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THE BODY SHOP’UN AYRICALIKLAR 

KULÜBÜ ŞİMDİ TÜRKİYE’DE! 
 

The Body Shop yüzlerce ürününün yanı sıra bedeninizi ve kendinizi 
daha çok sevmek için bir neden daha sunuyor. The Body Shop’un 

dünya çapındaki pek çok ayrıcalık sağlayan mobil uygulaması       
LOVE YOUR BODY CLUB, şimdi Türkiye’de. 

%100 Vejetaryen ve dünyanın dört bir yanında üretilen Yerel Ticaret 

içerikleriyle zenginleşen doğal ürünler, The Body Shop kullanıcılarına 

her zaman kendilerini iyi hissetmelerini sağladı. Şimdi, The Body Shop 

Türkiye’nin sadık müşterileri için daha büyük bir sürprizi var: Love Your 

Body Club.  

Kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran Love Your Body Club 
(LYBC) mobil uygulaması ile mağazalardan yapacağınız her alışverişte 
puan biriktirebilir, aynı zamanda mağazalardaki en güncel kampanya 
ve size özel indirimlerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.  Doğum günü 
ayınız boyunca geçerli olan sürpriz ürün hediyeniz de mağazalarda sizi 
bekliyor. Kulübün ayrıcalıklı üyesi olarak mağaza içi etkinliklere 
davetiye ve yeni koleksiyonlara erken erişim imkanına sahip olurken, 
artık kendinizi The Body Shop’ta daha özel hissedeceksiniz. 
  
LYBC dünyasına adım atmak için, The Body Shop Türkiye uygulamasını 
ücretsiz indirerek kayıt olup, bu ayrıcalıklar kulübünün bir parçası olun. 
Uygulamadan size en yakın The Body Shop mağazasını bulun, cilt 
bakımından makyaja; vücut bakımından parfüme kadar yüzlerce ürün 



seçeneği ile kendinizi şımartın. Alışverişlerinizde puan kazanırken, size 
özel ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayın. 
 

İLETİŞİM: 

PR Fabrik İletişim Danışmanlığı 

Aslı Sağlam – asli@pr-fabrik.com - 0536 690 2725 

Gökçe Demir – gokce@pr-fabrik.com 

0212 244 78 74 

 

Manifestomuz: 
Hikayemiz Anita Roddick'in devrim niteliğinde bir şeye; işletmelerin iyilik yapan bir güç 
olabileceğine inanmasıyla başladı ve 1976'da The Body Shop doğdu. Daima bir şeyleri farklı yaptık, 
ezberlerin dışına çıktık, cesur olduk ve meydan okuduk. Bugün “söz”ümüz daha önce hiç olmadığı 
kadar güçlü: Değer katmak, tüketmemek. Bizim için bunun anlamı, insanlara, gezegenimize, 
biyolojik canlılığa ve kaynaklara değer katmaktır. Çiftçi ve tedarikçilerimizle adil olarak çalışarak 
yerel toplulukların gelişmesine yardımcı olmaya söz veriyoruz. Ürünlerimiz değer katar, ancak asla 
yanlış vaatlerde bulunmaz ve hayvanlar üzerinde test edilmez. Orijinal olduğumuz, sözümüzü 
esirgemediğimiz ve doğru olanı savunduğumuz için gururluyuz; birlikte bunu başarabiliriz. Değer 
kat, tüketme, birlikte bu mümkün. 

The Body Shop Türkiye’ye ulaşmak için: 

Web sitesi : http://www.thebodyshop.com.tr/ 

Facebook: http://www.facebook.com/TheBodyShopTurkiye 

Instagram: http://www.instagram.com/thebodyshoptr 
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