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Kedves Kozmetikus! 
 

2012 A VÁLTOZÁSOK ÉVE 
 

 KÉT SZÁZALÉK MÉG MINDIG AJÁNDÉK 

 2:1-BEN TANFOLYAMOK  

 VEVŐKÁRTYÁK FRISSÍTÉSE 

Szinte még fel sem ocsúdtunk a karácsonyi ünneplésből és a szilveszteri buliból és 
máris több mint egy hónap telt el az új esztendőből!  
Nem tudom, tettél-e fogadalmakat erre az évre, hogy min fogsz változtatni, mit fogsz 
mindenképpen megtenni vagy épp mi az, amit elfelejtesz vagy „kiiktatsz” eddigi 
életedből. Az biztos, hogy a SENS’X Csapata megfogadta, hogy a korábbiakhoz 
hasonló profizmussal és lelkesedéssel vág neki a 2012-es évnek!  
Ennek megfelelően, megtartva  személetünket és üzletpolitikánkat, miszerint „ 
szerény áron biztosítunk csúcsminőséget és professzionalizmust” , idén  is 
számíthattok tőlünk újdonságokra, akciókra és egyéb meglepetésekre!  Mindezekről 
első kézből tájékozódhatsz, ha továbbra is olvasod  hírleveleinket. Tudjuk, hogy a 
felgyorsult hétköznapokban nem szeretnéd a drága idődet (legtöbbször általában 
feleslegesen)  azzal tölteni, hogy különböző „ csak hogy el ne felejtsd a cégünket és 
a termékeinket” hangulatú és tartalmú irományok olvasásával tölteni. Azt is 
szeretnénk elkerülni, hogy előzőekből adódó rossz tapasztalataidnak köszönhetően 
olvasatlanul, egyből a számítógépes levelező rendszered kukájába kerüljenek 
aktualitásaink. Biztosíthatunk róla, hogy a SENS’X Csapatától a jövőben (is) valóban 
csak akkor fogsz  híreket kapni (hírlevél formájában), ha tényleg és érdemben 
van miről tájékoztatnunk Téged!!! Ha tényleg szolgálhatunk olyan új információval, 
ami  az együttműködésünket elősegítheti!  
Mostani hírlevelünkben három, említésre méltó dologról adunk hírt:  
 

 Két százalék ajándék továbbra is! 

 
Mint azt már tudattuk és tapasztaljátok is, januárban átvállaltuk a megemelkedett áfa 
költségét. Remélhetőleg örömötökre szolgálunk azzal, hogy ezzel a 2 százaléknyi 
„ajándékkal” az egész első negyedévben kedveskedni tudunk Nektek!...nem nagy 
dolog, nem nagy érték, de mindannyian tudjuk: Sok kicsi, sokra megy!!!  

 
 2: 1-ben tanfolyamok  az első negyed évben!  

Amennyiben részt veszel a SENS’X-Mézemulziós Szőrtelenítő Tanfolyamunkon, 
egyúttal megismerheted, kipróbálhatod és megtanulhatod a SENS’X- Szemlifting 
Programunkat is! Így egyből két professzionális, kizárólag természetes módon 
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történő eljárással bővítheted szolgáltatásaid körét, mellyel régi vendégeid 
elégedettségének tovább növelése mellett, új célcsoportokat is elérhetsz! 
 

 Vevőkártyák frissítése februárban! 

Ahogy a termékeink is időről-időre bővülnek és megújulnak, úgy a technikával is 
igyekszünk lépést tartani, pláne, ha az a technikai újítás egyszerűsíti, egyúttal 
követhetőbbé teszi a Veletek való kapcsolattartást. A kezdetek óta a SENS’X- Brand 
vásárló bázisa olyan méretűvé vált (és folyamatosan növekszik), hogy az eddigi 
nyilvántartás megérett a modernizálásra.  
Ha már elvégezted a SENS’X- mézemulziós szőrtelenítő tanfolyamot, rendelkezel 
egy kódszámmal ellátott vevőkártyával is.  Bár ennek a kódszámnak (mely az 
okleveleden is fel van tüntetve)  eddig nem volt hangsúlyos szerepe az 
együttműködésünkben vagy a termékeink megvásárlásánál, 2012-től azonban már 
csak ennek a vevőkártya-kódszámnak a segítségével fogod tudni azonosítani 
magadat  vásárláskor.  
A SENS’X Csapata ezért előre is köszöni, hogy segítesz Nekünk abban, hogy 
együttműködésünk  továbbra is zavartalanul működhessen! Ehhez nincs más 
dolgod, mint hogy személyesen/telefonon vagy e-mailben mielőbb megadd nekünk a 
vevőkártya számodat. (Teljes neved, elérhetőségeid, jelenlegi munkahelyed stb. 
kíséretében.)  
A további gyümölcsöző kapcsolat reményében kíván jó munkát és sok-sok vendéget 
a SENS’X- Csapat! 
 

Horváth Gyöngyi: +36 (30) 377 9812 vagy gyongyi@sensx.com 

 
Simitska Timea: +36 (30)  422 0685 vagy info@sensx.hu 

 
Feltétlenül kattints rá Facebook oldalunkra is! 

Előző hírleveleinket megtekintheted, ha ide kattintasz. 
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