Akce platí od 1. 3. do 30. 4. 2020 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny.
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRODUKTY
BIOLAGE ROKU 2020
AŤ ŽIJE BLOND!
NOVÉ SCB A CSYNC ODSTÍNY
NOVÉ MENU SLUŽEB
ZÍSKEJTE HO NYNÍ ZDARMA!

Ať žije BLOND!

AKCE BARVY

45

Součástí akce musí být alespoň 1 nový blond odstín!
U střední animace musí být součástí alespoň 2 nové odstíny, u velké alespoň 3.

Víme, že blond odstíny prostě frčí, proto jsme vyslyšeli vaše
přání a doplnili naše portfolio o 7 úžasných blond odstínů pro
různé typy vlasů. Vybírat můžete z 5 permanentních barev
SoColor.beauty a 2 demipermanentních Color Sync.

ZAKOUPÍTE:

ZÍSKÁTE:

S o Color. Be auty

45x tuba SCB/CSYNC/CULT
Min. cena: 6 705 Kč

5x tuba CSYNC (nebo SCB)
4x oxidant nebo vyvíječ
1x účast na semináři Dokonalá blond
Hodnota: 1 746 Kč
+ hodnota za seminář 670 Kč

Nejnižší cena tuby po odečtení hodnoty
zboží zdarma: 110 Kč

paleta barev
508N

6G

8G

UL NV+

č/
149 K
B
C
S
90ml

UL M

❖ Míchejte vždy s krémovým oxidantem Matrix (3%, 6%, 9%, 12%) dle
požadovaného výsledku

Co l or Sy nc

paleta barev

7M

10G

90ml

č/
19 4 K C
C SY N

❖ Míchejte vždy s 2,7% vyvíječem Color Sync dle požadovaného výsledku
Pokud nevlastníte technické listy na barvicí systémy, požádejte svého obchodního zástupce.

Co si o našem výběru myslí
odborníci z terénu?
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ZÁKLADNÍ NABÍDKA

25x tuba SCB/CSYNC/CULT
2x oxidant nebo vyvíječ
Min. cena: 4 113 Kč

4x tuba CSYNC (nebo SCB)
1x účast na semináři Dokonalá blond
Hodnota: 776 Kč
+ hodnota za seminář 670 Kč

13

Nejnižší cena tuby po odečtení hodnoty
zboží zdarma: 118 Kč

Jan Kubrt, obchodní reprezentant Matrix, CZ

„SoColor.beauty 508N je rozhodně nedílná
součást hloubkově krycích odstínů Neutral.“
Jaroslava Brychnačová, regionální manažer Matrix, CZ

BONUS

ZAKOUPÍTE:

ZÍSKÁTE:

13x tuba SCB/CSYNC/CULT
Min. cena: 1 937 Kč

1x oxidant nebo vyvíječ
1x účast na semináři Dokonalá blond
Hodnota: 194 Kč
+ hodnota za seminář 670 Kč

Nejnižší cena tuby po odečtení hodnoty
zboží zdarma: 134 Kč

%
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10

2x

Matrix vzdělávání
DOKONALÁ BLOND

Touží vaše zákaznice po nejmódnějších blond odstínech?
Potřebujete dosáhnout dokonalé blond na míru každé z nich?
Jestliže ano, seminář DOKONALÁ BLOND je vhodný právě pro vás!
V průběhu stáže budete mít možnost vyzkoušet si žhavé novinky z našeho
portfolia, naše nové tonery a zesvětlovací produkty, které jsme pro vás připravili
právě pro letošní rok. To vše v praxi na modelkách pod vedením zkušených Matrix
technologů. Registrace otevřena!
• Délka trvání: 6 hodin
• Cena: 6 MXD / 670 Kč / K NÁKUPU AKCE BAREV získáte školení ZDARMA

Jiří Tomev, senior školitel Matrix, CZ

„Mí klienti rádi vítají zpět odstín UL-NV+, nyní obohacený
o technologii fortibond. Je to předvídatelný a předmíchaný
odstín, který jim chyběl. Jako bonus se nám řada Ultra Blonde
rozrostla o oblíbený odstín mokka.“

5x

STARTOVACÍ NABÍDKA

26

BONUS

ZÍSKÁTE:

Můj Tip: „Víme, že úbytek pigmentu není jen ve vlasech, ale
i v pokožce. Pigmentové flíčky v obličeji jako projev stárnutí
pleti výborně potlačí a opticky neutralizují teplé tóny. SoColor.
beauty 6G a 8G spolu s krycí řadou 500 doporučuji k lepšímu
výsledku u 100% bílých vlasů. Dodají vlasům plný a vyvážený
tón. Podtrhují sytost barvy a pomáhají rozjasnit unavenou pleť.“

Gizela Kevélyová, senior školitel Matrix, SK

9x

ZAKOUPÍTE:

„Profesionální kolorista potřebuje ke své práci nejen
neutralizační studené barvy, ale také teplé odstíny. Color
Sync 10G je nepostradatelný pomocník v předpigmentaci,
nebo posílení či vyrovnání zesvětleného základu.“

„7M je velmi očekávaný a potřebný. Já osobně vidím potenciál jeho
využití při různých technikách melíru a balejáží; dá se použít jako
základní odstín na tónování přírodních vlasů a následnou emulgaci
na melíry a zesvětlené vlasy. Vznikne velmi přirozený a trendy odstín,
po kterém je v této době poptávka. “

BONUS

PROFESIONÁLNÍ NABÍDKA

KALIFORNSKÁ BALAYAGE
a BLOND BARVICÍ TECHNIKY V PRAXI
Chcete prohloubit vaše znalosti a zdokonalit se v zesvětlovacích technikách?
Hledáte více pokročilé techniky využitelné ve vašem salonu?
Pokud ano, doporučujeme tento seminář právě vám!
Na stáži si vyzkoušíte techniku volné ruky, kterou jsme pro vás přinesli z prosluněné
Kalifornie, air touch a další pokročilé techniky balayage. To vše prakticky na modelkách
pod vedením zkušených Matrix technologů. Neváhejte, místa jsou omezena! Už teď se
můžete registrovat prostřednictvím obchodních zástupců.
• Délka trvání: 6 hodin
• Cena: 10 MXD / 1 120 Kč

%

%

Proč JE PRO MĚ

MENU
SLUŽEB 2020

UŽITEČNÉ?

Rok 2020 je rokem salonních služeb! Matrix s radostí oznamuje uvedení Menu
služeb, které vám, kadeřníkům, pomáhá nabízet salonní služby všem vašim
klientům. Tuto vysoce kvalitní publikaci můžete umístit v čekací zóně. Je psaná
zákaznicky přívětivým jazykem, tak aby usnadnila konzultaci. Připomíná menu
v restauraci: zobrazuje dostupné salonní služby s individuálními cenami
příslušného salonu a také odhad doby trvání.

Pomáhá informovat o dostupných salonních službách
Zahajuje konverzaci s klienty
Působivý personalizovaný materiál
Podporuje podnikání - větší zisky díky prodaným službám
Pomáhá navyšovat retailové prodeje
Buduje loajální klientelu

Jak HO MOHU ZÍSKAT
ZDARMA?

„Je pro mě velmi důležité, abych svým klientkám poskytla péči o vlasy na míru. Každý typ
vlasů potřebuje jinou péči a je důležité, abychom u mycích boxů použili správné Total Results
produkty pro dlouhotrvající look a barvu. Menu Služeb nám pomůže ve výběru správných
pečujících a barvicích služeb.”

12
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4

Orosz Zsuzsanna, školitel Matrix, Maďarsko

COLOR OBSESSED
KEEP ME VIVID
SO SILVER
BRASS OFF
THE RE-BOND

HIGH AMPLIFY
SO LONG DAMAGE
MEGA SLEEK
CURL PLEASE
MIRACLE CREATOR

BOND ULTIM8
BLOND
PALETA
BRUNET
PALETA
ZÁŘIVÁ PALETA

Získejte Menu služeb zdarma k nákupu
Technické animace.
Personalizujte si své Menu služeb
s vlastními službami a cenami.
Menu umístěte na viditelném místě (čekací
zóna, recepce, konzultační zóna).
Zvyšte své zisky díky prodaným salonním
službám a retailovým produktům.

TECHNICKÉ ANIMACE
MALÁ
ZAKOUPÍTE:

ZÍSKÁTE:

3x JAKÝKOLI TECHNICKÝ PRODUKT
TOTAL RESULTS
Min. cena: 837 Kč

1x JAKÝKOLI TECHNICKÝ PRODUKT
TOTAL RESULTS
1x MX TECHNICKOU PUMPIČKU
Min. hodnota: 279 Kč

VELKÁ

Cena Menu služeb: 300 Kč

BONUS

BONUS

ZAKOUPÍTE:

ZÍSKÁTE:

5x JAKÝKOLI TECHNICKÝ PRODUKT
TOTAL RESULTS
Min. cena: 1395 Kč

2x JAKÝKOLI TECHNICKÝ PRODUKT
TOTAL RESULTS
1x MENU SLUŽEB
2x MX TECHNICKÉ PUMPIČKY
Min. hodnota: 558 Kč
1x

33

40

%

%

PRODUKTY BIOLAGE,
KTERÉ KLIENTKY MILUJÍ
Má klientka suché drsné vlasy?
Trápí ji blednutí barvy?
Hledá pro své vlasy jediného pomocníka?
Chce svým vlasům dodat zářivý lesk?
Je nešťastná ze svých zcitlivělých vlasů?

ÚVODNÍ NABÍDKA BIOLAGE TOP 5
ZAKOUPÍTE:

ZÍSKÁTE:

2x Colorlast šampon 250 ml
2x Hydrasource šampon 250 ml
2x All-in-One sprej 150 ml
2x Moringa olej 100 ml
2x Keratindose sprej 200 ml

1x šampon 250 ml (Hydrasource / Colorlast)
2x jakýkoli pečující produkt (All-in-One sprej /
Moringa olej / Keratindose sprej)
HODNOTA: 716 Kč

CENA: 2 336 Kč

BONUS
2x

31%

+
1x dřevěný stojan s vizuálem
na vystavení produktů
1x balíček s informacemi
o produktech
V HODNOTĚ: 390 Kč!

Pokud zakoupíte úvodní nabídku s dřevěným stojánkem Biolage, můžete pro jeho doplnění využít další výhodnou
akci. Obě akce jsou při dodržení podmínek nákupu platné po celý rok 2020!

CELOROČNÍ NABÍDKA BIOLAGE TOP 5

*Platná po zakoupení úvodní nabídky
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Využijte nabídky nákupu oblíbených produktů a získejte dřevěný stojánek Biolage, a také
možnost odebírat tyto produkty za zvýhodněnou cenu po celý rok 2020.
Mějte po ruce snadné řešení vlasových problémů svých klientek a prohlubujte svou expertizu!

ZAKOUPÍTE:

ZÍSKÁTE:

1x Colorlast šampon 250 ml
1x Hydrasource šampon 250 ml
1x All-in-One sprej 150 ml
1x Moringa olej 100 ml
1x Keratindose sprej 200 ml

2x jakýkoli produkt z nabídky TOP 5 (šampon
Hydrasource/Colorlast 250 ml / Moringa olej
100 ml / All-in-One sprej 150 ml / Keratindose
sprej 200 ml)

Cena: 1 168 Kč

MAX. HODNOTA: 528 Kč
1x

MAX. BONUS

45 %

Maximální výsledky. Bez kompromisů.

BONUS

RETAILOVÁ NABÍDKA TOTAL RESULTS
ZAKOUPÍTE:

ZÍSKÁTE:

5x JAKÝKOLI ŠAMPON NEBO
KONDICIONÉR TOTAL RESULTS 300 ML

1x SPREJ WONDER BOOST
5x RETAILOVÝ LETÁK

Min. cena: 645 Kč

HODNOTA: 214 Kč

1x

ZAKOUPÍTE:

ZÍSKÁTE:

4x LAK NA VLASY
Volume Fixer NEBO Style Fixer
Cena: 616 Kč

2x LAK NA VLASY
Volume Fixer NEBO Style Fixer
Hodnota: 308 Kč

BONUS:
50 %

NEBO

BONUS:
50 %

33 %

NABÍDKA
SPECIÁLNÍ
STYLINGU
UBNU
POUZE V D

