
Izabela ŁuckIewIcz

zespół moich konsultantów na akcji prospektingowej w galerii.  
Od lewej: agnieszka zajkowska, katarzyna zambrzycka,  
Janina wasilczyk, Izabela Łuckiewicz oraz edyta kluczek.

promocja

tem nie znała, nagle znalazł się  
na wyciągnięcie ręki! Blask fleszy, 
wywiady, czerwony dywan, jak  
w czasie rozdania Telekamer. Gdy 
w filmie promocyjnym przedstawia-
ła akcesoria zaprojektowane spe-
cjalnie dla Oriflame przez Duet  
Paprocki&Brzozowski, mogła po-
czuć się jak prawdziwa gwiazda!

Wiele z nas staje przed 
dylematem: ciekawa czy dobrze 
płatna praca. Historia Izabeli  
jest dowodem na to, że nie musisz 
iść na kompromis. Sukces 
zawodowy i ogromna satysfakcja  
z tego, co robisz? Przekonaj się,  
że to możliwe!

Dla Izy wszystko zaczęło się przez 
przypadek. Nieśmiała student-
ka z małej miejscowości, która 

szukała różnych dorywczych zajęć, 
przez przypadek trafiła do Oriflame. 
Inspiracja przyszła nagle. Wystarczy-
ła jedna rozmowa, a Iza odkryła,  
że praca konsultantki, to może być 
właśnie coś dla niej. Jak mówi, nawet 
nie podejrzewała, że ta decyzja aż  
tak wpłynie na jej życie. 

ZmIany na lePSZe
Współpraca z Oriflame okazała się 
strzałem w dziesiątkę! Pozwoliła 
młodej dziewczynie odkrywać taj-
niki biznesu. Pomysłowa studentka 
zaczęła szybko wspinać się po szcze-
blach kariery, aż zdobyła tytuł  
Dyrektora Klubu Oriflame. Jej  

Dzięki Oriflame udało jej się pogodzić wszystko to, 
co najważniejsze. Praca w aktywnym, kreatywnym 
zespole, stały dochód i zadowolenie z siebie.  
Jeśli zainspirowała cię historia Izabeli, spróbuj 
sama. Satysfakcja z pracy, jest możliwa!  
Wejdź na www.oriflame.pl  lub zadzwoń  
pod numer  801 122 000 i przekonaj się sama. 

życie zmieniło się nie do poznania. 
Iza, dzięki nowej pracy, stała się 
otwarta, przebojowa i konsekwent-
nie dążyła do realizacji swoich  
planów. Nauczyła się sprawnego 
kierowania ludźmi i firmą. Sama  
zaczęła korzystać z kosmetyków 
Oriflame, by podkreślić swoje na-
turalne piękno. Teraz w każdej  
sytuacji wygląda zachwycająco. 

WIelkI śWIat
Dzięki Oriflame Iza podróżuje  
po świecie i zawiera nowe, ciekawe 
znajomości. Prestiżowe imprezy  
i spotkania z gwiazdami, to teraz 
część jej pracy. Świat, którego przed-

Tak się 
zmieniałam 

razem  
z Oriflame

Spełniaj marzenia
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