Workshopruimte Argon 15 b 4751 XC Oud gastel
IPHONE 06-41205978 Alleen sms of WhatsApp
www.rosaliacosmetica.nl
info@rosaliacosmetica.nl

Workshop parfum maken volwassenen.
Tijdens de workshop parfum maken, wordt u meegenomen in de mystieke wereld van geurbeleving. U
maakt kennis met de begrippen geurcompositie, topnoten, middennoten en eindnoot van een geur. U krijgt inzicht
in de mengformule van een parfum. Wat vindt u een lekkere, passende geur om voor u zelf te maken? Onder
deskundige leiding gaat u aan de slag om uw eigen parfum te maken. Maar liefst 52 enkelvoudige en
gecomponeerde geurstoffen staan tot uw beschikking om uw eigen parfum te creëren. Aan de hand van een
formule maakt u een echt parfum en neemt dit mee in een parfumflesje. Uw eigen parfum, waarvan alleen ú de
receptuur kent!
Deze workshop is geschikt voor zowel vrouw als man. De heren krijgen op een bepaald moment tijdens de
workshop aparte begeleiding.
Tijdsduur
: Afhankelijk van het aantal deelneemsters 1,5 tot 2 uur.
Kosten t/m 5 pers. : € 120,00 incl. 10 ml. roll-on, elke persoon meer dan 5 € 14,00 p.p. extra. ALL-IN.
Wilt u een ander parfumflesje? zie afbeeldingen hieronder voor meerprijs.
Locatie
: Op onze (1-24 pers.) of uw (1- 100 pers.) locatie.
Workshops op onze locatie zijn inclusief; drankjes -cola, sinas, mineraalwater, koffie, thee en versnapering.
Er wordt geen avond of weekend toeslag berekend, echter voor zondag geld een minimale omzet van € 350,00.
De prijs is incl. 21% B.T.W. en gebaseerd op onze locatie.
Wilt u dat wij naar uw locatie komen, dan komt er € 40,00 p.u. retour reistijd bij.
Wordt berekend met ANWB routeplanner ;
Startadres onze locatie; Argon 15b 4751 XC Oud-Gastel
Eind adres; adres uw locatie.
Onze workshop parfum maken is in aangepaste vorm, ook heel geschikt voor (super/mega) grote feesten, wij
hebben veel ervaring. Geïnteresseerd! Neem contact op via info@rosaliacosmetica.nl

Nr.1

10 ml. Roll-on

Nr.2

10 ml. sprayflacon
Meerprijs € 2,00 p.p.

Nr. 3

30 ml. sprayflacon
Meerprijs € 5,00 p.p.

Nr. 4

Exclusief handgemaakt parfumflesje 5 ml.,+/- ø 3 cm. H 10 cm.
verpakt in een luxe tule zakje met bodem. Meerprijs € 15,00 p.p.

Op de flesjes nr. 1, 2 en 3 komt een etiketje, men kan kiezen uit;

Voor de handgemaakte flesjes, nr. 4, mag uzelf een tekst aanleveren, max. aantal karakters incl. spatie is 40 en/of
een foto, dan maken wij een kaartje welke aan het luxe tule zakje bevestigd kan worden.
Vragen? Mail gerust ; info@rosaliacosmetica.nl
Bedrijfsuitje! Verjaardag! Vrijgezellenfeest! Zomaar! Om u een gezellige dag te bezorgen denken wij graag met
u mee. Overleg gerust, indien mogelijk zullen wij aan uw wensen tegemoet komen.

