Parfuma iPhone Applicatie
Eind december introduceerde Parfuma haar vernieuwde website, inclusief webshop waarop je al
je favoriete beautyproducten online kan bestellen. Door het succes van deze site, die de
verwachtte bezoekersaantallen al overtrof, besloot Parfuma als eerste parfumerie in de Benelux
ook een speciale iPhone applicatie te lanceren.
De samenwerking met Siteware krijgt hiermee een succesvol vervolg: de Parfuma iPhone
applicatie brengt het online gamma van Parfuma naar je iPhone. In een gebruiksvriendelijke
applicatie worden alle toppers, nieuwigheden en suggesties van Parfuma uitgelicht. Alle
luxeproducten kan je snel per categorie of merk opzoeken waarbij je een foto en de belangrijkste
informatie krijgt. De iPhone applicatie is gratis en kan worden gedownload via de Apple Appstore.
Ontdek & bestel vanaf nu al je niche beautyproducten via je iPhone in een handomdraai!

www.parfuma.com

Omschrijving Parfuma App in Apple Appstore:
Ontdek, zoek en bestel exclusieve parfums, verzorgingsproducten en make-up waar en wanneer
je maar wil. Cosmetica shoppen in een handomdraai via je iPhone!
Bij elk product vindt je een duidelijke foto, productinformatie zoals geurpiramide,
gebruiksaanwijzingen en tips. Indien u uw favoriete beauty product niet gevonden hebt, kan u
direct mailen of bellen naar een van onze winkels om eender welk product uit ons ruime gamma
toe te voegen aan uw bestelling.
Bestellingen worden gratis aan huis geleverd vanaf €50 in heel België en vanaf €100 in Nederland
en Frankrijk.
Ontdek & bestel vanaf nu al je exclusieve beautyproducten in een handomdraai!

Met de Parfuma App kan je:
 Nieuwigheden, Toppers, Suggesties ontdekken via de uitgelicht-functie.
 browsen per merk: Acqua di Parma, Amouage, Annayaké, Armani Cosmetics, Armani Privé, Balenciaga,
Byredo, Chloé, Comme des Garçons, Donna Karan Collection, Environ, Etro, Geoffrey Beene, Jane Iredale,
Juicy Couture, Juliette has a Gun, La Mer, Lostmarc’h, Marc Jacobs, Maison Martin Margiela, Mason
Pearson, Narciso Rodriguez, Private Collection Estée Lauder, Robert Piguet, Senscience, Serge Lutens,
Shiseido Men, Skin Mineral for Men, Tom Ford, Van Cleef & Arpels, Viktor & Rolf .






browsen per categorie: parfums/make-up/huidverzorging/bad & lichaam/ mannen.
snel en makkelijk je favoriete product opzoeken via de zoekfunctie.
direct contact opnemen met een van de Parfuma winkels per telefoon of mail en de ligging
bekijken via de contactfunctie.
je winkelmandje aanvullen, bekijken en bestellingen afronden in een handomdraai.

iPhone schermafdrukken:

www.parfuma.com

