


عنا معلومات
halara كلمة تعني ، الیونانیة في  ذلك على بنا خاصة لمسة نضع نحن". ببساطة األمور خذ"

 و ةاللطیف المراوغات جمیع ذلك في بما ، نفسك تحتضن أن نريدك"! ممتعة اجعلھا" ونضیف
.الفريدة

 في ، رةصغی أم كانت كبیرة ، بالحیوية مفعمة لحظات وإضفاء بالثقة تشعر جعلك ھي مھمتنا

.الیومیة حیاتك

.ذلك تستحق ألنك ، المصنعة الشركات أفضل من األداء عالیة منتجات لك نقدم السبب لھذا

#LetsHalara #HalaraCrew #TakeItEasy



Take It Easy, Make It Fun!
#LetsHalara #HalaraCrew #TakeItEasy
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100% By Top Brands Manufactures
Top Quality with no markups.
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المصنعةالشركاتأفضلمن100٪
.األسعارفيزيادةال،عالیةجودة



المنتجمواصفات



ناعمة كالغیوم
نسیجنا  Cloud9 ™ تغطیة ناعمة بشكل ال یصدق وخفیفة . سیجعلك تشعر وكأنك طوال الیوم

.الوزن تجعلك تعتقد أنك ترتدي السحاب



درجة360تمتد 
.قم بتمدید قلبك ألن السروایل الضیقة لدینا ستتبع



النحت والتشكیل
.سیبقیك تصمیم الغنیمة والدرزات المحدبة ترقص طوال الیوم



Product Feature

دعم متحرك ،
أقصى درجات الراحة

نعتقد أن حمالة الصدر الریاضیة المناسبة
.سوف تجعلك ال ترتدي حمالة صدر العادیة



یال ھالرا# 
.ابتسامة مریحة ، ضحكة ھادئة ، عقل ھادئ



ھالرا# 
محتوى المؤثر



إبداعیةزوايا



ً "فخور بكوني إنسان ، سعید بالبقاء في المنزل  لتجربة وضعیات یوغا جدیدة ، أو خطط للمشي ولكن Halaraارتِد . طوال الیوم" عرضیا
.أشھر 5انتھى بك األمر بمشاھدة التلفزیون ، أو افتح الكتاب الذي اشتریتھ قبل 

الكمال ھو العادي - 1

@jessicazhanq @andreakimmm @kadypei@kelsie_mcglynn



.من أفضل العالمات التجاریة 1/3راحة مجنونة وتصمیمات رائعة وألوان جذابة ، كل ذلك بسعر 

السعر من 1/3 و عالیة جودة-2

@amazingishgrace @sophie.lo @weyheynicole @meeshkeem



أن تفعل كل شيء ھالراتستطیع  -من االستودیو إلى الشوارع 

الیوم طوال راحة - 3

@jaderichey_ @amazingishgrace @sarah.sung @jackline1004



@alysapaulina



HalaraCrew# إلى انضم



تملكه أن يجب

خلفیة

نادي ریاضي
بیت

شارع
المناظر الطبیعیھ

وضع

تمتد اإلحماء
تشكل الیوغا

الجري أو الركض
Tسیلفي مع مرآة

تفاعل مع األصدقاء أو العائلة

أداة

مستلزمات الحیوانات األلیفة
ى سجادة یوجا ، وغطاء دمبل ، وشریط مطاطي ، وما إل(معدات اللیاقة البدنیة 

)ذلك
نبات

.یجب أن تحتوي كل فئة في رسالتك على عنصر واحد على األقل
)الدعائم( اللیاقة معدات) + الوضع( الجري) + الخلفیة( الرياضیة األلعاب صالة ، المثال سبیل على



:1 الخطوة

.بك الخاص PayPal حساب وقدم االتفاقیة وقع

:2 الخطوة

 ، بنا الخاص  Influencer موقع على) بالتجزئة البیع قیمة من دوالًرا 140 إلى يصل ما ، قطع 5-4( المفضلة مجموعاتك من مجموعتین دد
. *مجانًا والشحن العناصر على للحصول بك الخاص الرمز استرد ثم

:3 الخطوه

 الوسائط منصات على المحتوى ھذا أيًضا وسنستخدم ،TikTok على لنشرھما فیديو مقطعي إنشاء منك نطلب! محتوى إنشاء
.بنا الخاصة االجتماعیة
:الرابعة الخطوة
LetsHalara# وسم االجتماعي التواصل وسائل على انشر #HalaraCrew #TakeItEasy وذكرناthehalara!  فريًدا رمًزا ستتلقى 

 أيًضا. بالكامل الشراء على ٪X لخصم الويب على موقعنا على استخدامه متابع 100 إلى يصل لما يمكن بحیث مشاركاتك إلى إلضافته
.عمل يوم 2-1 غضون في دوالًرا 50 ستتلقى ،

التعاون تفاصیل

• التعاونھذاشروطعلىوتوافقتؤكدأنكيعنيالمنتجطلب
• halara لـيمكن**  واإلعالناالجتماعيالتواصلألغراضتنشئھاالتيالمحتوياتجمیعاستخدام s



HalaraCrew# إلى انضم



@ تابعنا  thehalara
#HalaraCrew #LetsHalara


