
Hei ihanat myyjämme! 
 
Suuret kiitokset teille kaikille kevään kickoffiin osallistuneille! Oli todella mukava nähdä teitä ruudun 
välityksellä! Teistä saamme energiaa ja inspiraatiota sekä työniloa! Teitä, jotka ette päässeet tällä 
kerralla mukaan, kaipasimme toki. Toivottavasti näemme ensi kerralla, ehkä jo fyysisestikin! 
 
Torstaina koittaa viimeinkin, se odotettu päivä, myyntistartti. Teemme töitä viimeiseen asti, että 
saamme kaiken paikoilleen. Päivitämme jatkuvasti Holsellerin ilmoitustaululle tärkeää tietoa missä 
mennään, joten muistakaa katsoa sitä, niin pysytte kärryillä.  
 
Torstaina kun julkaisemme kevään mallistomme, sinä saat kaiken tiedon mallistosta Collections 
bookista, jonka päivitämme Holselleriin sekä HouseoflolaPS-sivustolle.  
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1. Covid 19 – ohjeita fyysisille kutsuille -tapaaminen turvallisesti 
Jatkamme THL:n suosituksien ja ohjeiden noudattamista Covid-19 pandemiassa: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-
covid-19 
 
Holselleristä löytyy oheita, miten toimimme House of Lola myyjinä fyysisillä kutsuilla. Sekä vinkkejä 
virtuaalisten ja fyyisisten kutsujen toteuttamiseen. Nämä ohjeet löytyät  Holselleristä – Collection 
and sales – Covid -19 
 

2. Rekry kampanja 21.1.-28.2. 
Uusi rekrykampanjamme on käynnissä, jossa sinulla on mahdollisuus valita yksi neljästä upeasta 
rekrykorvauksestamme: 
 
Vaaterekki 
Hieno ja tukeva vaaterekki ammattilaiskäyttöön, joka on helppo ottaa mukaan kutsuille. Rekki 
taittuu kasaan ja on helppo kuljettaa.  
 
Kaksi kalenterivaatetta SS21 mallistosta  
Kaksi valittua uniikkia vaatetta kevään kalenterista, voit itse valita koot. Vaatteet lähetetään hyvissä 
ajoin, joten ehdit esittelemään ne varsinaisena kalenteripäivänä.  
 
Lola booteet 
Täydelliset Lola bootee kenkämme, jota rakastamme! Pehmeästä nahasta valmistetut Lola booteet 
sopivat jalkaan täydellisesti. Voit itse valita haluamasi koon.  
 
Vaatteita aikaisemmilta kausilta  
Saat mahdollisuuden valita vapaasti varastoltamme vaatteita aikaisemmilta kausiltamme, 
supersunnuntailta, extrajulkaisuista ja kaikesta, mitä varastollamme vain on jäljellä. Saat toivoa 
haluamiasi vaatteita 220 eur arvosta (norm.hinnoista) 
 

Jotta voit osallistua kampanjaan täytyy rekryvinkkien tulla meille välillä 21.1.-28.2. ja myyjän täytyy 
olla allekirjoittanut sopimus viimeistään 15.3.  

Katsomme, että myyjä on aloittanut, kun hän on varannut vähintään 5 kutsut ja esittelymallisto on 
tilattu. Muista, että sinun täytyy laittaa viesti myyjävinkistäsi osoitteeseen: rekry@houseoflola.fi 
sekä omalle tiiminvetäjällesi. Sitten rekrytoijamme tarkistaa, että voidaanko alueelle ottaa uusi 
myyjä, ennen kuin jatkamme rekrytointia. 



Hyvänä houkuttimena myyjän työstä kiinnostuneille voitte kertoa, että kun uusi myyjä päättää 
aloittaa meillä syksyllä tämän kampanjan aikana, hän saa valita Lola-favorite vaatesetin 
aloittaessaan. 

Hän voi valita: 

Make a wsih skirt - black + Nice top II - black/white 

tai 

Concrete strech jeans - dark blue + Anna top - black 

Odotamme jo innoissamme monia uusia ihania Lolattaria mahtavaan joukkoomme! 

Kun rekrytoit uuden myyjän kampanjan aikana, saat ensimmäisestä rekrystä valitsemasi palkkion ja 
mahdollisista seuraavista uusista myyjistä saat normaalin vinkkipalkkion: 110€ shoppailurahaa 
syyskauden Lola vaatteisiin (kevät-, LF- ja preseasonmallistosta, ei koske kenkiä tai 
kalenterivaatteita).  

3. Tammikuun aktiviteetti 
Kaikki ne myyjät joilla on vähintään 25 asiakastilausta ajalla 21. - 31. tammikuuta, voittavat kevään 
limited-mallistosta Sally shawl - mid blue -huivin. 

 
4. Uutuuspaketti aktiviteetti 
Ajalla 21. tammikuuta - 28. helmikuuta meillä on aktiviteetti, jossa teillä on mahdollisuus saada 
kevään uutuuspaketti. Saat uutuuspaketin, jos: 

myyt 2500€ tai enemmän (rookie myyjä) 

myyt 3500€ tai enemmän (seniori myyjä) 

sinulla on varattuna väh. 3 kutsut Digitidissä huhtikuulle. 

(kutsut täytyy olla Digitidissä viim. 1.3.) 

 

5. Strong lola  
Kevään Strong Lola ryhmämme on hyvinvointi ja inspiraatio ryhmä! 
Me tulemme yksinkertaisesti keskittymään yhdessä hyvinvointiin ja autamme ja kannustamme 
toisiamme eri aihealueissa. Joka viikko meillä on uusi teema ja teemalla on vastuuhenkilönä joku 
Lolan työntekijöistä. Ja jotta meillä olisi erityisen kivaa ja kannustavaa, tulemme myös suorittamaan 
arvontoja viikottain! 
 

Ilmoittaudu mukaan jo nyt omaan Strong Lola ryhmään: 

www.facebook.com/groups/178757907268151/ 



 

6. Go strong digital 
Me todellakin rakastamme Go strong digital fb-ryhmäämme, kun näemme teidän jakavan ideoita ja 
kannustavan toisianne. Jos et ole vielä mukana ryhmässä, niin klikkaa linkistä itsesi mukaan: 

https://www.facebook.com/groups/1349044608639909 

Haluamme kannustaa teitä olemaan aktiivisia fb-ryhmässä ja jakakaa vinkkejä uusista hyvistä 
digitaalisista ratkaisuista ja uskaltakaa kokeilla erilaisia digitaalisia vaihtoehtoja asiakkaidenne 
kanssa! Niin kauan kuin Korona on vielä voimissaan, meidän täytyy olla luovia ja käyttää erilaisia 
tapoja asiakkaiden kohtaamiseen. Odotamme innolla näkevämme kuinka saamme teiltä 
huippuvinkkejä miten voimme kehittää digivalmiuksiamme entisestään! 

KUVA 

  

7. Myyjäaktiviteetit SS21 
Jatkamme keväällä samaa linjaa kuin syksylläkin aktiviteettien suhteen. Eli meillä on useampia extra 
aktiviteetteja viikkojen aikana. Uskomme, että tällä tavoin saatte ylläpidettyä myyntiä. Ilmoitamme 
vielä lähempänä, milloin aktiviteetit alkavat ja minkälaisia nämä aktiviteetit ovat. 
 
Myyjillä on mahdollisuus osallistua kaikkiin myyntiaktiviteetteihin kotimyyntikauden SS21 aikana 
(21.1.-15.6.) ja omasta myynnistään saa normaalisti provisiota. 
 
Tosin Webshopissa olevasta Outletista myyjä ei voi myydä. Mutta mikäli meille tulee joku erillinen 
outlet myyntiaktiviteetti, silloin myös myyjät pääsevät mukaan, kuten meillä syksylläkin oli, ja tämä 
mahdollinen aktiviteetti on provisioperusteinen. 
 
 

8. Myynninaloitus torstaina 21.1. 

Kauan odotettu myynnin aloitus lähenee! Torstaina julkistamme kevätmalliston! Tiedoksenne, että 
päivitämme Holselleriä tänään iltapäivällä. Lisäämme sinne mm. kevään collectionsbookin. Kuten 
aina, näitä tietoja ei saa jakaa eteenpäin ennen kuin House of Lola on julkaissut torstaina 
Lookbookin. 

 

9. COLLECTION & SALES BOOK ja CAMPAIGN BOOK  
Olemme iloisia, että olemme täksi kaudeksi saaneet uudistettua tiedotustamme teille myyjille! 

Sen sijaan, että meillä on monta erilaista PDF-dokumenttia, olemme keränneet kaiken tiedon kevään 
mallistosta yhteen, uuteen Collection & Sales bookiin. Tämä yksinkertaistaa tiedonhakua. Olemme 
ottaneet huomioon teiltä saamaamme palautetta, että tiedon hakeminen pitäisi olla helpompaa ja 
tiedon jakaminen emännille ja asiakkaille voisi olla yksinkertaisempaa myös digitaalisesti. 



Nämä toiveet ovat linjassa myös kestävyysajattelumme kanssa. Tämä mahdollistaa helpomman 
digitaalisen työskentelyn, online kuvastoa on erittäin helppo jakaa emännille ja asiakkaille. 
Halutessaan voi silti vielä tulostaa erikseen materiaaleja asiakkaille. 

Olemme saaneet teiltä paljon erilaisia toiveita ja ajatuksia ja näiden ehdotusten pohjalta olemme 
miettineen miten ja milloin jaamme teille kevät kaudella tietoa. 

Meillä tulee olemaan kaksi erilaista ”issuu kuvasto” kevään mallistosta. Yksi kuvasto on COLLECTION 
& SALES BOOK ja toinen on COLLECTION BOOK.   

  

COLLECTION & SALES BOOK   

Tämä on vain teille myyjille, tätä linkkiä EI saa jakaa eteenpäin. Tämä sen vuoksi, että haluamme 
julkaista tietoa teille myyjille jo päivää ennen asiakkaille julkaisua. 

Tämä kuvasto on Holsellerissä ja pitää sisällään: Mallistoyhteenvedon, Vaateinfon (mittataulukot, 
tuotetekstit, kuvat, materiaalit, hinnat), Premiumlahjat/emännänlahjat yksityiskohtaisemmilla 
tiedoilla ja Materiaali-infon kevään mallistosta. 

  

COLLECTION BOOK  

Tämä on asiakkaillemme ja voit halutessasi jakaa tämän kuvaston linkin eteenpäin. 

Kuvasto löytyy HouseoflolaPS-sivustolta ja sisältää: Mallistoyhteenvedon, Vaateinfon (mittataulukot, 
tuoteteksti, kuvat, materiaalit ja hinnat) kuten yhteenvedon Premiumlahjoista ja Emännänlahjoista. 

 

Molemmat yo. Kuvastot ovat ladattavissa pdf-muodossa ja ne ovat myös halutessa tulostettavissa. 

 

Sama yo. Tiedot koskevat myös Campaign bookia.  

CAMPAIGN BOOK  Holsellerissä – Tämä on vain teille myyjille, tätä linkkiä EI saa jakaa eteenpäin. 
Tämä sen vuoksi, että haluamme julkaista tietoa teille myyjille kampanjoista/aktiviteeteista jo päivää 
ennen asiakkaille julkaisua.  

CAMPAIGN BOOK HouseoflolaPS-sivustolla – Tämä on asiakkaillemme ja voit halutessasi jakaa tämän 
kuvaston linkin eteenpäin. 

 

10. Jälkitoimituksessa olevat vaatteet 
Osa kevään vaatteista ovat myynninaloituksessa jälkitoimituksessa. Näitä jälkitoimitettavia vaatteita 
voi kuitenkin tilata normaalisti Specter tilauksiin: 

Madison top - soft white (suunniteltu vko 4-5) 



Mira soft skirt - tiffany almond (suunniteltu vko 7-8) 

Sally shawl - simba oyster yellow (suunniteltu vko 6-7) 

Mollie hood - castle grey (suunniteltu vko 6-7) 

Lola bootee - black storlek 39 (palaamme tähän myöhemmin) 

Diamond pants - black storlek XL (suunniteltu vko 9-10) 

Happypants - black (suunniteltu vko 6-7) 

Wrinkled leggings - black storlek XS, S (suunniteltu vko 7-8) 

Salvation twill pants - black storlek XL (suunniteltu vko 6-7) 

Salvation twill pants - black long (suunniteltu vko 6-7) 

 

11. Webshop  
Maanantaina 25 tammikuuta webshopimme avautuu. Silloin voit ostaa webshopin kautta omalla 
myyjäalennuksellasi. J Mikäli haluat ostaa itsellesi vaatteita jo heti to 21.1. alkaen, teet tilauksen 
Specterin kautta, jolloin saat tilauksestasi provisiota. Myyjänä et saa laittaa alennuksia omaan 
tilaukseesi. Tarkempaa tietoa oman tilauksen tekemisestä löydät tarvittaessa Myyjän käsikirjasta 
Holseller – Information – Sales manual. 
 
Mikäli webshop ei toimi sinulla myyjäksi kirjautuneena voit tehdä tilauksesi Specterissä ja pyytää 
myyjäpalvelusta myyjäalennukset tilaukseesi. Muista vain laittaa viesti heti myyjäpalveluun tilauksen 
teon jälkeen ja hyväksy tilauksen maksutapa vasta sen jälkeen, kun tilaus on muokattu. 
 

12. Myyjäalennus SS21 
Myyjät saavat myyjäalennusta House of Lolan tuotteista kotimyyntikauden aikana. Myyjäalennus on 
30%. 

 

Varastolla olevat tuotteet 

Jos kaikki tuotteet, joita haluat tilata ovat varastolla, tee tilaus webshopista, jolloin saat 
automaattisesti tilaukseesi alennuksen. Jos teet tilauksen specterissä saat tilauksestasi provisiota 
myyjäalennuksen sijaan. 

 

Jälkitoimituksessa olevat tuotteet 

Jos joku tai jotkut tuotteet tilauksessasi ovat jälkitoimituksessa, tee tilauksesi suoraan Specterissä ja 
laita heti tilauksen teon jälkeen viestiä myyjäpalveluun, jossa tilaukseen lisätään alennukset. Jos et 
laita myyjäpalveluun viestiä tai valitset maksutavan ennen alennuksien laittoa Svean 



tekstiviestilinkistä, saat myyjäalennuksen sijaan provisiota tilauksestasi. Tämä koskee myös tuotteita, 
joita ei löydy webshopista kuten: give away- ja sales woman tuotteita. 

 
13. Extra gift 
Tästä kaudesta SS21 eteenpäin meillä on vain yksi suurasiakkaan lahja. Sen myyjä laittaa itse 
asiakkaiden tilauksiin, jotka ovat 390€ tai enemmän (summa ennen toimituskuluja ja mahd. 
laskutuslisää). Lahja löytyy Specteristä nimellä: Extra gift 

 

14. Rookie myyjät SS21 
Rookie myyjiksi lasketaan viime syksynä (AW20) ja tällä kaudella (SS21) aloittavat myyjät. 

 

15. Reused hangers -käytetyt henkarit 
Meillä on varastolla paljon henkareita, joita on käytetty aikaisemmilla kausilla, messuilla ja joita 
lopettaneet myyjät ovat palauttaneet. Näitä henkareita on nyt mahdollisuus ostaa erittäin hyvään 
hintaan. Henkarit löydät Specteristä nimellä: 

Reused Sales Woman 5p adult hanger - 0,5 € 

Reused Sales Woman 5p trouser hanger - 1 € 

Henkarit myydään käytetyssä kunnossa (mutta tietysti ehjänä) ja koska ne ovat vanhoja henkareita 
voi ne olla erilaisia malliltaan. 

 

16. Salvationpants – uusi versio 
Me tulemme kevään aikana lisäämään LF-mallistoon uuden version Salvation pants – black -
housuista. Uudessa versiossa on pidempi lahjepituus. Housut tulevat myyntiin kokoluokissa S-L ja 
tulevat mukaan kevään LF-mallistoon. 
Housut ovat tilattavissa jo myynninialoituksessa, mutta niissä on toimitusviikot 6-7. Mitat uudesta 
versiosta löytyy myöhemmin päivitettynä Collection & Sales bookista. 
 
 
17. Ryhmävastaavien info 
Kickoffissa esitimme teille videon, jossa Lolan ryhmävastaavat esittäytyivät ja kertoivat kevätkauden 
uusista asioista, jotka teidän on hyvä tietää ja joista saamme usein kysymyksiä. 
 
Tämä video on katsottavissa Holsellerissä, Webinars otsikon alla myynninaloitukseen asti. 
 
Muutamia kevään uutuusjuttuja on poimittu tähän alle: 
 
 
18. Toimitukset varastolta 
Asiakkaillamme on ollut aikaisemmin aina 24 tuntia aikaa muuttaa tilaustaan, tilauksen teon jälkeen. 
Tämä on tarkoittanut sitä, että varasto on aktivoinut tilaukset vasta kolmantena päivänä. Eli jos 



tilaus on tehty maanantaina, niin asiakkaalla on ollut tiistai aikaa tehdä muutoksia ja sitten varasto 
on voinut aktivoida tilauksen keskiviikkona. 
 
Nyt kun meillä on käytössä Svean maksutapavalinta, emme voi enää samalla tavalla tehdä tilauksiin 
muutoksia, kun asiakas on valinnut maksutavan. Aloitamme nyt torstaina myyntistartista uuden 
tavan tilausten käsittelyyn ja tarkoituksena on aktivoida tilaukset heti kun asiakas on valinnut 
maksutavan tilaukseen. On siis erittäin tärkeää, että laitatte tilaukseen heti kaikki tuotteet ja 
mahdolliset edut ja pyydätte asiakkaitanne tarkistamaan tilausvahvistuksen ennen maksutavan 
valintaa. 
 
Teemme tilausten aktivointiin poikkeuksen Supersunnuntaina sekä Kesämalliston julkaisupäivänä, 
jolloin aktivoimme tilaukset samalla tavalla kuin aikaisemminkin. 
 
Uusi tapa mahdollistaa sen, että voimme toimittaa asiakkaiden tilaukset nopeammin, tietysti sen 
jälkeen, kun asiakas on valinnut maksutavan Svealta tulleesta tekstiviestilinkistä.  
 
 
19. Myyninedistämis aktiviteetit SS21 
 

Aktiviteetit Myyntiin 
Laskutuslisä - 21.1.-28.2. 

Tarjoamme laskutuslisän tilauksiin, joissa maksutapavalintana on Svea lasku ajalla 21.1.-28.2. 

Toimituskulualennus Premiumtarjoukseen - 21.1.-28.2. 

Ensimmäisessä Premiumtarjouksessa asiakas voi yhtenä vaihtoehtona valita tilaukseensa ilmaiset 
toimituskulut. Premiumtarjouksen asiakas saa kaikkiin yli 130€ tilauksiin.  

10% alennus valinnaisesta vaatteesta - 21.1.-31.1. 

Asiakas saa valita 10% alennuksen yhteen vaatteeseen (koskee myös Preseason, LF ja KF vaatteita), 
kun tekee myyjältään kauden ensimmäisen tilauksen tammikuussa (ajalla 21.1.-31.1.). Alennusta ei 
voi yhdistää toisiin etuihin. 

Myyjä laittaa 10% alennuksen suoraan Specter tilaukseen asiakkaan valitsemaan vaatteeseen. 

 

Aktiviteetit Kutsuille 
 
Uudelleen varaajan ale – koko kauden 

Kun emäntä varaa kutsut nyt ja sitten vielä uudet kutsut myöhemmäksi tälle kaudelle, emäntä saa 
toisilla kutsuillaan lisä emännän eduksi valita yhdestä normaalihintaisesta vaatteesta 50% 
alennuksen (ei koske preseason vaatteita tai kenkiä). Mikäli emäntä on jo varannut ennakkovaraajan 
alella ensimmäiset kutsut saa hän silloin molemmilla kutsuillaan -50% valinnaisen vaatteen. 

Extra emännänlahja – 21.1.-28.2. 



Kaikki emännät, jotka pitävät kutsut ajalla 21.1.-28.2. (väh. 4 tilausta tai 450€ myynti) saavat 
normaalien emännänlahjojen lisäksi goodiebagin. 

Myyjä laittaa itse goodiebagin suoraan emännän Specter tilaukseen, goodiebag löytyy Specteristä 
nimellä: Gathering goodiebag 

Kilpailu kutsuille - 21.1.-28.2. 

Lolan somessa julkistamme kilpailun, jossa kutsujen kaikki tilaavat asiakkaat ja emäntä voivat voittaa 
50€:n lahjakortin. 

Kilpailua mainostetaan somessa ja arvomme yhteensä 4 voittajakutsua, kaksi suomesta ja kaksi 
ruotsista. 

Ilmoitamme kutsuvoittajat, myös voittavien kutsujen myyjälle. Kun voittajat tekevät myöhemmin 
tilauksen, johon käyttävät lahjakorttia, se ei vaikuta provisioon. 

 

Näistä uusista aktiviteeteista voitte kertoa jo nyt emännillenne ja asiakkaillenne. Myynninaloituksen 
yhteydessä saatte myös aktiviteeteista materiaalia. 

 
20. Lolaoutfits kuvia 
Te myyjät olette huippuja löytämään hyviä asuyhdistelmiä vaatteisiin ja osaatte yhdistää vaatteita 
myös aikaisempien kausien vaatteisiin sekä LF-vaatteisiin. Te edustatte myös eri ikäisiä ja mallisia 
naisia. Joten mikä olisikaan parempi kuin saada TEIDÄT Lolan some-kanaviin! 
 
Jos sinulla on hyvä outfit -päivä -tägää meidät omaan outfit kuvaasi, niin voimme mielelämme 
repostata sen omilla kanavillamme. Se tosin vaatii julkista profiilia, jotta saamme tägäyksestä 
ilmoituksen. Käytä hastageja: #houseoflolafi #houseoflola 
 
Muista, että ohjeet myyjille markkinointiin somessa löytyy Holsellerista: Information – Sales manuals 
– Markkinointi somessa. 
 
Jotta me voimme repostata kuviasi, täytyy sinun vielä antaa meille lupa siihen. Klikkaa ao. linkistä, 
josta pääset hyväksymään, että saamme käyttää kuviasi.  
 
https://members.paloma.se/Surveys/Pass/ViewSurvey.aspx?survey=b59d0a6a-086f-4a68-8141-
f1c41565c863 
 
 
 
 
21. Premiumlahja 1 SS21 
Ensimmäisenä premiumlahjana kaikki yli 130€ myyjien kautta tilaavat asiakkaamme saavat valita 
kolmesta eri vaihtoehdosta:  

Premium offer Free delivery 

Premium offer 1 SS21 Matchbox - bloom black chilli green 



Premium offer 1 SS21 Surprise garment 

Yllätysvaatteemme on edellisiltä syys ja kevätkausiltamme. Premium-asiakkaasi saa valita minkä 
koon hän haluaa, mutta vaatteen väri, kuosi ja malli tulee yllätyksenä. Yllätysvaatteen arvo on alkaen 
37 €. Tiedoksi, että yllätysvaatteita on rajoitettu erä ja kun ne loppuvat, niitä ei enää täydennetä 
lisää. Yllätysvaatteita on myynninaloituksesta alkaen koossa xs-xl. Mikäli joku koko loppuu, sitä ei 
enää täydennetä. 
 
Lahjoillamme ei ole vaihto ja palautusoikeutta. Myyjät eivät saa omiin tilauksiinsa premiumlahjoja. 
 
Tiedosto tarjouksesta löytyy Holselleristä Collections bookista (Collection and sales – collections 
book). Muistakaa itse lisätä asiakkaan valitsema lahja kaikkiin 130€ tilauksiin mukaan. Ilmoitamme 
teille hieman etukäteen, kun vaihdamme kokonaan uuteen Premiumtarjoukseen. 
 
 

KUVA 

 

22. Emännänlahjat SS21 
Tykkäämme emännistämme! Tämän kauden uudet emännänlahjat löytyvät pian Holselleristä, Sales 
bookista. Emännät itse löytävät emännänlahjat HouseoflolaPS-sivustolta: www.houseoflolaps.fi  
 
Muista laittaa emäntäsi tilaukseen emännänlahjat, emännän valinnan mukaan. Ensin katsotaan 
tilausten perusteella, onko emäntä tasolla 1 (4-6 tilausta tai 450€ myynti) vai tasolla 2 (tilauksia 7->), 
ja valitaan lahja näistä tasoista.  
 
Sitten mikäli myynti on ylittänyt Tähti- (1000€) tason, lisätään myös tähtitason lahja ja mikäli myynti 
on ylittänyt Deluxe tason (2000€), saa emäntä vielä muiden lisäksi valinnaisen Lola favorit topin. 
Deluxe tason lahjan lisää myyjäpalvelu. Laita siis emäntäsi valitsema LF-topin nimi ja koko 
tilausnumeron kera myyjäpalveluun heti kun olet tehnyt tilauksen niin myyjäpalvelu ehtii lisätä 
lahjan ennen kuin emäntä valitsee maksutavan. 
 
Löydät Specteristä emännänlahjat seuraavasti: 

Harmaa taso: 
 

Hostess gift SS21 Cap fairy - ash pink  

Hostess gift SS21 Sally shawl - silver stone  

Hostess gift SS21 Plain sock - shimmer off white  

Hostess gift SS21 Today leggings - leo danish pink  

 
Roosa taso: 
 



Hostess gift SS21 Rich top - autumn raspberry  

Hostess gift SS21 Coin steel necklace  

Hostess gift SS21 Abbey shawl - soft blue  

Hostess gift SS21 Scarlet short skirt  

 
Tähti taso: 
 

Hostess gift SS21 Together necklace - steel  

Hostess gift SS21 Necklace fairy - steel grey  

Hostess gift SS21 Fairy medallion necklace - steele  

 
Kevään emännänlahjoja on rajoitettu erä ja sen vuoksi myyjillä ei ole mahdollisuutta ostaa 
emännänlahjoja. 
 
KUVA 
 

23. Palkitut  
Rakastamme lahjojen antamista!  
 
Kevätkutsujen varaus aktiviteetti, ne myyjät, jotka varasivat vähintään 35 kevätkutsut voittivat 
valintansa mukaan joko My denim jacket – blue  tai kengät kevään mallistosta. Hauskaa, että teitä oli 
näin monta, superpaljon onnea: 
 

KUVA 

Saimme jakaa paljon lahjoja 9 630€ + 90 tilausta / ROOKIE: 6 750€ + 67 tilausta  
(10 700€ + 100 til./ ROOKIE: 7 500€ + 75 til.) - tasolle yltäneille. Paljon onnea kaikille! 
Lahja lähetetään teille varastolta tänään. 
 
 
Hurraa ja onnea TOP -3 rookieille: 
 
Kuvat 
 
Syksyn viisi parasta myyjää myivät aivan huikeasti! Paljon, paljon, paljon onnea! 
 
Kuvat 
 
 



24. Markkinointietu – lahjakortti 
Ne myyjät, jotka ylsivät premiumtasoille, josta saa itselleen markkinointi edun eli lahjakortit, ovat 
saaneet viestin tiiminvetäjältään. 
 
Lahjakortti täytyy käyttää kokonaisuudessaan yhdessä tilauksessa viim. 28 helmikuuta 2021.  
Lahjakortilla voi tilata vain normaalihintaisia, jo varastolla olevia tuotteita ei siis jälkitoimituksessa 
olevia tuotteita tai give away/sales woman tuotteita. Mahdollisista palautuksista tai reklamoinneista 
tulleet lahjakorttihyvitykset täytyy käyttää tämän kauden aikana. 
Kun teet lahjakorttitilauksen: 

1. Tee tilaus Specterissä. Mikäli ostat enemmän kuin mitä lahjakortin summa on, et saa enää 
ylimenevästä osuudesta myyjäalennusta, mutta sen sijaan saat siitä provisiota. Laita 
lahjakortti tilaukseen. 
 

2. Lähetä sitten tilausnumerosi meille myyjäpalveluun, niin me vielä tarkistamme tilauksesi. 
Kirjoita viestin aiheeseen: Lahjakortti + tilausnumero. Jos haluat vielä tämän jälkeen tilata 
lisää itsellesi/perheellesi voit tehdä tilauksen normaalisti webshopisssa 25.1 alkaen ja käyttää 
siihen myyjäalennusta. 

 

 

25. Kevätmalliston 3 teemaa 
Kevään ihana mallisto koostuu kolmesta erilaisesta teemasta: 
 

26. Tietoa esittelymallistosta 
Laita meille viestiä viim. 14 päivän kuluessa, kun olet saanut malistosi, jos siitä puuttuu jotain tai 
sinun tarvitsee reklamoida. Käy siis mallisto huolella läpi, sillä 14 päivä jälkeen emme ota enää 
vastaan reklamaatioita mallistosta. 
 
 
27. Uutuusjulkaisu 
Tiedoksenne jo nyt kun varaatte kevään kutsuja, suunnittelemamme päivä uutuusjulkaisulle on 10 
maaliskuuta. 
Kevään aikana meillä on yksi uutuusjulkaisu ja sinulla myyjänä on mahdollista saada tämä 
uutuuspaketti toisessa myyntiaktiviteetissa.  
 

28.Premium tapahtuma SS21 
Kevään premium tapahtuma pidetään 8-9 toukokuuta. 
 
Tällä hetkellä ei ole vielä selvillä, minkälainen Covid-19 tilanne tulee olemaan keväällä, että 
voimmeko nähdä fyysisesti. Haluamme silti, että varaatte nämä päivät kalenteriinne ja palaamme 
premiumviikonlopun järjestelyihin myöhemmin. 
 
 
29. Omien yhteystietojesi muutos 
Haluamme muistuttaa, että heti kun omat yhteystietosi muuttuvat (esim. Puhelin tai osoite) laita 
meille viestiä myyjäpalveluun: myyjapalvelu@houseoflola.fi. Haluamme pitää myyjien yhteystiedot 
ajan tasalla. Muista päivittää tiedot myös Specteriin. 



 

30. Toimituskulut SS21  
Tarjoamme ilmaiset toimituskulut niille asiakkaille, jotka tekevät uuden tilauksen 3 päivän sisällä 
edellisestä toimitusmaksullisesta tilauksestaan.  
 
Mikäli asiakas on tehnyt ensin tilauksen, jossa tilauksen summa on ylittänyt 220€ ja näin saanut tässä 
tilauksessaan ilmaiset toimituskulut, niin hän ei saa enää toista tilausta ilman toimituskuluja, vaikka 
tekisi tilauksen 3 päivän kuluessa, jos tämä tilaus jää alle 220€. 
 
Toimituskulualennus lisätätään Specterissä valitsemalla tilaukseen tuote: 
Shipping fee discount Priority shopping  
 
 
Ensimmäisessä Premiumtarjouksessa on valittavana myös toimituskuluttomuus (yli 130€ tilauksiin). 
 

31. Uudet Lolattaret  
Lämpimästi tervetuloa ja onnea ensimmäiseen kauteen toivotamme uusille myyjillemme: 
  
Arja Käyhkö, Kerimäki 

Taija Keski-Heikkilä, Noormarkku 

Marika Kivelä. Akaa 

Hanna Haaramäki, Oulu 

Jaana Virkkunen, Mänttä 

Henna Lillukka, Keuruu 

 

32. Tärkeitä päiviä 
 
21.1. – Myynninaloitus  

21.1—28.2 - Rekrytointikampanja  
 
21.-31.1 – Tammikuun aktiviteetti, saa limited Sally Shawl -ocean blue 

21.1- 28.2 – Uutuuspaketti aktiviteetti 

25.1. – Webshop aukeaa 

1.3. – Viimeinen päivä laittaa kutsut Digitidiin uutuuspaketti aktiviteettia varten 

10.2. – Uutuusjulkaisu 

8.-9.5. – Premium event 


