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DO’S EN DON’TS

VOEDING, SUPPLETIE
EN HUIDVEROUDERING
Beautytrends &
de mentale en
fysieke gezondheid

BE YOURSELF,
BE HAPPY
& BEMINERAL
SkinVision App
HUIDKANKER TIJDIG
HERKENNEN

BEAUTY2BUY
BEURSSPECIAL

WERKEN MET ALISSI
BRONTË EN ATTIRANCE
COSMETICS COMPANY
Alissi Brontë biedt luxe, huidverbeterende wellnessbehandelingen voor elk huidtype. Naast de kwalitatief
hoogwaardige behandelingen en producten zijn er nog tal
van voordelen in werken met het Spaanse natuurzuivere
cosmeticamerk én met distributeur Marijke Stoop van
Attirance Cosmetics Company (ACC) in Breda.

M

arijke Stoop: “We hebben nog meer
mooie merken in onze portfolio, die
een prachtige aanvulling vormen op
Alissi Brontë. Maar er is meer, want
bij ons staat de schoonheidsspecialist centraal.
Niet alleen in de praktische toepassing van de
merken, maar óók als ondernemer.”
Attirance Beauty Xperience Center
“Binnen Attirance willen we collegaschoonheidsspecialisten en
beautyondernemers inspireren en naar
een hoger niveau tillen met onze kennis
en kunde. We staan dichtbij de praktijk en
proberen alles zelf uit in het Attirance Beauty
Xperience Center: de salon en trainingslocatie
voor depositaires. Onze kracht zit in onze
kleinschaligheid, de korte lijntjes en ons snelle
en adequate handelen. Ook ondersteunen
we de beautyprofessional met coaching in
bijvoorbeeld salonconcept en bedrijfsvoering.”
Minder uren, meer omzet
Marijke Stoop heeft ruim 25 jaar ervaring als
schoonheidsspecialist en ondernemer. Sinds
2016 is ze importeur en distributeur voor Alissi
Brontë en Eve Taylor. Daarnaast is ze óók
erkend businesscoach. “Ik leer mijn klanten
relaxter ondernemen en met minder uren meer
omzet te genereren. Dat klinkt misschien als een
sprookje, maar dat is het niet. Onze trainingen
zijn niet alleen gericht op sales, productkennis
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en behandelingsprotocollen, maar ook op jou als
ondernemer. Waarom doe je wat je doet en hoe doet
je dat? Als je dat voor jezelf inzichtelijk hebt, help ik je
deze kennis te implementeren in jouw business.”
Attirance Cosmetics Company
- Hoogwaardige cosmetica: Alissi Brontë, Eve Taylor
en Mineralogie.
- Ruim 25 jaar praktijkervaring en kennis in
huidverbetering en wellness. Marijke Stoop en haar
team zijn daardoor niet alleen leverancier, maar ook
sparringpartners.
- Business-ondersteuning met trainingen in
vakkennis, marketing, verkoop én personeelszaken.
Eve Taylor
Het Engelse cosmeticamerk Eve Taylor maakt al meer
dan 50 jaar gebruik van de kracht van aromatherapie
en botanische extracten om de huid en het algehele
welzijn te verbeteren. Marijke: “Eve Taylor vertrouwt net
als Alissi Brontë op de heilzame werking van de natuur.
Het merendeel van de producten met essentiële oliën
is vegan en niet getest op dieren. De prijsstelling van
Eve Taylor ligt in het midden-laagsegment en vormt daarmee een toegankelijke budgetlijn, die eventueel naast Alissi Brontë
een nieuwe of extra doelgroep aanboort. Met de minerale make-up van
Mineralogie maak je het assortiment compleet.”
10 voordelen van werken met ACC
1. Praktijkgerichte trainingen en businesscoaching.
2. Geen startorders of minimale afnames, maar persoonlijk maatwerk
en advies voor jouw salon.
3. Mogelijkheden voor gebiedsbescherming.
4. Compleet assortiment met ondersteuning bij één leverancier met
mogelijkheden in het hoge en laag-middensegment.
5. Geen restricties v.w.b. online verkoop.
6. Mogelijkheden voor promotiedagen, VIP-dagen en workshops voor
jou en voor je klanten.
7. Voldoende voorraad, dus nagenoeg geen back-orders en snelle,
soepele leveringen.
8. Gratis promotiemateriaal zoals miniaturen en tasjes.
9. Actieve ondersteuning op social media.
10. Regelmatig nieuwe productontwikkelingen en behandelingen.

Voor meer informatie:

Attirance Cosmetics Company Marijke Stoop
E-mail: marijke@a-cc.nl
Telefoon: 076 – 8862 165 / 06 – 2902 8231
Adres: Dillenburgstraat 5, 4835 EA, Breda
Websites: www.a-cc.nl / www.alissibronte.nl / www.evetaylor.nl
Facebook: @AlissiBronte.nl @EveTaylorNederland
Instagram: @alissibrontenederland @evetaylornl
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