Szanowni Państwo,
zapraszamy do magicznego świata PERFECT SALON, bo to właśnie tutaj czeka na Was
wiele wspaniałych nagród i atrakcji. Profesjonalne narzędzia fryzjerskie, oryginalne
akcesoria, atrakcyjne szkolenia i zagraniczne wyjazdy wypoczynkowe, a nawet
samochody i najwyższej klasy sprzęt elektroniczny – wszystko jest w Waszym zasięgu.

Ekskluzywny Klub zapewnia swoim uczestnikom:


bezpłatne członkostwo



bezpłatne szkolenie startowe z zakresu wiedzy o kosmetykach marki JOICO



bogaty katalog nagród, gdyż wiemy, że każdy miewa inne potrzeby i marzenia,
które chcemy spełniać



wsparcie w promocji swojego salonu głównie w Internecie, gdyż to właśnie w
sieci aż 74% osób szuka informacji o danym miejscu/produkcie/osobie zanim będzie
miało z nim kontakt



system zamówień z klubem lojalnościowym opartym o punkty wymienne na
nagrody, gdyż każda współpraca powinna być efektywna i przyjemna



atrakcyjne rabaty i specjalne oferty dla klientów salonów, gdyż chcemy pomagać
Państwu troszczyć się o swoich gości każdego dnia



opiekę handlową i wsparcie techniczne, gdyż dla nas liczy się pewność i spokój
naszych partnerów



profesjonalny wizerunek salonu oraz całego zespołu, gdyż wiemy, że klienci cenią
znane marki

Nasz pionierski projekt umieściliśmy w Internecie, gdyż to właśnie tam skupiają się największe
społeczności. W Polsce jest aktywnych aż 32 miliony osób, a aż 72% z nich korzysta z dostępu do
sieci codziennie. Dzięki stronie internetowej oraz obecności w najpopularniejszych mediach
społecznościowych jesteśmy w stanie promować zarówno cały Klub PERFECT SALON, jak i
osobno wszystkie należące do niego salony.
Uprościliśmy i również w wersji elektronicznej stworzyliśmy system zamówień. Dzięki temu
zamówienia dla salonu można robić szybko i komfortowo z każdego miejsca świata, a co
najważniejsze, zdobywać za to prezenty. Każdy zakup jest premiowany odpowiednią ilością
punktów wymiennych na atrakcyjne nagrody z wielu kategorii, a katalog został ułożony tak, by
każdy znalazł w nim coś dla siebie.
Chcąc zadbać o wszystkich klientów salonów należących do Klubu PERFECT SALON,
przygotowujemy dla nich atrakcyjne oferty. Obok pakietu uniwersalnych promocji będziemy
przygotowywać dla każdego salonu także indywidualne oferty. Aby budować lojalność,
przewidujemy także Karty Stałego Klienta, uprawniające do zniżek i prezentów.
Wszystkich należących do Klubu otaczamy wsparciem handlowym i technicznym, zapewniając
możliwości konsultacji działań oraz pomoc przy rozwiązywaniu wszelkich problemów.
Jesteśmy pewni, że PERFECT SALON to marka, która budzi zaufanie oraz szacunek. Ze swojej
strony dokładamy wszelkich starań, by oferta przygotowana dla Państwa była atrakcyjna i
wyróżniała się na tle innych działań.
W PERFECT SALON stawiamy na nowatorskie rozwiązania, profesjonalizm i prestiż. Wszystkich,
których dewizą jest najwyższa jakość obsługi zapraszamy do udziału w tym innowacyjnym
projekcie zmieniającym oblicze fryzjerstwa i własnego salonu.

Aleksandra Kaczmarek
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w 3 krokach

1.

Zgłoś się do PERFECT SALON przez:
 Stronę internetową www.perfectsalon.pl (KONTAKT)
lub
 Kontakt kontakt@perfetsalon.pl oraz 605 111 599

2. Otrzymasz dostęp (login i hasło) do internetowego systemu zamówień i…
3. …już możesz uruchomić system, złożyć pierwsze zamówienie i zbierać punkty!*
*każdy salon przed wstąpieniem do Klubu PERFECT SALON musi spełniać określone warunki.
Więcej informacji kontakt@perfectsalon.pl.

Ciesz się bezpłatnym systemem, który ułatwi Ci pracę i pozwoli zaoszczędzić cenny czas.
Zbieraj punkty za zakupy i odbieraj atrakcyjne nagrody.
Wstąpienie do Klubu PERFECT SALON nie wiąże się obowiązkiem korzystania z elektronicznego systemu
zamówień.

