MEDICAL LASERS & AESTHETIC EQUIPMENT
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Μελέτη ύψους επένδυσης
Επιλογή σημείου της
επιχείρησής σας
Διαμόρφωση και
εξοπλισμός του χώρου σας
Ορθή τιμολόγηση
των υπηρεσιών
Καταγραφή
και τμηματοποίηση
του πελατολογίου σας
και της συμπεριφοράς του
Wellness & Beauty Development
Μυτιλήνης 16, Ερμούπολη
Τ. 2281084794 | Ε. evyzarpa@gmail.com

Η Wellness & Beauty Development
είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται
στην ίδρυση ή αναβάθμιση εταιρειών
παροχής υπηρεσιών υγείας
και ομορφιάς.
Σκοπός μας είναι μέσω
μιας οργανωμένης προσπάθειας
να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες
του σύγχρονου επαγγελματία
αλλά και τις αυξανόμενες
επιθυμίες των πελατών του.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ
ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
DERMOAESTHETIC BUSINESS PLAN
Εταιρική ταυτότητα – Μελέτη ύψους επένδυσης – Τριετές πλάνο απόσβεσης
Εκπαίδευση προσωπικού – Ενδοεταιρικές σχέσεις – Ανάλυση πελατολογίου
Τεχνικές χειρισμού αντιρρήσεων πελάτη – Στρατηγική πωλήσεων

ΙΑΤΡΙΚΑ LASER
Η εταιρεία EpiMed Lasers, εισάγει μηχανήματα ιατρικής αισθητικής υψηλής ποιότητας,
που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την ίδια
την εταιρεία, σε πιστοποιημένα εργοστάσια. Η τεχνολογία electro optical intelligence,
που χρησιμοποιείται, χαρακτηρίζει την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τις άριστες
προδιαγραφές και παραμέτρους όλων των μοντέλων. Χρησιμοποιούνται γερμανικές κεφαλές,
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και τα μηχανήματα φέρουν τριπλή πιστοποίηση ποιότητας.
Σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα κατασκευής και χειρισμού, τα μηχανήματα της EpiMed Lasers,
είναι ειδικά σχεδιασμένα με αισθητήρες, εργονομική σχεδίαση και προγράμματα που μόνο σκοπό
έχουν την εύκολη και ταυτόχρονα αποτελεσματική χρήση του χειριστή, προστατεύοντας τεχνικά
το μηχάνημα από τυχόν λάθος χειρισμούς.
Η εταιρεία παρέχει άριστο service σε συνεργασία με τους καλύτερους τεχνικούς και είναι δυνατή
η αναβάθμιση των μοντέλων όπου αυτό απαιτείται, ώστε το μηχάνημα να μη χρειάζεται αλλαγή.
Αυτό όμως που διαφοροποιεί την εταιρεία, είναι ότι δεν πρόκειται απλά για εισαγωγείς των
μηχανημάτων αλλά και για χειριστές. Η εταιρεία, κάνει παροχή υπηρεσιών προς το κοινό για πάνω
από 7 χρόνια και είναι η μοναδική που μπορεί να έχει τη γνώση της αγοράς, ώστε να παρέχει το
σωστό marketing τιμών, εκπαίδευσης και προώθησης. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό από δεκάδες
περιστατικά πριν και μετά τις θεραπείες laser που πιστοποιούν τα θεαματικά αποτελέσματα,
καθώς και πρωτόκολλα που αφορούν στην ακριβή εφαρμογή των παραμέτρων για κάθε φωτότυπο.
Έχοντας επομένως δουλέψει σε πραγματικές συνθήκες, επιμένουμε στην άριστη
εκπαίδευση του χειριστή, που αποτελεί το 50% του αποτελέσματος.
Με ειδικό λογισμικό πρόγραμμα online, ελέγχουμε τους χειριστές και τις παραμέτρους που χρησιμοποιούν
ελαχιστοποιώντας τα πιθανά λάθη κατά την εφαρμογή. Κρατάμε φωτογραφικό αρχείο πριν και μετά
τη θεραπεία για την πιστοποίηση του αποτελέσματος και το χειρισμό των αντιρρήσεων.

Κατασκευή ιστοσελίδας με τρόπο ιδιαίτερα εξειδικευμένο και εστιασμένο
πάνω στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.
Οικονομική διαφήμιση στο internet με την οποία θα εμφανίζεστε μόνο σε
αυτούς που ψάχνουν συγκεκριμένες υπηρεσίες της επιχείρησής σας.
Σωστή παρουσίαση στα social media – Αλληλεπίδραση με το κοινό σας.
Πρόγραμμα πελατολογίου – ραντεβού και στατιστικών εσόδων - εξόδων
που μπορεί να παρακολουθηθεί εύκολα και από το κινητό σας.
Το παραπάνω πρόγραμμα σας δείχνει την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας,
με νούμερα και σας βοηθά να αυξήσετε τις εσωτερικές σας πωλήσεις
και να φέρετε νέα μέλη στο κατάστημά σας. Το πρόγραμμα αυτό είναι κλειδί
για την επιτυχία της επιχείρησής σας.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
Εργονομική και διακοσμητική μελέτη με σκοπό τη βελτίωση της επαγγελματικής σας
απόδοσης αλλά και την εξασφάλιση της αίσθησης ευεξίας των πελατών σας, μέσω της
υψηλής αισθητικής και αρμονίας του χώρου σας, ανάλογα με την προσωπικότητα και τις
ανάγκες του κάθε επαγγελματία. Η παραπάνω διαδικασία περιλαμβάνει συμβουλευτική
υπηρεσία για τη χρωματική πρόταση των τοίχων του χώρου, λίστα με προτεινόμενη
επίπλωση και διάφορα διακοσμητικά αντικείμενα.
Τέλος πραγματοποιείται φωτορεαλισμός, δηλαδή τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου
με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επιτυγχάνοντας έτσι την πιστή αναπαράσταση
εκ των προτέρων της εικόνας των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.
Με τη φωτορεαλιστική απεικόνιση έχουμε μια τελική άποψη της διαμόρφωσης του χώρου
και της αισθητικής του έργου που θέλουμε να πετύχουμε. Μειώνοντας έτσι το κόστος
από τις αλλαγές και τις διορθώσεις κατά την κατασκευή του έργου.

BUSINESS PLAN
ΚΟΜΜΕΝΟ & ΡΑΜΜΕΝΟ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ
Υψηλής ποιότητας
φυσικά καλλυντικά

NATURAL COSMETICS

Η εταιρεία φυσικών καλλυντικών Biosente Natural Cosmetics, ιδρύθηκε το 2014 από την αισθητικό Εύη Ζάρπα με έδρα τη Σύρο.
Τα προϊόντα εξειδικεύονται στα μεσογειακά δέρματα και τις χώρες με αρκετή ηλιοφάνεια. Για την παρασκευή των προϊόντων
χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας πιστοποιημένες πρώτες ύλες από Έλληνες προμηθευτές.
Η Παρασκευή και συσκευασία των προϊόντων πραγματοποιείται σε εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ εργαστήριο στην Ελλάδα.
Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για καλλυντικά και φέρουν αριθμό γνωστοποίησης CPNP.
Τα προϊόντα περιέχουν οικολογικά πιστοποιημένα ή και φυσικά συντηρητικά όπως το κερί μέλισσας, έχουν αυξημένη διαπερατότητα,
δεν προκαλούν δυσανεξία γιατί δε συναντούν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού.
Στην Biosente Natural Cosmetics, είμαστε απόλυτα σίγουροι
για την αποτελεσματικότητα των προϊόντων και σας καλούμε να
τα δοκιμάσετε, να μυρίσετε τα υπέροχα αρώματα,
να νιώσετε την απαλή αίσθηση που αφήνουν
στο δέρμα και τη λάμψη που προσφέρουν
στην επιδερμίδα.

