Het geschikte cadeau
voor elke zakenrelatie
Ben je op zoek naar een origineel
personeelsgeschenk of zoek je een exclusief
cadeau om jouw relaties te bedanken? Ontdek
onze ICI PARIS XL Gift Card. Je geeft je
medewerkers of relaties zelf de kans om een
geschenk uit te kiezen uit ons ruim assortiment.

Deluxe verpakking

DE ICI PARIS XL GIFT CARD
• Is 3 jaar geldig
• Is bruikbaar in alle ICI PARIS XL-parfumerieën in België, Nederland en
het Groothertogdom Luxemburg en op de e-shop
• Kan in delen worden gebruikt
• Het saldo en de vervaldatum zijn voor de klant opvraagbaar bij de kassa
of online te checken
PERSONALISATIE VAN DE ICI PARIS XL GIFT CARD
• Je kiest de waarde met een minimumbedrag van €5
• De Gift Card kan stijlvol ingepakt worden met samples
• < € 25 : 1 sample ; > € 25 : 2 samples
• Personaliseer je Gift Card met je logo en/of een persoonlijke boodschap

Wil je het
perfecte cadeau geven?
Kies dan voor een
ICI PARIS XL Gift Card
Moeilijk om te kiezen? De ICI PARIS XL Gift Card is dan het perfecte cadeau voor
je medewerkers of relaties. Je kiest een bedrag en je laat de ontvanger zelf ons
ruim assortiment skincare, parfum en cosmetica ontdekken.
Om dit nog specialer te maken, kan je kiezen tussen verschillende verpakkingen.
Altijd leuk om te geven, maar ook leuk om te krijgen.
Er zijn 4 verschillende mogelijkheden :

1

BASIC

2

CLASSIC

3

DELUXE

gepersonaliseerd strikje

goud/fuchsia strikje

4

DIGITAL GIFT VOUCHER

ICI PARIS XL
E-GIFT CARD

Verschillende personalisatiemogelijkheden naar keuze:
• Je logo
• Thank You

Uitgiftedatum / Date d’émission

Waarde / Valeur

• Prettige Feestdagen
Hoe online te gebruiken?

Comment l’utiliser en ligne ?

1. Plaats je bestelling op
www.iciparisxl.com

1. Passez votre commande sur
www.iciparisxl.com

2. Geef in de 3de stap van het
winkelmandje het nummer
van je e-Gift Card als betaal-middel in

2. Dans la 3e étape du panier, saisissez
le numéro de votre e-Gift Card
comme mode de paiement

3. Klik vervolgens op Toepassen

3. Cliquez ensuite sur Appliquer

• Happy Birthday
• Happy Valentine

Deze Gift Card is geldig tot 3 jaar na uitgifte en bruikbaar in alle ICI PARIS XL-parfumerieën van België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en op www.
iciparisxl.com. Het tegoed op deze kaart kan in delen worden gebruikt, maar kan niet contant worden uitbetaald. Het is niet toegestaan om de kaart te gebruiken voor
commerciële doeleinden alsook het inruilen voor een Gift Card. Het saldo en de vervaldatum zijn opvraagbaar bij de kassa of online.
Cette carte cadeau est valable pendant 3 ans à partir de sa date d’émission dans toutes les parfumeries ICI PARIS XL en Belgique, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de
Luxembourg et dans l’e-shop www.iciparisxl.com. Le solde peut être utilisé en plusieurs fois, mais ne peut pas être remboursé en espèces. Il n’est pas permis d’utiliser
la carte à des fins commerciales ni de l’échanger contre une Gift Card. Le solde et la date d’expiration peuvent être consultés à la caisse ou en ligne.

• …

