Januari
Product van de maand

10% korting op Cleansing Verkoop Serie.
10% korting op beMineral Liquid Lipsticks

Voorbereiding:
Kerstdeco opruimen
Nieuwe prijslijst zichtbaar plaatsen
Valentijns Actie (Social Media)
Wintercreme promoten
Trainingen:
Maandag 7 januari
Maandag 21 januari
Donderdag 24 januari
Maandag 28 januari

Fruitzuur-Kuur
Brainstorm sessie*
Start-Up / Refresh / Basis*
Verjongende massage

Centraal thema van de maand:
Reinigen / grote schoonmaak van de huid !

Februari
Product van de maand

10% korting op vijf sterren ampullen kuur.
10% korting op beMineral Start Today! (foundation) .

Voorbereiding:
Valentijnsdag decoratie
Actie voor week van zorg & welzijn 11 t/m 16 maart
Ski Behandeling (Social Media)
Carnaval Behandeling (Masker Bal)
Trainingen:
Maandag 11 februari
Maandag 18 februari
Donderdag 21 februari
Maandag 25 februari

Anti-Aging
Huid & Hormonen
Start-Up / Refresh / Basis*
Werkstoffen

Centraal thema van de maand:
Opbouwen van de huid met werkstoffen !

Maart
Product van de maand

10% korting op fruitzuur-producten voor thuis.
10% korting op beMineral Big Kabuki kwast.

Centraal thema van de maand:
Glow-effect voor de huid met Fruitzuren !

Voorbereiding:
Secretaresse Dag Actie (24 april)
Paas-decoratie / Lente decoratie
Konings Dag Actie
Voet producten voorjaar promoten
Trainingen:
Maandag 11 maart
Donderdag 21 maart
Donderdag 28 maart

Huidproblemen
Start-Up / Refresh / Basis*
Maak kennis met beMineral *

April
Product van de maand

10% korting op oogproducten voor thuis.
10% korting op beMineral mascara.

Voorbereiding:
Moederdag kadootjes / Behandeling (12 mei)
Actie bruidjes promoten (visagie)
Suntime promoten

Trainingen:
Zaterdag 6 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april

Voorjaars Event
Brainstorm sessie*
Chinese Penseel Massage

Centraal thema van de maand:
Laat uw ogen stralen !

Mei
Product van de maand

10% korting op wellness maskers voor thuis.
10% korting op beMineral Bronzer.

Voorbereiding:
Get Ready For Summer behandeling
Gala/make up behandeling aanbieden
Eindexamen leerlingen: aanbieding voor samenstellen
Reissetjes samenstellen en aanbieden
Opa en oma-dag actie bedenken (4 juni)
Vaderdagactie (16 juni)
Trainingen:
Maandag 13 mei
Donderdag 23 mei

Brainstorm sessie*
Start-Up / Refresh / Basis*

Centraal thema van de maand:
Pamper de huid met onze snelle mooimakers !

Juni
Product van de maand

10% korting op Lifestyle verkoopproducten.
10% korting opbeMineral Blush.

Centraal thema van de maand:
Bescherm uw huid tegen de zon !

Voorbereiding:
Zomer vakantie / reissetjes
Belang SPF bespreken met klant
Eigen vakantie doorgeven
Actie/kadootje juf & meester laatste schooldag
Trainingen:
Donderdag 6 juni
Maandag 17 juni
Donderdag 27 juni

Maak kennis met beMineral *
Cupping Massage
Start-Up / Refresh / Basis*

Juli
Product van de maand

Voorbereiding:
After Summer Treatment
Vriendinnenactie bedenken
Belang SPF blijven bespreken met de klant
Trainingen:
n.v.t.

10% korting op wimperserum, wimper kruller.
10% korting op beMineral Mascara & Lash Extender.

Centraal thema van de maand:
Mooie volle & lange wimpers !

Augustus
Product van de maand

Voorbereiding:
Najaars behandeling
Fruitzuurkuur onder de aandacht brengen
Verloren klanten benaderen (kaartje,
bellen, mailen, appen…)
Trainingen:
Maandag 26 augustus Brainstorm sessie *

10% korting op Cleansing Peeling & Thalasso Peeling voor thuis.
10% korting op beMineral Eyeshadow.

Centraal thema van de maand:
Verwijderen van dode huidcellen na alle zonnestraling !

September
Product van de maand

Voorbereiding:
Herfstdecoratie in salon
Klanten informeren over nieuwe
herfst/winter behandelingen

10% korting op Rosa Graf Ultra Lift.

Trainingen:
Maandag 2 september
Maandag 16 september
Donderdag 19 september
Zaterdag 21 september

10% korting op beMineral Start Today.

Centraal thema van de maand:
Ampullen & serums, een weldaad voor de huid !

Fruitzuur-Kuur
Verjongende massage
Start-Up / Refresh / Basis*
Najaars Event

Oktober
Product van de maand

10% korting op fruitzuur-producten voor thuis.
10% korting op beMineral Liquid Lipsticks.

Voorbereiding:
Planning december maand
Kerst geschenken bestellen en maken
Schoen-kadootjes samenstellen
Advent Kalenders aanbieden (inschrijven)
Netwerken met bedrijven voor kerstgeschenken
Trainingen:
Donderdag 10 oktober
Maandag 14 oktober
Donderdag 24 oktober

Maak kennis met beMineral *
Huidproblemen
Start-Up / Refresh / Basis*

Centraal thema van de maand:
Glow-effect voor de huid met Fruitzuren !

November
Product van de maand

10% korting op Ultimate Stem Cell Cream.
10% korting op beMineral Brow Powder.

Voorbereiding:
Short Christmas Treatment
Plan extra werkdagen voor feestmaand
Plan klanten door in december
Kerstdecoraties
Kerst presentjes klaar maken
Trainingen:
Zaterdag 2 november
Maandag 11 november
Maandag 18 november

Rosa Graf Dag
Anti-Aging
Werkstoffen

Centraal thema van de maand:
Houd de huid jong met plantaardige stamcellen !

December
Product van de maand

Voorbereiding:
Reiniging in het nwe jaar / grote
"schoonmaak" van de huid promoten
Nieuwe prijslijst maken voor 2020
Trainingen voor jezelf inplannen
Vrije dagen voor nieuwe jaar in je eigen
agenda plannen incl. vakantie periodes
Kerstkadootjes uitdelen

10% korting op Baobab & Baobab Light.
10% korting op wimperkruller & Mascara & Lash Extender.

Centraal thema van de maand:
Stralend in de feestmaand !

Trainingen:
n.v.t.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, alleen van toepassing op verkoopproducten.
Alle producten zijn los, zonder verplichtingen, te bestellen m.u.v. glycol-kuur-producten.
Deelname aan trainingen is voor iedere gediplomeerde schoonheidsspecialiste mogelijk.
De trainingskosten dienen vooruit betaald te worden.
Trainingskosten bedragen € 55,00 excl btw, deze dienen voorafgaand aan de training te
zijn voldaan.
Bent u geen klant van abc cosmetica dan bedragen de trainingskosten € 75,00 excl. Btw.
Trainingen zijn van 10.00 - 15.00 uur in Weert, inclusief trainingsmap en lunch.
Afmelden voor een training uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de training met een geldige reden,
anders worden de kosten in rekening gebracht.
* deze trainingen van een halve dag zijn gratis te volgen, aanmelding vooraf is noodzakelijk!

abc cosmetica – Maaseikerweg 47 – 6005 AA Weert
Telefoon 0495-550285 – E-mail info@abccosmetica.nl – Internet www.abccosmetica.nl

