
Bij Sale-A-Bration heb je niet één,  

maar DRIE mogelijkheden om gratis producten te krijgen.  

1 . Gratis Sale-A-Bration producten bij je aankopen,  

2. stap in als Stampin’ Up! lid, 

3. organiseer een stempel party. 

Tijdens de Sale-A-Bration actie ontvang je bij elke bestelling van €60,- 

(Catalogusprijs excl. Verzendkosten) een gratis product naar keuze uit deze folder.  

LET OP vanaf 21 februari zijn er kort een aantal nieuwe producten verkrijgbaar ! 

Onze producten 
Onze rood rubber stempels zijn er in twee varianten: Op meegeleverde houtblokken voor permanente bevestiging of als stempel zonder blokken, 

die op separaat aangeschafte transparante blokken kunnen worden aangebracht. 

Photopolymer stempels zijn ongemonteerd, ze kunnen ook op transparante blokken worden aangebracht en weer los gehaald.  

Meer informatie vind je op pagina 2 in de Jaarcatalogus. Alle stempels zijn op ware grote afgebeeld, tenzij anders aangegeven. 

Bezoek stampinup.com/shop-nl en kies dan voor Translated in het menu om onze producten in andere talen te bekijken. 

Pagina nummers verwijzen aan deze brochure tenzij anders aangegeven. AC verwijst naar de Jaarcatalogus;  

SSC verwijst naar  de Lente/Zomer catalogus. Je kunt alle producten ook vinden op stampinup.com/shop-nl. 

Beschikbaarheid van producten aan het einde van de promotie periode kan beperkt zijn 



Het is de perfecte tijd om in te stappen als Stampin’ Up!® lid. 

Tijdens Sale-A-Bration is je Start Pakket extra groot. 

Standaard Start Pakket + Extra Stempels 

Kies producten ter waarde van € 175,- en betaal slechts € 129,- 

Je krijgt er nog twee stempel set* naar eigen keuze bij— 

de waarde kan oplopen tot € 126,- 

* Bundels en Kits zijn uitgesloten van deze promotie 

Party's zijn leuk en tijdens Sale-A-Bration nog leuker!  

Organiseer een party en verdien € 27,- extra Stampin’ Rewards!  

Je kunt jouw Stampin’ Rewards ook 

Party Omzet1 

Catalogus prijs excl. 

Stampin Rewards2 EXTRA VOORDEEL 

TIJDENS SALE-A-BRATION 

€ 200,- 

€ 275,- 

€ 375,- 

€ 550,- 

€ 725,- of meer 

10% 

10% 

12% 

14% 

16% 

€ 27,- extra in Stampin’ Rewards bij 

een Party Omzet van € 275,- of meer!3 

— 

Bij een Party Omzet van € 550,- of meer, ontvang je ook nog een product met 50% korting. 

1 Je ontvangt ook Stampin’ Rewards bij een kwalificerende aankooporder 
2 Stampin’Rewards kunnen niet gebruikt worden bij een 50% korting artikel. 

3 Catalogus prijs exclusief Verzendkosten 


