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ОЛЕНА 
ФІЛОНОВА



Бренд за брендом = UNICE мультибренд!
/зручне групування продуктів за виробниками/



Твій відгук дуууже важливий! 

На сторінках каталогу ми ділимось реальними відгуками, які зібрали з сайту unice.ua та 

інших ресурсів. Сподіваємось, вони допоможуть тобі у виборі.

Пробуй продукцію UNICE, ділись враженнями на сайті unice.ua та у соцмережах @uniceua. 

Чим більше відгуків про продукцію - тим більше довіри клієнтів. До речі, нам сподобалась ідея 

писати відгуки в каталозі, тому, можливо, скоро і ти побачиш там свій ;)



НОВИНКИ



Підбери власний аромат!
/5 нових ароматів KREASYON CREATION/



Слідкуй за чистотою у домі!
/нейтралізатор запахів UNICE в оновленому вигляді з потужною формулою/

концентрована 
формула та свіжий 
аромат лайма

позбавляє запахів 
пригорілої їжі, 
тютюну, тварин,
туалету та гнилості 

не блокує
нюхові рецептори



АКЦІЇ ТА 

ПРОПОЗИЦІЇ



Створи власний NICE образ!
/-25% при покупці від 2-х товарів UNICE Divine зі с. 5-11/



Завжди сонячний настрій!
/вся серія Soncezalezhna лише за 379 грн/

парфумована
вода

гель
для душу

лосьйон
для тіла



Знайди час на відпочинок!
/гарячі ціни на сонцезахисну серію BEBAK/



У кожного є своя половинка 
/набори продуктів за спеціальними цінами/



Балуй себе подарунками!
/шукай спеціальні ціні при покупці 2-х продуктів/



Чорна п'ятниця ще далеко, а в нас вже знижки!

/шукай -25% та -30% при покупці від двох продуктів/



Для тебе та твоїх друзів!
/будь-які 3 продукти за ціною двох/



Тонізуючі ціни
при покупці 3-х продуктів MARION зі с.229-238



Будь доглянутою!
/спеціальні ціни на продукцію найкращих брендів/



Носи бездоганний макіяж!
/декоративна косметика Flormar за бездоганними цінами/



Тобі та друзям – найкраща якість!
/-25% при покупці від 3-х продуктів Thalia або UNICE зі с.108-149/

Долучайся до флешмобу #UniceThalia у Facebook,

ділись відгуками про улюблені продукти та читай відгуки інших!



Приділяй собі увагу щодня!
/спеціальні ціни при покупці 2-х продуктів UNICE/



Дбай про красу з усіх боків!
/привабливі ціни на продукти UNICE та SMART

при покупці 2-х продуктів/



Крем-бестселер

DermoFuture

лише за 64 грн
при покупці з каталогу

на 150 грн
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