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W iosenne słońce sprawia, że świat
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nareszcie wiosna! Burze, deszcze i śniegi wreszcie się skończyły. Wraz z nową porą
roku ważne jest, aby przygotować włosy na inne czynniki zewnętrzne, jakimi są
między innymi wiosenne promienie słoneczne. Mimo, że nie są mocno odczuwalne
na skórze, to mogą być niebezpieczne dla włosów. Nasze produkty idealnie
sprawdzą się w tegorocznej wiośnie.

Zdrowe, piękne włosy są naszym celem w najbliższych miesiącach. Nasz krem
wygładzający GLYNT MALIBU jest idealnym przykładem na to, że dobry produkt
potrafi zdziałać cuda! Dzięki temu wygładzenie i elastyczność sprawia, że włosy nie
mogą być bardziej idealne, a wysoka temperatura nie będzie im straszna.

Nasza trzyetapowa, intensywnakuracjaTRĲUVEN jestbardzodobrze znana jakoodmłodzenie
włosów. Pokażemy Ci sposób, w jaki możesz zaoferować atrakcyjny rytuał pielęgnacyjny, który
sprawi, że włosy będą wyglądać młodziej. Pierwsze dwa kroki wykonywane są przez
profesjonalistów w salonie, trzeci krok klienci wykonują w domu.Ważne jest, żeby kuracja ta
była uwzględniona w cenniku.

W tej edycji UPDATE chcemy bardziej przedstawić państwu akcesoria, które idealnie
nadają się do pracy z naszymi produktami. Obecnie mamy wybór pierwszorzędnych
akcesoriów, które starannie wybraliśmy i które mają bardzo wysokie standardy jakości.
Każdy, kto codziennie pracuje z takimi artykułami, doceni różnicę w jakości.

Dla nowych klientów szczególnie polecamy szkolenia, które wprowadzą niezbędną
wiedzę, która pozwoli na profesjonalną pracę z produktami GLYNT. Stawiamy na
genezę naszej firmy, dlatego też ważne jest dla nas "Szkolenie wprowadzające z
GLYNT", które pomaga w początkach pracy z naszą marką. W ofercie mamy również
inne szkolenia, takie jak Dropshipping, który wprowadziliśmy całkiem niedawno.

W celu zapisania się na szkolenie wystarczy tylko zarezerwować wolny

termin spośród proponowanych. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie

coś dla siebie, a szkolenia te będą dla Państwa satysfakcjonujące

ze względu na przekazywaną wiedzę.
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TRĲUVEN
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Najnowsze trendy
Blog szkoleniowy
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MALIBUSMOOTHINGCREAM – PIĘKNO
W PRODUKTACH DO STYLIZACJI

zaczyna świecić najpiękniejszym światłem.
Czas nadać włosom dodatkowego

blasku, połysku oraz jedwabistej gładkości.
MALIBU Smoothing Cream to wygładzający krem
przeciw puszeniu, który natychmiast nadaje włosom
jedwabisty połysk i gładkość. Obszary zastosowania
kremu są różnorodne, ponieważ krem wygładzający
MALIBU idealnie nadaje się jako ochrona cieplna.
Produkt przed pracą z prostownicą, jako krem do
suszarki czy krem do stylizacji - to kilka jego
zastosowań. Fryzura jest nie tylko doskonale
sfinalizowana. MALIBU Smoothing Cream sprawdza
się również do codziennego stosowania, ponieważ
nadaje włosom połysku i świeżego wyglądu. Stają
się one natychmiast jedwabiste i wyjątkowo gładkie.
Idealny produkt dla każdego klienta i każdego
rodzaju włosów, ponieważ świetnie je odżywia oraz
sprawia, że fryzura zawsze jest idealna.

BEAUTYShining
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PRZED SUSZENIEMWŁOSÓW
Nakładaj krem na włosy a następnie wysusz. Włosy
stają się natychmiast gładkie i można je łatwo
rozczesać i wysuszyć za pomocą okrągłej szczotki.

PRZEDWYGŁADZENIEM
Nałożyć ekonomicznie na włosy. Efekt ochrony
cieplnej produktu chroni włosy przed wysokimi
temperaturami narzędzi do stylizacji, a sama
stylizacja pozostaje wyjątkowo trwała.

JAKO WYKOŃCZENIE
Oszczędnie nakładaj na włosy i ułóż je jak chcesz.
Jedwabisty połysk stworzy idealne wykończenie
każdej fryzury.
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TERAPIA ODMŁADZANIA WŁOSÓW – NAJLEPSZY SPOSÓB,
ABY TWOJE WŁOSY WYGLĄDAŁY NA MŁODSZE NIŻ SĄ.

Z
TRĲUVEN© oferujesz swojemu
klientowi doskonałą obsługę.
Możesz stosować TRĲUVEN
razem z innymi zabiegami,

takimi jak koloryzacje czy też jako zwykły
zabieg regenerujący włosy. Rezultatem
stosowania TRĲUVEN są zadbane włosy,
dodatkowo będą one wyjątkowo lśniące.
Codzienny zdrowy wygląd, który będzie
niezwykle naturalny? Tylko z TRĲUVEN.

Chemiczne zabiegi sprawiają, że włosy
stają się z czasem mniej lśniące. Bywa,
że wyglądają matowo i mniej zwinnie.
Dodatkowo jeśli nie dba się o naturalne,
te również mogą ulec zniszczeniom.

Im włosy dłuższe, tym bardziej są
narażone na czynniki zewnętrzne takie
jak promienie słoneczne, zbyt częste
czesanie czy częsty kontakt z ubraniami.
Właśnie przez to włosy stają się mniej
dynamiczne i brakuje im jedwabistego
efektu.

Dzięki TRĲUVEN© możemy spełnić
życzenie o wiecznie młodych włosach.
Oprócz zabiegów pielęgnacyjnych
możesz w przyszłości je odmłodzić,
przywracając strukturę zdrowych włosów.
Taki reset umożliwiamy z TRĲUVEN©

Jest to przede wszystkim rewolucja dla
Twoich włosów. TRĲUVEN© zawiera
nowy rodzaj mikroprotein. Dzięki
niewielkim rozmiarom cząsteczkowym
ten składnim aktywny może przenikać
aż do warstwy włókna włosów.
W przeciwieństwie do masek, nasz
TRĲUVEN© działa zatem nie tylko
na zewnątrz włosów, ale również
w wewnątrz. Efekt? Włosy stają się
wyjątkowo lśniące i jedwabiste w dotyku.
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JAK DZIAŁA TRIJUVEN

WPŁYW NA WŁOSY:
Skóra i zewnętrzna warstwa włosów
jest wygładzona i zrestrukturyzowana.

WPŁYW WE WŁOSACH:
Kora, wewnętrzna warstwa włókien
włosów są ustabilizowane.

PRZED PO

TRZY KROKI
PIELĘGNACJA

Aby skutecznie zintegrować usługę
z salonem, Twoi klienci muszą o niej wi-
edzieć. Skorzystaj z naszych atrakcyjnych
produktów reklamowych, aby rozpowszech-
nić zabieg TRĲUVEN w salonie. Pamiętaj, by
znalazł się on w cenniku Twojego salonu, jak
i na Twojej stronie internetowej lub Face-
booku. Warto również mówić o tej
usłudze podczas umawiania

spotkań przez telefon.

WAŻNE!

TRIJUVEN
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odne dziewczyny z lat 60. zachwycają
swoim doskonale wyreżyserowanym
wyglądem. Szykowne stroje, świetne

makijaże, stylizowane włosy oraz nowoczesne
i fajne podejście - nic tu nie jest przypadkiem.
Wygląd "Mod Girls" emanował kobiecą pewnością
siebie i tym samym kształtował całą epokę.
Od dawna wygląd ten jest pożądanym trendem
i inspiruje innych do szerokiej gamy interpretacji
na ulicach wielkich miast, czerwonych dywanów
prosto z Hollywood i wybiegów wielkich
projektantów.
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FÄRBETIPP

PODSTAWA:
Natura 7.0

MIESZANKAROZJAŚNIAJĄCA:
PLATINUM Blond | 1:2 2%
10.1 | 1:1 12%

KOLORYZACJAPASTELOWA:
20g 9.6 + 10g 9.1+ 2% 1:2

DOBRZEWIEDZIEĆ!
Do bardziej precyzyjnej pracy technikami
odręcznymi zaleca się dodanie zagęszczacza
do pasty wybielającej i koloryzującej.

KONCEPCJAKOLORYZACJI

WSKAZÓWKA TREND

Glam Blond rozgrywa się w piaskowo-
beżowym świecie. Podczas nakładania
bardzo delikatnych, jasnych kolorów
nacisk jest kładziony na wierzchnią
warstwę, po długości włosów i końcówki.
U podstawy pasma delikatnie mieszają
się z naturalnym odcieniem, podczas gdy
tonacja wyraźnie pozostaje w naturalnym
odcieniu w okolicy szyi.

10.1 9.13

GLAM BLOND - NAJSZLACHETNIEJSZA
RZECZ W ODCIENIACH BLONDU.
To, jak wygląda blond pokazuje
największe zdolności kolorysty.
Hollywoodzkie piękności lat 60. były
wzorem do naśladowania dla kobiet
na całym świecie dzięki ich wyglądowi.
Efekt zmysłowego blondu łączy czarującą
elegancję z lekkością i świeżością.

M

POPULARNE FRYZURY LAT 60. ZOSTAŁY DOPRACOWANE
PRZEZ NASW MOTYWACH PIĘKNA, W STYLU GLYNT

Przekształcamy teraz
MOD GIRL na nowoczesny
wygląd włosów. Teraz
prezentujemy
MODERN MOD!

BLOND
Glam
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Oczywiściewymagato
produktówdostylizacji,
które doskonale wspierają
wygląd i przekonują optymalną wydajnością.
VELVET Mousse Soft i Strong, czyli pianki
dodające objętości znów są w centrum uwagi,
ponieważ nic nie jest bardziej odpowiednie
do tworzenia obszernych objętości. Dodatkowo
posiadają małą zawartość wody, dzięki czemu
nie sklejają włosów. ALPHA Setting Lotion I ROK
Spray Foam zapewniają dodatkowe wsparcie,
dlatego jest niezbędny dla dużych stylizacji włosów.
VENTO Texture Spray i MISTRAL Build Up zapewniają
idealne wykończenie w dowolnym miejscu i czasie.

TREND

Dzięki MODERN MOD ponownie możemy
fascynować się pięknymi włosami!

TAK

POWSTAŁO

ZESPÓŁ kreatywnych umysłów GLYNT stworzyła
MODERN MOD. Inspiracją były zarówno ikony
mody lat 60., jak i obecny wygląd kobiet
na czerwonym dywanie i na wybiegach.

JEAN
SHRIMPTON
Piękne oczy zostały
idealnie uwydatnione
dzięki grzywce
oraz obszernej
stylizacji włosów.

TAK RODZI SIĘ
MODERN MOD

„

“

POMOCNE
DŁONIE
DOSTYLIZACJIBIG Niezbędny:

Trzyrzędowy grzebień
do tapirowania

Po długiej stylizacji włosów stają się one jeszcze
bardziej idealne. Pożądany wygląd przyciąga uwagę
głownie przez zmysłową, kobiecą elegancją,
połączoną z nowoczesną lekkością i świeżością.
"Modern Mod" celebruje piękno każdych włosów
stworzonych przez profesjonalistów w maksymalnej
perfekcji. Nie można zapomnieć o jednej rzeczy:
DUŻE WŁOSY! Modne, nowoczesne stylizacje żyją
w całkowitej obfitości: w szczególności z tyłu głowy
w klasycznym stylu lat sześćdziesiątych (szczególnie
duży warkocz osadzony bardzo blisko szyi wygląda
wyjątkowo dobrze!).

Towłaśniedziękigrzywcekażdafryzuranatychmiastzyskuje
wygląd rodem z lat sześćdziesiątych!
Niezależnie od tego, czy jest ona długa, z przedziałkiem
na środku, klasyczna, pełna, czy podkreślona tuż nad
brwiami - należy ją przycinać precyzyjnie i wyraziście
jak to tylko możliwe, bez przejścia do bocznych części.
Dzięki temu nada ona charakter całej twarzy.

HAIR

Idealna
Inscenizacja

to przede wszystkim:
idealnastylizacja!
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Możliwych jest wiele przyczynwypadania
włosów:zaczynającodzmianhormonalnych,
szczególnieukobietwciąży, wspominając
o czynnikach stresogennych, chorobach,
czynnikachśrodowiskowych ikończąc
nanieodpowiednichdlanaszegoorganizmu
dietach. ProduktyzseriiACTIVEzapewniają
właściwypoczątekdnia: łagodne
oczyszczenie połączone z rewitalizacją
skóry głowy zapewniają natychmiastową
świeżość. Przeciwdziałautraciewłosów
poprzezpoprawękrążeniaskórygłowy
iwzmacnianiecebulekwłosowych.

JAKIE SKŁADNIKI ZNAJDZIEMYWSERII
ACTIVE?

MENTOL
Mentol jest znany przedewszystkimze swoich
właściwości, któremają za zadanie ochłodzić
i odświeżyć skórę głowy.Dzięki temu
natychmiast poczujemy się rześkość, co da
namsiłę na cały dzień. Mentolma również

niewielkie działanie
znieczulające oraz
przeciwbakteryjne.

GINKOBILOBA

Ginko biloba, znany
również jako miło-
rząb japoński. Jest to
drzewo rodzime z Chin.
Tamtejsza medycyna od wieków
wykorzystuje jego niezwykłe właściwości,
doceniają je także producenci lekówna całym
świecie. Miłorząb japoński działa odżywczo
na skórę, zapobiega udarommózgu i poprawia
pamięć. W kosmetyce chroni wolne rodniki
promujące krążenie i pobudzenie odnowy
komórkowej.

PANTHENOL (PROWITAMINAB5)

Panthenol to składnik wielu kosmetyków,
jest bardzopowszechnywkremach, balsamach
oraz szamponach do włosów. Wykazuje on
właściwości gojące, regeneruje uszkodzony
oraz wysuszony naskórek. Dodatkowo
pozytywnie wpływa na kondycję włosów
i paznokci, leczy też oparzenia słoneczne.
Trzeba jednak pamiętać, że niemożna go
nadużywać, ponieważ jego nadmiar jest
dlawłosówbardzo szkodliwy.

DAWID MALCZYK

autor bloga szkoleniowego

GLYNT, który stale jest

aktualizowany na stronie

glyntpolska.pl.

Szkolenia, porady, pomoc

w każdej chwili. Jest tu

po to, aby Twoja praca

z marką GLYNT w salonie

przebiegała płynnie

i bezproblemowo!

PIELĘGNACJA DODAJĄCA WIGORU
SKÓRZE GŁOWY I WŁOSOM

O PRODUKCIE

ACTIVE REFRESH
SHAMPOO

Rewitalizujący szamponwzmacniający włosy
ze wspaniałym efektem "cool". Idealny produkt
nawiosenne i letniemiesiące.

Może być używany na dłuższe włosy jako
odżywczy szampon chłodzący oraz
wzmacniający. Bardzo często jest stosowany
jako kosmetyk dla całego ciała. Zalecamy
jednak ostrożność - niektóre rodzaje
głowy są wrażliwe namentol. Dodatkowo
świetnie sprawdza się jako ulga dla bolącej
głowy.

ACTIVE GINKO
ENERGETICUM

Stymulujący tonik, któryma na celu poprawę
wzrostu włosów i zapobiegać ich wypadaniu.
Włosy nie tylko poprawiają nasz wygląd,
ale również służą jako kanały usuwania
niechcianych substancji przez organizm,
takie jak toksyny, resztki leków czy nikotyna.
Są odprowadzane przez najmniejsze
naczynia krwionośne w ciele, naczynia
włosowate.

W zależności od prowadzonego przez nas
trybu życia, kapilarymogą zostać zablokowane
przez te odpady. Wynik?Włosy stają się kruche,
a faza wzrostu jest skrócona. Produkt ten
pozwalauwolnićnaczyniawłosowate,
zapewniają optymalną dostawę składników
odżywczych od nasady włosów i poprawiając
ich wzrost. Doskonały tonik do masażu

głowy jako rytuału. Właściwości wspomagaj-
ce wzrost włosów, pomaga również
zwalczyć tłuste, łuszczące się i swędzące
części naskórka.

CIEKAWOSTKA

Doskonałyrównieżdlazmian
hormonalnychwłosów kobiet
pociąży lubwokresie
menopauzy.

NAJLEPSZA PIELĘGNACJA, KTÓRA
DODA WIGORU TWOIM WŁOSOM.

Szkoleniowy
Blog

6 sierpnia 1945 roku japońskiemiastoHiroszima

stało się ofiarą pierwszego atakubombowego

przezAmerykanów. Efekty spowodowane

atakiemna florę i faunę zbadanowewrześniu

tego samego roku. Jedna z roślin nie tylko

przetrwała atak, ale również rozwijała się dalej -

było to drzewoginkobiloba!



Czym jest DROPshipping? Na czym polega sprzedaż
naszych produktów, bez jednoczesnego inwestowania
i wychodzenia z domu? Zadbaj o włosy swoich klientów
online - z DROPshippingiem to możliwe!
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ONLINE

Costa Rica

JEDEN NA JEDEN
W obecnych czasach proponujemy Państwu szkolenia w inny sposób, niż miało to
miejsce do tej pory. Od jakiegoś czasu prowadzimy je online - w zależności od tego,
o czym dana osoba chce się dowiedzieć. Rezerwacje oraz szkolenia prowadzone
są poprzez naszą stronę na Facebooku - GLYNT Polska.

Szkolenie wprowadzające z GLYNT
Szkolenie dla klientów zaczynających pracę z GLYNT,
aby usprawnić szybki start oraz przyjemność pracy
z marką w salonie. Otrzymasz wszelkie niezbędne
informacje oraz będziesz w stanie zadać każde pytanie.
Po tym szkoleniu jesteś w 100% gotowy, aby pracować
i czerpać korzyści oraz oszczędności.

Doradztwo GLYNT
Konsultacja online dla pracujących na marce Glynt.
Poruszamy każdy dowolny temat. Rozwiązujemy
każde problemy i odpowiemy na wszystkie pytania,
jakie tylko zostaną nam zadane. Dajemy gotowe
rozwiązania. Nie jesteś sam! To nasze wparcie dla Ciebie
i dla naszych klientów!

SZKOLENIE W ŚWIECIE
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WOW
MEMORIESKONGRES

dniach 12 i 13 stycznia miał
miejsce kongres, który odbyłW się w Aleksandrowie Łódzkim,

w hotelu Jan Sandler.
Wydarzenie to miało miejsce
w związku z pięcioleciem dystrybucji
marki GLYNT POLSKA.
Sam program kongresu był bardzo
rozbudowany, w którym każdy
uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie.
Wśród osób, które wzięły udział w tym
wydarzeniu byli klienci GLYNT oraz
GRAHAM HILL.

WSPOMNIENIA
KONGRESU
Tymartykułemchcemyprzypomniećwszystkimowspaniałymkongresie,któryodbyłsię
napoczątkuroku,alerównieżopisaćtotymosobom,którychznaminiebyło.

Instruktorzy marki GLYNT i GRAHAM HILL zrobili pokaz strzyżenia, koloryzacji
oraz stylizacji damskich i męskich - klasycznych oraz awangardowych.

Spotkania, z których można
coś wynieść zawsze są niezwykle
owocne. I tak też było w przypadku
kongresu, który odbył się na początku
roku. Gospodarzem oraz prowadzącym
całe wydarzenie był instruktor marki
GLYNT POLSKA - Dawid Malczyk,
który zadbał o cały klimat spotkania.
Niedługo na scenie pojawili się
również pozostali instruktorzy
- Magdalena Kurszewska,
właścicielka salonu oraz fryzjerka, która
posiada bardzo duże doświadczenie
w swojej branży. Obok, na scenie można
było zobaczyć Macieja
Czosnowskiego, który jest
właścicielem kilku salonów,
instruktorem marki GRAHAM HILL oraz
właścicielem Wyczesanej Szkoły
Barberingu. Program całego kongresu
był bardzo rozbudowany. Zobaczyć
można było między innymi pokaz
fryzjerski "True Beauty", który
obejmował stylizacje, strzyżenia
koloryzację. Swój pokaz miała też
marka GRAHAM HILL, który obejmował
strzyżenie oraz stylizacje.

Oprócz rzeczy związanych z
fryzjerstwem miały miejsca także inne
wydarzenia, takie jak pokaz barmański,
który był niezwykłą rozrywką nie tylko dla
gości, ale również dla organizatorów.

Bardzo dobrą atrakcją dla
wszystkich zebranych była zabawa, która
zaczęła się już przed samym kongresem.
Polegała ona na wysłaniu nam filmu, w którym
były zaprezentowane metamorfozy. Finał tej
zabawy miał miejsce na żywo, podczas trwania
całego kongresu. To wtedy właśnie podczas
głosowania został wyłoniony zwycięzca.
Całe wydarzenie zwieńczone było bankietem,
który w połączeniu z pokazem barmańskim
oraz kolorowymi drinkami można zaliczyć
do bardzo udanej imprezy.

Cały program jak i goście, którzy
wzięli udział w tym wspaniałym wydarzeniu,
roczny kongres Glynt Polska bardzo mocno
zapadł w pamięci każdej osoby. Mamy
nadzieje, że kolejne spotkanie tylko przebĳe
to styczniowe!

„Roczny kongres Glynt Polska na długo
zapadł w naszej pamięci.“
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Folia do koloryzacji
250m. folii stretch w pięknym kolorze.
Folia ta jest perforowana, czyli podzielona
na pojedyczne listki, dzięki czemu nie trzeba

jej samemu ucinać, co zapobiega jej
zniszczeniu. Produkt ten idealnie służy
do oddzielenia pasm włosów, zabezpieczenia
pomiędzy kolorami oraz utrzymywania ciepła
od skóry głowy.

KOOPERACJA

UŻYJ MNIE
Praca nad włosami wymaga nie tylko wysokich umiejętności. Ważne jest też, aby
stosować narzędzi wysokiej jakości. Chcemy przedstawić takie produkty, w których
zakocha się każdy. To jest prawdziwe must have w pracy z każdymi włosami!

Electric Head Jog
Elektryczna prostownica parowa Head Jog z wodą
i pojemnikiem na olejek arganowy. Opcjonalna funkcja
pary atomizującej blokuje naturalną wi lgoć w wysokiej

temperaturze i może być bardziej skuteczna niż standardowe
prostowanie, pozostawiając włosy nawilżone, odżywione,
lśniące i gładkie. Dwa ustawienia regulacji temperatury.
Czarne płytki pokryte ceramiką, dla
lśniących i jedwabistych włosów.
Profesjonalny kabel o długości 3m.
z możliwością obrotu o 360 stopni.
Podwójne napięcie czyni go idealnym
towarzyszem w czasie podróży. Zestaw pędzli FRAMAR

Zestaw trzech pędzli do koloryzacji.

• 1 szeroki pędzel , który świetnie sprawdza
się do szybszej aplikacji większych powierzchni.
• 1 średniej wielkości pędzel, posiadający
precyzyjną szczotkę z metalową końcówką.
• 1 klasyczny pędzel Framar, który nadaje się
do większości zastosowań.

Pędzel z grzebieniem FRAMAR
Pojedynczy pędzel do koloryzacji, wyposażony
w grzebień w czarnym kolorze. Szczotka
kątowa ze zintegrowanym grzebieniem
do czesania z tyłu i do łatwego cięcia.
Zwężane krawędzie zapewniają najwyższą
precyzję i cienkie linie. Najlepszy na świecie
pędzel do koloryzacji. Ergonomiczny.
Używaj pędzla pionowo do większej precyzji
lub poziomo do większych aplikacji.
Idealne połączenie miękkości i sztywności
zapewni optymalną kontrolę nad pracą.

MUST
HAVE
2020



-20%
na cały asortyment GLYNT & GRAHAM HILL

* Zakupy tylko gotówkowe

#wspieramswojegofryzjera
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PROMOCJE

Dawid Malczyk

Dariusz Bączkiewicz

Dariusz BączkiewiczDariusz Bączkiewicz

Poradnik dla fryzjerów zarówno
początkujących,
zaawansowanych jak i
średniozaawansowanych. Autor
- Dawid Malczyk - jest
międzynarodowym instruktorem
niemieckiej marki GLYNT. Skupia
się on na tym, na czym zna się
najlepiej - na koloryzacji.
Konkretny przewodnik zawiera
esencję ze szkoleń, jakie odbyły
się w Polsce oraz poza

Poradnik, który będziesz czytać
kilka razy. Zawiera złote zasady
prowadzenia wspaniałego życia
oraz biznesu z sukcesem. Nie
popełnĳ tych samych błędów co
ja i rozwiń skrzydła.

Jak powstała? Zdecydowałem
się podzielić wiedzą i doświad-
czeniem jakie mnie spotkało.
Było ciekawie... skoro w wieku
28 lat zostałem bankrutem
z długami na ponad pół miliona

W teorii prowadzenie firmy jako
salonu fryzjerskiego jest bardzo
proste. Tworzysz usługi, armia
fryzjerów wykonuje je na prawo i
lewo, a Ty każdego dnia stajesz
się coraz bogatszą osobą.
Niestety tak nie jest - ale tak Cię
widzą inni.
Jaką formę zatrudnienia wybrać,
jak wynagradzać i za co, jak
obliczać wynagrodzenia dla
fryzjerów.

Prowadzisz salon fryzjerski czy
dopiero chcesz otworzyć? Nie
jest to istotne - złote zasady
Biznes Coacha prosto z życia
i naszego polskiego rynku w
pigułce. Zrób ten biznes
porządnie, a nie tylko zarobisz
dobre pieniądze. Będziesz
czuć się w nim dobrze jako
lider zespołu i kapitan statku o
nazwie "Moja Firma".

granicami kraju.

Ta pozycja to kompendium wiedzy jakiej brakowało na
rynku poradników. Napisany konkretnie przez uznanego
instruktora koloryzacji w Polsce i Europie, który prostym
językiem przekazuje swoją wiedzę Wam, kolorystom.

Będziesz doskonale wiedział w jakim kierunku płynąć
na falach swojej kariery.

złotych. Moje "NIE CHCĘ TAK JUŻ ŻYĆ" było tak ogromne,
że odwróciłem to o 180° i to z nawiązką. Dzielę się tą wiedzą
abyś Ty mógł od razu zrobić to właściwie i osiągnąć sukces o
wiele szybciej niż ja.

Możesz wybrać to, co będzie znajdować się w przewodniku.
Wybierając ten produkt otrzymasz fizyczny segregator z
wydrukowanym materiałem.

Kolor szyty na miarę

Happy Business & Life Przewodnik do Sukcesu

Salon fryzjerski to dobry
biznes

LEKTURA

kompendium

Promocje maj/czerwiec

Twoje
wiedzy
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#dziękujemy za oznaczenia naszego profilu w Waszych pracach z produktami GLYNT.

SPOŁECZNOŚĆ

WOW ! – Oto kilka prac od naszych klientów. Jesteśmy zachwyceni
jakie efekty przynosi współpraca z naszą marką.

DROPSHIPPING

NASTĘPNA AKTUALIZACJA GLYNT UPDATE W LIPCU2020

GLYNT
DROPSHIPPING
Opracowaliśmy prosty system odsprzedaży detalicznej w Twoim salonie,
bez inwestycji pieniędzy. Jest to model handlowy, w którym pomija się
magazynowanie towarów u właściciela salonu fryzjerskiego.

WSPIERAM SWOJEGO FRYZJERA

Hair Room
by

Zuzanna
Płaza

KROKPIERWSZY

KROKDRUGI

1. Sprzedajswojemuklientowikosmetykiznaszej
oferty.
StosująckontaktzeswoimiklientamipoprzezMessenger,
rozmowytelefoniczneczyFacebooka,zaoferujsprzedaż
produktówzcałejofertymarkiGLYNT.Niemaszżadnych
ograniczeń-imwięcejsprzedasz,tymwięcejzarobisz!

2.Wyślijnamdanezzamówieniem.
Messengerem,wyślij listętowarów,któremamywysłać
do Twojegoklienta.Winformacjimusibyćadresdostawy
wrazznumeremtelefonudlakuriera.Myprzygotujemy
paczkępobraniowąiwyślemyjąnastępnegodnia.

3.WysyłamytowardoklientazaCiebie
Pakujemy,zamawiamy kurierainadrugidzieńklient dostaje
paczkęzzamówionymikosmetykami.Klientpłaciprzy
odbiorzecenędetalicznąiprzekazujenamnanaszekonto.

4.RozliczamysięzTwojegozarobku
Potygodniu wysyłekprzesyłamyCizestawienieorazwartość
Twojegozysku:toróżnicamiędzycenądetalicznąacenądla
fryzjerawg.cennika.

Salon
Fryzjerski
Prowokacja
Barbara
Górniak

Beauty
Garden
Salon
Piękności

Magiczne
Cięcie
Magda
Barańska

Studio
Fryzjerskie

Lidia
Klimczyk

ZAPOWIEDŹ
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N
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A TENERYFA JUŻ WKÓTCE
Siedmiodniowy wyjazd szkoleniowy razem z marką GLYNT zbliża się wielkimi
krokami! Powoli zaczynami odliczać dni do wylotu, bo już 26 września
znajdziemy się na pokładzie samolotu, który przetransportuje nas do pięknej
i ciepłej miejscowości Puerto de la Cruz.
Samo szkolenie przewidywane jest na 2 dni, aby przerwać sielankę relaksu
oraz kąpieli słonecznych.
Powrót 3 października. To już niedługo!



www.glyntpolska.pl


