Rosa Graf Start-Up & Refresh Training
Hoe laat?

Van 10.00 – 15.30 uur

Kosten?

€ 55,00 excl btw
Incl. verkoopproducten t.w.v. € 45,00
Incl. trainingsmateriaal & lunch

Productlijnen?

Rosa Graf Basis Serie & Rosa Graf Blue Line

Behandelingen?

Huidverzorgende behandelingen
Huidverbeterende behandelingen

Producten?

Basis Serie (salon & verkoop)
Blue Line (salon & verkoop)
Thermo Mask
Mineral Mask
Enzym Peeling
 Oefenen op elkaar !

Wat leer ik?

De Rosa Graf “werk manier”
Rosa Graf stappenplan voor salon &
thuisverzorging
Opstellen & uitvoeren van behandelplan

Rosa Graf Verkoop Training
Hoe laat?

Van 10.00 – 15.30 uur

Kosten?

€ 55,00 excl btw
Incl. verkoopproducten t.w.v. € 45,00
Incl. trainingsmateriaal & lunch

Productlijnen?

Alle Rosa Graf verkoopproducten

Behandelingen?

N.v.t.
Oefenen met “verkopen”
Rollenspel

Wat leer ik?

Wat doen mijn verkoopproducten !
Waarom kies je voor Rosa Graf
verkoopproducten !
Hoe kan mijn klant Rosa Graf producten
combineren !
Verkopen !
Verkoop-argumenten benoemen !

Rosa Graf Werkstoffen-Training
Hoe laat?

Van 10.00 – 15.30 uur

Kosten?

€ 55,00 excl btw
Incl. verkoopproducten t.w.v. € 45,00
Incl. trainingsmateriaal & lunch

Productlijnen?

Alleen Rosa Graf salonproducten
Multipullen
Maskers (inclusief wellness maskers) & vliesmaskers
Serums / Gels (salon & verkoop)
Cold-Therapie Mask

Behandelingen?

Demonstratie van behandeling “naar wens”

Wat leer ik?

Welke huidproblemen behandel ik met
welke Rosa Graf producten ?
Wat kan ik met de Multipullen ?
Hoe combineer ik welk masker met welke
Multipulle voor een optimaal resultaat ?
Welke producten bij welk huidtype ? Zowel
voor thuisgebruik als voor de behandeling.
 HOE BEREIK IK HUIDVERBETERING

Rosa Graf Fruitzuur-Training
Hoe laat?

Van 10.00 – 15.30 uur

Kosten?

€ 55,00 excl btw
Incl. verkoopproducten t.w.v. € 45,00
Incl. trainingsmateriaal & lunch

Productlijnen?

Forty+
Lifestyle

(fruitzuur-producten voor thuisgebruik)

Hyaluron producten
Ultimate Stem Cell

Behandelingen?

Demo Forty+ en Hyaluronic Skin Care
EN zelf voelen & ervaren wat doen
fruitzuren?

Wat leer ik?

Omgaan met Fruitzuren
Behandelplan opstellen met Fruitzuren
Thuisverzorging bedenken per klant en
adviseren met de juiste fruitzuren voor
thuis
Kuur-behandelingen samenstellen

Rosa Graf natuurlijke Lift Up Training
Hoe laat?

Van 10.00 – 15.30 uur

Kosten?

€ 55,00 excl btw
Incl. verkoopproducten t.w.v. € 45,00
Incl. trainingsmateriaal & lunch

Productlijn?

Baobab (ochtend)
Thalasso (middag)

Behandelingen?

Praktijk Baobab & Thalasso
(oefenen op elkaar)

Wat leer ik?

Werken met de Rosa Graf anti-aging
serie Baobab
Hoe reageert de huid op deze anti-aging
serie en hoe bied ik deze behandeling aan
Werken met natuurlijke producten & de
achtergrond van deze series
Algen, luxe uit de zee, wat is dat precies
Detox & Moisturizing op zijn best!

Rosa Graf Huidproblemen Training
Hoe laat?

Van 10.00 – 15.30 uur

Kosten?

€ 55,00 excl btw
Incl. verkoopproducten t.w.v. € 45,00
Incl. trainingsmateriaal & lunch

Productlijn?

AmintaMed
AlegraMed

(onzuivere / acné huid)

(zeer zeer zeer droge huid)

Couperose
Helix Aspersa

(o.b.v. Slak-slijm, helende werking)

Behandelingen?

AmintaMed & Helix Aspersa

Producten?

AmintaMed

Salon / Thuisverzorging

Helix Aspersa

Wat leer ik?

Salon / Thuisverzorging

Couperose

Thuisverzorging

AlegraMed

Thuisverzorging

Hoe reageer ik op huidreacties in de
behandeling?
Hoe behandel ik huidproblemen met Rosa
Graf en adviseer over thuisgebruik?

Rosa Graf Wellness Training
Hoe laat?

Van 10.00 – 15.30 uur

Kosten?

€ 55,00 excl btw
Incl. verkoopproducten t.w.v. € 45,00
Incl. trainingsmateriaal & lunch

Productlijn?

Rosa Graf Wellness-kits

Behandelingen?

Cacao Power Face Treatment
Passion Rosa Treatment
White Tea Treatment
Vitamin C Treatment
Winter Time Treatment
(oefenen op elkaar !)

Wat leer ik?

Rosa Graf Welkomst Ritueel
Waaier Penseel Massage
Verkorte rug-nek-massage
Cupping Massage
Kennismaking wellness-behandelingen

Rosa Graf Cupping Massage
Hoe laat?

Van 10.00 – 15.30 uur

Kosten?

€ 55,00 excl btw
Incl. verkoopproducten t.w.v. € 45,00
Incl. trainingsmateriaal & lunch

Productlijn?

Ultra Lift & Ultra Lift Producten
Ultimate Stem Cell Peeling (15% fruitzuur)

Behandelingen?

Rosa Graf Mini Face Lift Massage
(oefenen op elkaar !)

Wat leer ik?

Rosa Graf Ultra Lift
Cupping Massage
Incl. instructie film

Rosa Graf Teatime Treatment &
Chinese Penseel Massage
Hoe laat?

Van 10.00 – 15.30 uur

Kosten?

€ 55,00 excl btw
Incl. verkoopproducten t.w.v. € 45,00
Incl. trainingsmateriaal & lunch

Productlijn?

TeaTime

Behandelingen?

Rosa Graf TeaTime Treatment &
Chinese Penseel Massage
(oefenen op elkaar !)

Wat leer ik?

Rosa Graf TeaTime Treatment
Chinese Penseel Massage
Incl. instructie film

Massage Training
Hoe leg ik mijn klant “in de watten?”
Hoe laat?

Van 10.00 – 15.30 uur

Kosten?

€ 55,00 excl btw
Incl. verkoopproducten t.w.v. € 45,00
Incl. trainingsmateriaal & lunch

Wat leer ik?
De massage is een uniek en heerlijk moment tijdens iedere schoonheidsbehandeling.
Laat de klant OPTIMAAL GENIETEN tijdens de massage. Hoe je dit doet zal Elise je leren
tijdens deze training.
Diverse massagetechnieken komen aan bod die in elke massage geïntegreerd kunnen
worden waardoor net dat stukje méér aan de klant wordt geboden. Ook leer je om op
gevoel te masseren en niet alleen vanuit de theorie.

Massage technieken voor:
•
•
•
•

Gelaat & hals & decolleté
Schouders & nek
Gehele armen & handen
Voeten

Wat leer ik?
De klant extra het gevoel geven dat ze lekker mogen genieten van het ontspannen
gevoel. Veel van de massagetechnieken zijn extra luxe en anders dan dat men leert
tijdens de opleiding.
Vooral masseren vanuit gevoel waardoor de klant diep zal kunnen ontspannen.

Social Media
Hoe laat?

Van 10.00 – 13.00 uur

Kosten?

€ 30,00 excl btw
Incl. verkoopproducten t.w.v. € 20,00

Social Media Bereik => vergroting naamsbekendheid
Dankzij de juiste communicatie op social media wordt de naamsbekendheid van jouw
vergroot waardoor het aantal volgers op bijvoorbeeld facebook groeit.
Elise van der Kruk, 24 jaar, opende haar eigen beauty center een aantal jaren geleden.
Mede dankzij haar communicatie op social media werd haar beauty center een groot
succes. Voordat ze het wist had Elise meer dan 1000 volgers op Facebook. Hoe heeft ze
dat bereikt? Leer hier meer over in de training.

Wat leer ik?
Elise zal uitleggen hoe je via social media een groot bereik van je salon kunt behalen,
vele volgers kunt genereren en mede daardoor je salon kunt laten groeien.
Dit is mogelijk zonder veel geld uit te geven aan bijvoorbeeld dure advertenties.
Elise heeft voornamelijk haar naamsbekendheid vergroot middels het inzetten van social
media. In deze training leert ze jullie graag hoe je via social media berichten plaatst
waardoor je veel (potentiële) klanten bereikt via je eigen pagina en waardoor het aantal
volgers zal groeien.

Samenvatting
•
•
•
•
•

Meer volgers op social media
Groter bereik van je salon
Meer bekendheid in Nederland
Meer volgers op social media
Groter klantenbestand

