
AMBASADOR MARKI KLIENT GOLD KLIENT VIP
Półroczny zakup kosmetyków Arkana na kwotę min.
14.000,-brutto

Półroczny zakup kosmetyków Arkana na kwotę
min. 10.500,- brutto

Półroczny zakup kosmetyków Arkana na kwotę min.
7.500,- brutto

raz na pół roku mozliwość skorzystania z: raz na pół roku

raz na pół roku bon na zakup kosmetyków Arkana w
kwocie 1200* pln brutto  uprawniający do 50 %
znizki (*kwota przed rabatem; rabat od cen regularnych)

raz na pół roku bon na zakup kosmetyków Arkana w
kwocie 700* pln brutto  uprawniający do 50 %
znizki (*kwota przed rabatem; rabat od cen
regularnych)

lub lub

Pakiet wsparcia promowania gabinetu na Facebook o
wartości 600 pln. Przez promocję gabinetu rozumie się
wyświetlenie reklamy gabinetu osobom z ich lokalizacji,
zainteresowaniach (uroda, zdrowie, kosmetyka,
przedział wiekowy). Reklama jest przygotowana przez
firmę Arkana z wcześniejszym uzgodnieniem
szczegółów kreacji z Klientem. Koszt pakietu obemuje
przygotowaie kreacji oraz koszt kampanii.

Pakiet wsparcia promowania gabinetu na Facebook
o wartości 350 pln. Przez promocję gabinetu rozumie
się  wyświetlenie reklamy gabinetu osobom z ich
lokalizacji, zainteresowaniach (uroda, zdrowie,
kosmetyka, przedział wiekowy). Reklama jest
przygotowana przez firmę Arkana z wcześniejszym
uzgodnieniem szczegółów kreacji z Klientem. Koszt
pakietu obemuje przygotowaie kreacji oraz koszt
kampanii.

- pakiet raz na pół roku bon na pakiet na akcesoria
Arkana

- pakiet raz na pół roku bon na pakiet na akcesoria
Arkana

- pakiet raz na pół roku bon na pakiet na akcesoria
Arkana

O wartości 650 pln: O wartości 300 pln: O wartości 200 pln:
*(rodzaj uzależniony od dostępności w stanach
magazynowych)

*(rodzaj uzależniony od dostępności w stanach
magazynowych)

*(rodzaj uzależniony od dostępności w stanach
magazynowych)

zamówienia można dokonać pod numerem 722 070 098
lub na adres mailowy lojalnosciowy@arkana.pl

zamówienia można dokonać pod numerem 722 070
098 lub na adres mailowy lojalnosciowy@arkana.pl

zamówienia można dokonać pod numerem 722 070 098
lub na adres mailowy lojalnosciowy@arkana.pl

Szkolenie PREMIUM o wartości 650 zł brutto Szkolenie TOP ARKANA o wartości 500 zł brutto Szkolenie STANDARD o wartości 350 zł brutto

Dni Otwarte w Twoim Gabinecie Dni otwarte w Twoim gabinecie Dni otwarte w Twoim gabinecie
Gratisy o wartości 500 zł brutto Gratisy o wartości 300 zł brutto Gratisy o wartości 100 zł brutto
*katalogi , gifty i prezenty dla Klientów – o rodzaju
decyduje Organizator, a jest to uzależnione od
dostępności w stanach magazynowych

*katalogi , gifty i prezenty dla Klientów – o rodzaju
decyduje Organizator, a jest to uzależnione od
dostępności w stanach magazynowych

*katalogi , gifty i prezenty dla Klientów – o rodzaju
decyduje Organizator, a jest to uzależnione od
dostępności w stanach magazynowych

……………………………… …………………………… ……………………………
 Uczestnictwo w pokazie Arkana VIP Uczestnictwo w pokazie Arkana GOLD Uczestnictwo w pokazie Arkana SILVER

-  1-2 rząd, rezerwacja miejsc -  1-2 rząd, rezerwacja miejsc - 1-2 rząd rezerwacja miejsc

-  bezpłatne certyfikaty uczestnictwa (dla całego
personelu gabinetu i wszystkie rodzaje obowiązujące na
pokazie)*dotyczy Pokazów Nowości Arkana
organizowanych w określonych przez Organizatora
miastach

-  bezpłatne certyfikaty uczestnictwa (dla całego
personelu gabinetu i wszystkie rodzaje obowiązujące
na pokazie)*dotyczy Pokazów Nowości Arkana
organizowanych w określonych przez Organizatora
miastach

Wejście na targi i kongres BF Warszawa lub LNE
Kraków

•         Dotyczy jednej pełnej wejściówki na dwa
dni wydarzenia – bez noclegu

Prezent powitalny w gronie AMBASADORÓW
ARKANA

•         Prezent jest niespodzianką, o
różnej wartości, o której decyduje
Organizator

•         Rozliczane 1 (jeden) raz w określe
rozliczeniowym

…………………………………………..

Promowanie Twoich usług jako gabinet
TOP ARKANA – wpis na stronie
internetowej oraz przy wydarzeniach
detalicznych w danym regionie polecanie
usług gabinetu
…………………………………………
Certyfikat jakości wykonywanych usług

•         Certyfikat papierowy wydawany
raz w okresie rozliczeniowym

……………………………………………..
Udział w losowaniu bonu do zrealizowania na
dowolną wycieczkę
Losowanie wycieczki 1 (jeden) raz w cyklu
rozliczeniowym
Termin losowania ustala Organizator po zakończeniu
Programu

mailto:lojalnosciowy@arkana.plzam�wienia
mailto:lojalnosciowy@arkana.plzam�wienia
mailto:lojalnosciowy@arkana.pl


SZKOLENIE PREMIUM ARKANA SZKOLENIE TOP ARKANA SZKOLENIE STANDARDT
-  wartość szkolenia 650 zł brutto -  wartość szkolenia 500 zł brutto -  wartość szkolenia 350 zł brutto

-  czas szkolenia 6 h (1h=45min) -  czas szkolenia 3h (1h=45min)
-  czas szkolenia 8 h (1h=45min) -  dla całego personelu -  dla całego personelu

-  dla całego personelu
-  szkolenie z max 3 linii Arkana/ zabiegów z
indywidualnym podejściem do potrzeb gabinetu
(ustalane wcześniej)

-  szkolenie z max 1linii Arkana/ zabiegów z
indywidualnym podejściem do potrzeb gabinetu
(ustalane wcześniej)

-  przegląd całej oferty z indywidualnym podejściem do
potrzeb gabinetu (ustalane wcześniej )

-  szkolenie z liń Arkana nie podlega wymianie na
innego typu szkolenie -  szkolenie z liń Arkana nie

-szkolenie max 6 linii Arkana -  certyfikaty z omawianych linii dla całego personelu
GRATIS ( max 3 rodzaje ) podlega wymianie na innego typu szkolenie

-  szkolenie z liń Arkana nie podlega wymianie na innego
typu szkolenie -  materiały szkoleniowe -  certyfikat z omawianych linii dla całego personelu

GRATIS ( max 1 rodzaj)-  certyfikaty z omawianych linii dla całego -  materiały szkoleniowe
personelu GRATIS

- materiały szkoleniowe Odbywa się w gabinecie Klienta

-  indywidualne konsultacje kosmetologiczne ze szkoleniowcem Arkana, analiza skóry dla chętnych zapisanych wcześniej Pań, doradztwo w zakresie pielęgnacji skóry i
doboru kosmetyków i zabiegów.
(dla każdej z przebadanych Pań raport z analizera ) Szczegóły dotyczące szkolenia:
-  Szkoleniowiec Arkana przyjeżdża do gabinetu z własnym wyposażeniem (kosmetyki, analizer skóry Natii, Komputer)
-termin ustalany z wyprzedzeniem , w miarę dyspozycyjności szkoleniowca Arkana.

Program Dni otwartych obejmuje:
-4 (cztery) godziny w gabinecie ze szkoleniowcem Arkana.

-  komputerowe badanie skóry analizerem Nati (na wybranej klientce)
-  zabieg tematyczny ustalany indywidualnie pod kątem omówienia

właściwej, codziennej pielęgnacji skóry, krok po kroku z kosmetykami Arkana praktyczne wskazówki dotyczące pielęgnacji domowej i gabinetowej


