи 
LiLLy CLub?

 Лесно е! 
Ако използваш картата си 

при всяка покупка, ще получаваш 
бонуси за това.

 Бонусите нарекохме Цветчета, 
а Цветчетата обърнахме в стотинки

 100 Цветчета в 
твоята карта = 1 лев

Къде да 
намериш Цветчета?

 всеки месец ти предлагаме над 
200 различни продукта, които ти носят 

допълнителен брой Цветчета. Ще ги намериш 
в месечната ни брошура, както и в обектите 

със специално обозначение

 При всяка сметка над 15 лв., 
получаваш допълнително 0,5% в Цветчета, 

в зависимост от стойността ѝ

 Ако си от най-редовните ни клиенти и 
правиш покупки на стойност над 200 лв. 

за месец, получаваш още 2% от 
цялата сума под формата на 

Цветчета в твоята карта!



КаКво 
да правя с 

Цветчетата?

 
Ако имаш събрани 

252 Цветчета, това означава, 
че можеш да платиш продукт 

на стойност до 2,52 лв. 
само с Цветчета, без 

да даваш нито лев 
от твоя джоб!

 
Ако сметката ти е 

повече от събраните 
Цветчета, то можеш да 
намалиш стойността ѝ и 

да платиш по-малко 
пари

 
не забравяй 

да маркираш картата си 
при всяка покупка, без 

значение какви продукти 
си избрал и на каква 

стойност са! 

 
Използвай ги, 
за да платиш 
следващата 
си покупка 

при нас



Velnea
yOuNG
Крем за ръце 
със златни частици,
50 мл

LiLLy 
CLub

Velnea
yOuNG
Лосион за тяло 
със сребристи частици,
200 мл

LiLLy 
CLub

Velnea
Душ гел
канела и джинджифил,
200 мл

LiLLy 
CLub

Търсете обозначените продукти в магазините.
Всяко Цветче Ви носи 1 стотинка. Само с карта “LiLLy CLub”.

Цена: 2,09 лв.
Можеш ДА ПЛАТИш С: 209 Цветчета 

Цена: 2,99 лв.
Можеш ДА ПЛАТИш С: 299 Цветчета 

Цена: 4,99 лв.
Можеш ДА ПЛАТИш С: 499 Цветчета 



Velnea
HAiR FOOD
Маска за коса 
с банан 3 в 1,
200 мл 

LiLLy 
CLub

Velnea
Серум за лице 
с витамин C,
20 мл

LiLLy 
CLub

Търсете обозначените продукти в магазините.
Всяко Цветче Ви носи 1 стотинка. Само с карта “LiLLy CLub”.

Velnea
Крем депилатоар, 
100 мл

LiLLy 
CLub

Цена: 4,99 лв.
Можеш ДА ПЛАТИш С: 499 Цветчета 

Цена: 5,99 лв.
Можеш ДА ПЛАТИш С: 599 Цветчета 

Цена: 2,99 лв.
Можеш ДА ПЛАТИш С: 299 Цветчета 


