
ZOSTAŃ

 
MARKI

CENTRUM
SZKOLENIO
WYM
Dołącz do elitarnego grona 
Instruktorów Nouveau Contour.



CENTRUM
SZKOLE
NIOWE

Korzyści z podjęcia współpracy:

Darmowe Szkolenia produktowe oraz 
marketingowe organizowane dla Part-
nerów.

Stały rabat na produkty Nouveau 
Contour - 20% akcesoria i urządzenia 
oraz igły, 30%  na pigmenty

Wyposażenie Salonu w gadżety 
(fartuszki, ręczniki, rollupy, plakaty) z 
logo Nouveau Contour w cenach 
hurtowych

Dostęp do oficjalnych grafik, zdjęć 
Nouveau Contour, akcji reklamowych, 
video

Czynny udział w wydarzeniach organi-
zowanych przez NC, również jako 
instruktor asystujący podczas 
największych wydarzeń i szkoleń.

Stałe wsparcie, pomoc mentora przy 
organizacji szkoleń, dostęp do wszyst-
kich materiałów szkoleniowych, 
prezentacji, video, skryptów i materia-
łów drukowanych.

Możliwość posiadania wyłączności na 
danym obszarze - do ustalenia

Możliwość szkolenia z własnych 
autorskich technik. Dajemy wsparcie 
merytoryczne oraz marketingowe.

Promocja poprzez umieszczenie 
Salonu na stronie www

Promocja na naszych profilach 
społecznościowych

Możliwość dystrybucji produktów         
i urządzeń Nouveau Contour

Stały rabat dla instruktora i jego 
pracowników na szkolenia z najnow-
szych technik - 15%

Szkolenie instruktorskie - ustalane 
indywidualnie 1-2 dniowe z Magdaleną 
Mazurek i Hanną Idczak



Oferta jest kierowana do Salonów,     
w których pracują linergiści z co 
najmniej dwuletnim doświadczeniem 
w pigmentacji. Istnieje możliwość 
negocjacji warunków.

Wstępna ocena Salonu jest dokony-
wana na podstawie przesłanych zdjęć 
(wnętrze, witryna, zdjęcie z ulicy), 
opisu misji salonu oraz jego lokalizacji, 
a także na ocenie prac przyszłego 
instruktora.

Nasze oczekiwania:

Umieszczenie logo Nouveau Contour 
w witrynie Salonu oraz w jego        
wnętrzu oraz na stronie www oraz 
facebooku

Pigmentacja wyłącznie na pigmentach 
oraz urządzeniach Nouveau Contour

Dystrybucja i korzystanie wyłącznie    
z produktów Nouveau Contour

Pakiet startowy - zamówienie produk-
tów Nouveau Contour za minimum 
20.000 zł netto po odliczeniu rabatu.

Zamówienie produktów Nouveau 
Contour za co najmniej 10.000zł 
netto rocznie 

Wymagane posiadanie urządzenia 
Nouveau Contour

Promowanie naszej marki na              
portalach społecznościowych oraz na 
www

Stały rozwój i udział w szkoleniach 
organizowanych przez Nouveau    
Contour


