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Месечни активности Юли

През Юли Лили Дрогерие представя на своите клиенти : 

1. Месечен каталог – “ Момичето в теб посреща лятото с нетърпение” 

2. Сезонен каталог

3. Дигитална листовка на марката VZK 

4. Дигитално списание брой 32

През този месец предоставяме на своите клиенти голямо разнообразие от 

продукти с до -50% намаление.

За първи път в месечния ни каталог имаме отделена страница със 

специални оферти – “ Комбинирай и спести.

На фокус са продукти в категории : лице, слънцезащита, декоратив и тяло.
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https://www.lillydrogerie.bg/bg/katalog-01-07-31-07-2020
https://www.lillydrogerie.bg/bg/leten-katalog-01-07-31-07
https://www.lillydrogerie.bg/bg/digitalna-listovka-vzk
https://www.lillydrogerie.bg/bg/spisanie-32


Юли – Месечен Каталог 
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Мега Ивент
Избрани топ летни предложения с до -50% намаление за нашите клиенти.

Каталог: https://www.lillydrogerie.bg/bg/katalog-01-07-31-07-2020
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https://www.lillydrogerie.bg/bg/katalog-01-07-31-07-2020


Супер оферти 

“На лятото се наслади – комбинирай и спести” 

За първи път с  отделна страница от месечния ни каталог се представят 

супер оферти. Избрани предложения на база топ продукти.
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Стикер на витрина

Във всички наши обекти е изложен стикер на витрина, с който да се  

привлече вниманието на клиентите. Свежа и лятна визия, която носи 

настроение и послание със себе си.
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Летен каталог

В летния ни каталог са избрани 64 

продукта, които са необходими на всяка

една жена, която е предвидила своята

лятна почивка без значение на море

или в планина с приятели или с цялото 

си семейство. 

Категориите, които се анонсират са :

Слънцезащита

Тяло

Продукти, без които не можем

Репеленти

Парфюми

Летни предложения за Вас – дами!
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https://www.lillydrogerie.bg/bg/leten-katalog-01-07-31-07


Дигитална листовка VZK

VZK е private label на компания Лили

Дрогерие.

Този месец е с до 25% намаление на

определени продукти от бранда. 

Продуктите на VZK са създадени да 

защитават, облекчават и подсилват

функцията на кожата.

Марката предлага няколко серии, които

са включени в листовката : серия с

пантенол, слънцезащитна серия за

цялото семейство и серия кремове с 

хиалуронова киселина.

Козметиката е изчистена от всякакви

парабени.
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https://www.lillydrogerie.bg/bg/digitalna-listovka-vzk


VZK талон за остъпка

През юли при покупка на продукти 

от марката VZK клиентите ще 

получат талон за 25% намаление

на слънцезащитни продукти при

следващо пазаруване в периода

01.08 – 31.08.2020г.
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Дигитално списание брой 32 
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https://www.lillydrogerie.bg/bg/spisanie-32


Избрани предложения

Дигиталното списание на Лили

Дрогерие е не просто продуктова

презентиране на продукти, а инетерсно

четиво, което е полезно и предпочитано

от нашите клиенти. 

Специално за тях ние им предоставяме

възможността да изберат продукти с 

30% намаление,чрез изпозлването на

специален код създаден от нас. Този

код може да се изпозлва както в нашите

физически обекти,така и в Онлайн 

магазина на Лили Дрогерие. 

Отстъпките са валидни от 15.06 –

15.07.2020г. 
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Благодарим Ви за 

вниманието! 
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