
November 2021 - Ready to show off
Plan for novemberboksen ‘Ready to show o�’:

● Vi sender boksen den 15. november

● Ready to show o�:
- Værdi: 970 kr.
- Velkomstgave: Vitamin C serum (Junglück)
- Samlet værdi: 1.205 kr. (inkl. gaven)

● Kampagne:
- Få første boks til 99 kr.
- Brug koden “SHOWOFF”

● Landing page: https://theladybox.dk/ready-to-show-o�-unboxing

Timeline:
● Frem til og med 12. november

- Sweet Dreams annoncer

● 13. - 20. november
- Teaser annoncer
- Annoncer med velkomstgave

● 21. november til og med 12. december
- Ready to show o� boksen annoncer

Boksen indeholder:
● Ladybox | Ready to show o�

- Værdi 1.205 kr. (inkl. velkomstgaver)
● Cleansing Foam | Löwengrip

- Værdi 220 kr.
● Eyelash- & Brow serum | Lantz Copenhagen

- Værdi 329 kr.
● Lip Balm | Rønsbøl

- Værdi 69 kr.
● Blush Pink Velvet Cream | Figs & Rouge

- Værdi 304 kr.
● Brow Styling Soap | PAESE

- Værdi 49 kr.
● Maple Syrup & Sea Salt | Nutisal

- Værdi: 19 kr.
● Vitamin C Serum | Junglück (Velkomstgave)

- Værdi 235 kr.



November 2021 - Ready to show off
Highlights:

● Så er det tid til endnu en sæson med diverse julearrangementer, og her skal du

selvfølgelig ud og vise dig frem fra din bedste side! Boksen er derfor sammensat

af produkter, der fremhæver dit ansigt og giver den perfekte base, inden du

eventuelt påfører din makeup.

● Start med at gøre dig klar til aftenens strabadser ved at rense dit ansigt. Påfør

din nye creme i T-Zonen, som giver en mat e�ekt og minimerer porerne. Brug

vippeserummet til at få langvarigt, lange og smukke vipper. Med en fugtgivende

lip balm, bliver dine læber bløde og klar til læbestift. Slut forberedelsen med at

style dine øjenbryn, så de ser naturligt fyldige ud - alt sammen mens du nyder

den helt nye nøddevariant fra Nutisal.

● Get Ready to Show O�!!

● 6 full size produkter + velkomstgave → Samlet værdi: 1.205 kr.


