Czy chciałbyś być naszym dystrybutorem?
Jesteśmy zainteresowani współpracą z gabinetami kosmetycznymi, salonami
fryzjerskimi, gabinetami dermatologicznymi, salonami specjalizującymi się w
trychologii znajdującymi się na terenie całego kraju. Zwracamy się do Klinik
Medycyny Estetycznej, które mogą wprowadzić do zakresu świadczonych usług
nowość:
Rozpoznawanie problemów skóry głowy i włosów oraz rozwiązanie
zdiagnozowanych problemów przez zastosowanie specjalistycznych
preparatów GZ Laboratories linii Satura®.
Możemy również zaproponować rozwiązanie stosowane przez kosmetologów do
skóry twarzy i ciała, czyli preparaty GZ Laboratories linii EOS®
Poszerzenie oferty nie wiąże się z nakładem środków finansowych z Państwa
strony, a oferuje likwidację dręczących problemów Klientów, do których można
zaliczyć: wypadanie włosów, łupież, łojotok, różne rodzaje łysienia, rozdwojenie
końcówek włosów i inne problemy.
Preparaty kosmetyczne pozwalają zlikwidować i zahamować starzenie się skóry.
Leczą następujące dolegliwości: Trądzik, nużeniec, trądzik różowaty,
przebarwienia, wągry.
Z pewnością nowa usługa diagnozowania problemów skóry głowy i włosów
pozwoli na stworzenie bardziej interesującej oferty, zdobywając jednocześnie
przewagę konkurencyjną.
Zalety bycia naszym dystrybutorem?
● Preparaty kosmetyczne Satura® i EOS® są specjalistycznymi, wysoce
jakościowymi kosmetykami trychologicznymi i kosmetologicznymi. Zostały
wykonane ręcznie i posiadają markę Hand Made.
- zajmując się sprzedażą naszych produktów, masz zagwarantowaną ich jakość.

● Zdobądź pierwsze miejsce w swoim regionie
- nasze produkty są kompletną nowością na polskim rynku, a zatem możesz
uzyskać przewagę nad konkurencją! Oferujemy wyłączność w realizacji usługi oraz
dystrybucji kosmetyków w danym regionie.
● Poszerzenie oferty

- jeśli wybierzesz naszą usługę oraz kosmetyki Satura® i EOS® , to poszerzysz
swoją ofertę usług zyskując zadowolenie Klientów, a także dodatkowy dochód.
● Dodatkowa promocja
- zamieszczamy naszych dystrybutorów jako naszego partnera w materiałach
reklamowych.
● Kosmetyki Satura® i EOS® to coś więcej niż tylko kosmetyki, to sposób na
zlikwidowanie uciążliwych i często spotykanych problemów Twoich Klientów
- to świetny sposób na zdobycie nowych, usatysfakcjonowanych Klientów.
● Szeroka oferta kosmetyków Satura® i EOS® zdecydowanie rozwiąże wszystkie
główne problemy związane z włosami, skórą głowy oraz skórą twarzy i ciała.
Zachęcamy do współpracy:
● Gabinety kosmetyczne,
● Gabinety dermatologiczne
● salony fryzjerskie,
● Ośrodki SPA,
● Punkty apteczne i Drogerie
● Wszystkie osoby zainteresowane naszymi produktami
Co oferujemy naszym oficjalnym Dystrybutorom?
● Znaczne zniżki, dostępne tylko dla naszych Dystrybutorów.
● Udostępnienie wiedzy związanej z usługą i kosmetykami Satura® i EOS® w
czasie specjalistycznego szkolenia.
● Przekazanie zamówień do Dystrybutora od klientów z jego strefy działania.
● Gratisowe materiały reklamowe.
Czego spodziewamy się od naszych oficjalnych Dystrybutorów?
● Uczestnictwa w szkoleniu.

Sami nie możemy przekazać ofertę osobom, które potrzebują tych
niezwykłych i specjalistycznych kosmetyków. W związku z tym zapraszamy
Ciebie do współpracy.
W razie zainteresowania współpracą prosimy o kontakt:
Anna Kuznetsova tel:+48 519 020 292; Żora Korolyov tel: +48 603 308 042.
Email: satura@satura-rosta.pl
Rozpatrzymy Państwa zgłoszenie i przekażemy wszelkie informacje konieczne w
celu nawiązania stałej współpracy.

