Partne
rünk
ajánlja
!

„Mi így segítünk”
A SEGÍTSÉG MINDENKINEK JÓL JÖN – Bár kicsik vagyunk, a magunk módján tudunk
felajánlásokat tenni. Reméljük, ezzel hozzá tudunk járulni partnereink pozitívabb jövőképéhez!
inkon is közzétesszük, egyedi cikkel vagy interjúval kiegészítve.
Kizárólag a partnereink – akik a
kozmetikájukban Meso Laser,
HYDROcare vagy o2-balance készülékkel végzik prekozmetológiai protokoljaikat – vehetik
igénybe a felajánlást!

2 Segítség a tanulni vágyóknak:
Díjmentes Wonder Pearls Contouring-képzés:
– contouring stylist vezetésével;
– a képzés alatt megismerheted
az optikailag ﬁatalító hatású púderek működését és alkalmazását a kozmetikai gyakorlatban;
– az ismeretanyaggal extra proﬁtot biztosító kiegészítő szolgáltatást vezethetsz be a szalonodba (conturing megtanítása a
vendégeknek, conturing púderek viszonteladása);

– a conturing púderekkel látványosan kiemelheted kezeléseid
eredményét, és megbízható
fényvédelemmel engedheted
vendégeidet az utcára.
Információ és jelentkezés:
A díjmentes részvételi lehetőséget az augusztus 31-ig kiírt időpontokra lehet érvényesíteni.
A jelentkezés feltétele, hogy
partnerkóddal rendelkezz.
Információ és partnerkód
igénylése: www.kwik.hu

3 Segítség a megújulásra vágyóknak:
Ha új munkaterületre vágysz
vagy a régit bővítenéd, de nincs
hozzá anyagi kereted:
Zuglói Centrumunkban (Bosnyák tér) prémiumszintű német
gépparkkal, teljes berendezéssel
felszerelt, 2 műszakban működő
prekozmetológiai rendelőkhöz
extra kedvezményes bérlési lehetőséget biztosítunk négy fő
részére. A felajánlás részét képezi, hogy a kiválasztott négy
kozmetikus részére honlapot,
átképzéseket és előre kidolgozott üzleti modellt is biztosítunk, teljesen díjmentesen. A
helyeket pályázattal lehet megigényelni.
Információ és pályázati
dokumentáció: www.kwik.hu
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PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

A

2021-es év második felében
szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a partnereinknek, akik
n az elmúlt időszak miatt leállásra
kényszerültek,
n fejleszteni szeretnének,
n váltanának, de támogatásra van
szükségük.
1 Ingyenesen igénybe vehető
professzionális fotózás:
– Fotózás saját helyszínen vagy
budapesti székhelyű kozmetikai
stúdióban.
– Kezelés közbeni fotók és egyedi szalonfotók is készülhetnek.
– A képeket retusáljuk, vágjuk és
minőségi kivitelezésben, nagy
felbontásban, szabad felhasználási joggal rendelkezésre bocsátjuk.
– A kész anyagot a honlapunkon
vagy Facebook/Instagram-oldala-
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