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Zomertijd?

Leerbedrijf

Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest is de
zomertijd al weer ingegaan. Maar op het moment
dat ik dit schrijf, is het nog steeds koud en het
regent. Wie weet wordt het in april wel weer zo
lekker warm.
Voor ons staat er een drukke, maar erg leuke tijd
voor de deur .
In de onderstaande stukjes leest u de over de
activiteiten die we gaan ondernemen de komende
periode.
De vakantieperiode komt er ook aan en dat is altijd
een drukke tijd. Boekt u daarom uw afspraken
bijtijds, zodat u met heerlijk verzorgde voeten op
vakantie kunt gaan. Wij sluiten niet tijdens de
vakantieperiode.
Ik wens u een fijn voorjaar.

Twee jaar geleden is ons bedrijf uitgeroepen tot beste
leerbedrijf in de Uiterlijke Verzorging (U.V.). Nog
steeds vind ik dat een hele eer.
Onder uiterlijke verzorging vallen ook de kappers en
schoonheidsspecialisten. Dit jaar zijn er opnieuw
verkiezingen.
De jury voor die verkiezing bestaat uit 7 mensen. Dat
zijn vertegenwoordigers uit de brancheorganisaties
maar ook vertegenwoordigers van de FNV en CNV.
Degene die winnaar geworden is, wordt voorzitter van
de jury voor de volgende verkiezing.
De afgelopen periode ben ik, als voorzitter, een aantal
malen op bezoek geweest bij genomineerde bedrijven.
Zo’n bezoek doen we met 3 juryleden en een
medewerker van het KOC. Er zijn in totaal 10
genomineerde bedrijven. 6 bij de kappers, 2 bij de
schoonheidsverzorging en 2 bij de voetverzorging.
Ik ben bij de voetverzorgers geweest en bij de kappers
met meerdere filialen. Een ontzettend leuke ervaring,
waar ik ook nog veel van geleerd heb.
Op 10 april 2008 wordt een nieuw bedrijf benoemd tot
beste leerbedrijf.
Dat vindt plaats tijdens het onderwijscongres van het
KOC in het Spant in Bussum.

Tineke de Beer

Onderwijscongres
Het onderwijscongres is Bussum is voor scholen,
docenten en leerbedrijven in de Uiterlijke Verzorging.
Er worden ca 400 gasten verwacht die dag.
Naast allerlei workshops die gegeven worden, wordt er
ook een UV plein ingericht, waar verschillende
demonstraties worden gegeven. Wij staan daar als
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bedrijf ook en Rebecca, Leonora en Cleo gaan
demonstraties geven in cosmetische behandelingen.
Verder zal Leonora ook informatie geven over
pedicurebehandelingen. Ikzelf ben wel aanwezig
maar ik mag de prijzen uitreiken aan de nieuwe beste
leerbedrijven van 2008. We werken daar met de u
bekende koffie- en thee scrub.
I.v.m. de hygiëne zijn echte
pedicurebehandelingen op zo’n
locatie niet goed uit te voeren.

Viva la Donnadag
29 mei a.s. is het weer Viva la
Donnadag. Deze dag is een
nationale verwendag voor
vrouwen met kanker. Op die dag kunnen zij een
gratis verwenbehandeling krijgen bij de salons die
hier aan meewerken.
Ook wij doen mee. Op 29 mei geven we vrouwen
met kanker een gratis Spa behandeling koffie of
thee. Verderop in deze nieuwsbrief staat meer uitleg
over deze behandeling. Er moet van te voren wel een
afspraak worden gemaakt. Kent u iemand die
hiervoor in aanmerking zou komen laat haar dan
bellen voor een behandeling. Meer informatie kunt u
vinden op www.vivaladonna.nl .
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Enquête

Nieuwe producten

Vanaf half november tot eind december heeft er
een enquête plaatsgevonden.
In 3 delen krijgt u de uitslag te lezen. Dit is deel 2:
Er werd gevraagd of u informatie krijgt over
producten en behandelingen die wij uitvoeren. Uit
de antwoorden blijkt dat bij beide vragen 23% niet
voldoende geïnformeerd wordt. We gaan er aan
werken om u nog beter te kunnen adviseren. De
eerste stap is al gemaakt in januari hebben we met
zijn allen een producttraining gehad van het merk
Akileïne. Iedereen weet nu veel beter waar welke
crème of spray geschikt voor is.
De vraag over telefonische bereikbaarheid scoorde
ook niet zo goed. 30% vond dat matig. Zoals u
gemerkt zult hebben zijn we daar ook mee aan de
slag gegaan en hebben nu fulltime iemand aan de
receptie zitten. Elly op maandag, Suzanne op
maandagavond en Nanda van dinsdag tot en met
vrijdag.
Wat ons erg verbaasde, is dat veel mensen, 46%,
niet bekend zijn met onze garantieregeling. Iedere
nieuwe cliënt hoort een folder mee te krijgen bij de
eerste behandeling waar deze regeling in genoemd
wordt. Na iedere behandeling krijgt u 1 week
garantie als u nog klachten heeft aan de voeten. U
mag binnen die tijd bellen en een afspraak maken
voor een gratis garantiebehandeling.
Volgende nieuwsbrief leest het laatste deel van de
enquête.

Per 1 mei wordt de Koffie en Thee scrublijn uitgebreid.
We gaan dan een koffie of thee Spa behandeling
aanbieden.
Wat houdt dat dan in zult u zich afvragen.
We beginnen met een voetbad. Daarna doen we een
scrub. Dan volgt er een masker op de voet en ter
afsluiting een korte massage van de voet.
Alles met aansluitende producten in de gewenste geur.
U bent ongeveer 40 minuten aan tijd kwijt voor deze
behandeling. De prijs is € 35,00
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U kunt zonder afspraak te maken een scrub bij de
behandeling laten doen voor € 5,00. Dat blijven we
aanbieden maar voor de zomer hebben we een paar
nieuwe scrubs. We gaan vanaf 15
april ook met cucumber en tropical
fruitscrub werken. Deze 2 zijn
heerlijk verfrissend en voor de zomer
heel geschikt.

Stagiaires
Jennifer heeft haar diploma behaald.
Rianne heeft haar diploma bijna behaald op 1 theorie
examen na.
Cleo loopt stage op de donderdag en de vrijdag. Ze
doet in April praktijkexamen.
Madeleine heeft haar diploma behaald.
Anne heeft haar diploma behaald.
Yvonne heeft haar diploma behaald.
Desiree loopt stage op de maandag tot ca. juni.

Anita loopt stage op de donderdag en vrijdag tot ca.
mei.
Antoinette loopt stage op de maandagavond en de
dinsdag tot ca. december.
Sophie loopt stage op de woensdag.

Personeel
We krijgen van u nogal eens een fooi in de laars op
de balie. Op 17 april gaan we met zijn allen een
middag en avond op stap om de fooienpot te legen.
Marjan is per 17 maart gestopt, helaas. Ze kreeg het
thuis in haar eigen praktijk steeds drukker en heeft er
voor gekozen om daar meer tijd in te stoppen. Op 17
april gaan we afscheid van haar nemen.
Madeleine werkt op oproep op de maandagavond
Yvonne werkt op oproep op de maandag en de
dinsdag.

Aanbiedingen
Voor alle aanbiedingen geldt dat u vooraf een
afspraak hiervoor moet maken.
April handscrub 10% korting
Mei voetmassage 15% korting
Juni nagels lakken 10% korting
Juli nailart 10 % korting
Augustus Spa koffie of thee behandeling 15 %
korting.
September voetmasker 10% korting
De normale prijzen staan op de prijslijst.

