HENRIËTTE FAROCHE

VÁLASZ A VILÁG GAZDASÁGI VÁLSÁGÁRA: VÁLTSON
ÉS LENDÍTSE ÁT AZ ÜZLETÉT A NEHÉZ IDÔSZAKON!

OKOSAN.

Amióta válság sújtotta az egész világ gazdaságát, Magyarországon dolgozó kozmetikusok különösen nehéz helyzetbe kerültek. Nap, mint nap érezzük: a dolgok nem
mennek már úgy, mint régen. Az emberek többsége ugyanis úgy reagál az új, hátrányos pénzügyi helyzetre, hogy
ôrült spórolásba kezd, fontolóra veszi a kiadásait. Gyakran
a kozmetikai szolgáltatás, egy fajta luxus lévén, egyszerûen kimarad a havi tervezetbôl.

sugallja a vendégnek, hogy Ön törôdik vele és alkalmazkodik az
ô megváltozott helyzetéhez.
Ha viszont olyan szerencsés vendégei is akadnak, akik nem aggódnak a piszkos anyagiak miatt, azok számára változatos, drágább de versenyképes luxus kezeléseket is tudunk ajánlani (pl.
kaviáros ránctalanító szett fecskendôkbe zárva, kaviáros biomatrix maszk liofilizált kollagénnel, SPA C-vitamin acerola cseresznye kivonattal stb.).

Hogyan tudunk alkalmazkodni az új helyzethez, és mik a
lehetôségek?
Elôször is meg kell értenünk, hogy nemcsak nekünk nehéz, hanem a vendégeink többségének is. Sokaknál drasztikusan emelkedtek meg a hiteltörlesztô részletek. Mégis, mit tehetünk,
hogy ne vesszen kárba az évek nehéz munkája, azaz hogyan
tartsuk meg a kialakított vendégkörünket?

Segítség a cégtôl: 24 órán belüli áruellátás, tanfolyamok,
vizsgaszettek és még sok más…
A cégünk mindig 100%-osan támogatja a minket választó kozmetikusokat, magas minôségû képzéseket biztosítunk, segítünk
a kezelési költségek kiszámításában, kezelési tervek összeállításában. A tanulóknak pedig kedvezményes vizsgaszetteket ajánl.
Lépjen kapcsolatba velünk, és merjen változtatni!

Henriëtte Faroche: pénztárcabarát megoldás azoknak,
akik a minôségre szavaznak!
A minôségi termékekrôl ismert holland Lanèche cég „kis testvére” a Henriëtte Faroche egy költségkímélô alternatívát ajánl a
kozmetikusok számára, akik tenni szeretnének valamit az üzletük fellendülése érdekében. Rengeteg termék közül választhatnak, melyek több árkategóriás csoportot alkotnak, így mindenki megtalálhatja a saját vendégkörének megfelelôt. A folyamatosan megújuló és bôvülô termékskála garantálja a kezelések
sokszínûségét.

További információ: LC-NC Kft.
Tel: 06/1 335-3637
E-mail: info@laneche.hu
www.laneche.hu

Nem kell kidobni az Ön által eddig használt terméket:
válasszon mellé egy alternatív termékcsaládot!
Ha a válságos helyzetben is szeretnénk megtartani a vendégeinket, szükségünk lesz a stratégiaváltásra. Amennyiben Henriëtte
Faroche termékcsaládra váltunk, vagy a meglévô mellé választjuk másik termékcsoportként, sokkal alacsonyabb árakon is dolgozhatunk ami sok vendég számára egyetlen megoldást fog
jelenteni. Az hogy Ön pozitív változásokat visz véghez, azt
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