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Láncbaszedjük 
a szépségipart!



Franciaország: 30%+
 (Guinot, Jacques Dessange, Jean Louis David, 

 Jean Claude Beguin, Camille Albane…)

Egyesült Államok: 20%+ 
 (Regis, Supercuts, Mastercut…)

Németország: 10%+ 
 (Essanelle, Klier, Mod’s Hair…)

Magyarország:1% 
 (Klier, High Care, BioHAir…)

Szalonhálózatok a világban
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Egységes arculat

Egységes szolgáltatási színvonal

Közös, olcsóbb beszerzés

Összehangolt továbbképzés

Korszerű szalonmanagement

Hatékony marketing, hálózat-
specifikus akciók 

Egységes piaci fellépés 
és érdekvédelem

A külföldi példák bizonyítják, 

hogy a szalonok összefogásával 

jóval sikeresebb üzleti működés 

valósítható meg!

A szalonhálózatoké a jövő!
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Felsőkategóriás 

francia kozmetikai szalon. 

A világon 50 éve már közel

 12.000 partnerszalon létezik. 



Szükséges befektetés: 

- meglévő szalon átalakítható

- új szalon nyitható

- arc- és testkezelőgépek, bútorok, keze-

lőágyak, recepciós pult, eladási polcok, 

salonmanagement SW szükség szerinti 

beszerzése

Havi franchise díjak: 

- Az első 10 szalonnak nincs!

Közös havi marketing hozzájárulás: 

nettó 10.000 Ft/ termelő dolgozó

Állandó árengedmény és szalonhálózat 

specifikus akciók!

Szolgáltatások: 

arckezelés, testkezelés, szőrtelenítés, 

smink, manikür és termékeladás

Felhasznált és értékesített márkák: 

GUINOT PARIS

Tájékoztató kezelési árak: 

arckezelések 12.000 - 18.000 Ft-ig

testkezelések: 9.800 - 10.800 Ft





Szolgáltatások: 

fodrászat, arckezelés, testkezelés, szőrte-

lenítés, smink, manikür és termékeladás.

Felhasznált és értékesített márkák: 

LEE STAFFORD,  LEE STAFFORD ARGAN-

OIL, PAUL MITCHELL (VÁLOGATÁS), PAUL 

MITCHELL AWAPUHI, GUINOT MANUÁ-

LIS KEZELÉSEK, ROSA GRAF, FITOFRUIT 

MESORGANIC, FITO’PEEL AHA

Tájékoztató árak: 

hajvágás és szárítás: 10.000 Ft körül

arckezelések 8.000 - 10.000 Ft-ig

Szükséges befektetés: 
- meglévő szalon átalakítható
- új szalon nyitható
- arc- és testkezelőgépek, bútorok, 
kezelőágyak, recepciós pult, eladási 
polcok, salonmanagement SW szükség 
szerinti beszerzése

Havi franchise díjak: 
- Az első 10 szalonnak nincs!

Közös havi marketing hozzájárulás: 
nettó10.000 Ft/ termelő dolgozó

Állandó árengedmény és szalonhálózat 

specifikus akciók!

Felsőkategóriás angol szépségszalon. 

A világ egyik legsikeresebb fiatal 

angol fodrászának szalonhálózata.  

SOHO-LONDON



Felső-közép kategóriás 
szépségszalon angol 

hajvágás technikával.  

A képek illusztrációk!



Szolgáltatások: 

fodrászat, arckezelés, testkezelés, szőrtele-

nítés, smink, manikür és termékeladás.

Tájékoztató árak: 

hajvágás és szárítás: 5.000 -7.000 Ft körül

arckezelések 8.000 - 10.000 Ft-ig

Felhasznált és értékesített márkák: 

LEE STAFFORD, LEE STAFFORD ARGANOIL, 

PAUL MITCHELL, PAUL MITCHELL AWAPUHI, 

TIGI, KERASTASE, O&M, GUINOT MANUÁLIS 

KEZELÉSEK, ROSA GRAF, FITOCARE 

MESORGANIC, FITO’PEEL AHA

Szükséges befektetés: 

- meglévő szalon átalakítható,  

a meglévő felszerelés felhasználható

- új szalon nyitható

- arc- és testkezelőgépek, bútorok, keze-

lőágyak, recepciós pult, eladási polcok, 

salonmanagement SW szükség szerinti 

beszerzése

Havi franchise díjak: 

Az első 10 szalonnak nincs!

Közös havi marketing hozzájárulás: 

nettó 8.000 Ft/ termelő dolgozó

Állandó árengedmény és szalonhálózat 

specifikus akciók!



A képek illusztrációk!



Szolgáltatások:

fodrászat, arckezelés, 

testkezelés, szőrtelenítés, smink, manikür 

és termékeladás.

Tájékoztató árak: 

hajvágás és szárítás: 5.000 Ft-ig

arckezelések 8.000 Ft-ig

Felhasznált és értékesített márkák:

PAUL MITCHELL, európai és amerikai 

organikus fodrászmárkák, ROSA GRAF, 

NATUR, FITOFRUIT, FITOFRUIT MESORGANIC, 

FITO’PEEL AHA

Szükséges befektetés: 

- meglévő szalon átalakítható,  

a meglévő felszerelés felhasználható

- új szalon nyitható

- arc- és testkezelőgépek, bútorok, 

kezelőágyak, recepciós pult, eladási 

polcok, salonmanagement SW szükség 

szerinti beszerzése

Havi franchise díjak: 

- Az első 10 szalonnak nincs!

Közös havi marketing hozzájárulás: 

nettó 6.000 Ft/ termelő dolgozó

Állandó árengedmény és szalonhálózat 

specifikus akciók!

Középkategóriás 
szépségszalon francia 
hajvágás technikával.   



Kapcsolat: Bánhegyi Andor
andorbanhegyi@st-beauty.co

www.st-beauty.co
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