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Kedves Kozmetikus!  

Dupla szülinap a SENS'X-nél - Ünnepelj velünk és mi ajándékozunk meg Téged!  

SENS'X-kampány a Csajok Magazinban 

1. Kettős jubileum 

"Nagykorúvá" válását ünnepli a SENS'X-Brand gyártója és forgalmazója, míg maga a 
termékcsalád a tizedik születésnapját tölti be idén júniusban.  

Hááát....ezt is megértük! - mondta mosolyunk egymásnak, mikor  kicsi, ám annál 
összekovácsolódottabb csapatunk koccintott a kettős évforduló alkalmából a hónap tizedik 
napján... majd összekacsintottunk és szinte egyszerre mondtuk ki, mi jár a fejünkben: -
Ünnepeljünk együtt azokkal a kozmetikusokkal is, akik ez idő alatt megismerték, bizalmat 
szavaztak a cégnek és a SENS'X- márkának, s elégedettségüket kifejezve rendszeresen 
használják a termékcsalád tagjait!  

Kitaláltuk hát, hogy eddigi bizalmadat úgy köszönjük meg,  hogy mi adunk Neked szülinapi 
ajándékot, ha ebben a hónapban 22 -29 között a SENS'X-Brandből. Feltétel az is, hogy 2 héten 
belül átveszed. S hogy mik ezek az ajándékok?  

KEDVEZMÉNYEK!!! 

 ha még ebben a hónapban akármilyen SENS'X-kozmetikumot vásárolsz, 10 százalék 
kedvezményt kapsz ajándékba! 

 amennyiben választott terméked a mézemulziós szőrtelenítő, melyhez tartós 
szőrtelenítő gélt is vásárolsz, további 8 százalék kedvezményt adunk, vagyis összesen 
18 százalékot! 

Természetesen, ha nem közvetlenül a központon keresztül vásárolsz, hanem 
viszonteladóinktól, az árut  tőlünk rendeld meg, de ők fognak kiszolgálni az általunk felajánlott 
kedvezménnyel. 

Rendelésedet várjuk e-mailben info@sensx.com  

,facebook oldalunkon(SENSX.com),  skype-on ( HTibi és Gyöngyi ), vagy telefonon.  

Kérdéseidet, véleményedet, meglátásaidat  szintén a fenti elérhetőségeken oszthatod meg 
velünk. 

2. SENS'X-kampány a Csajok Magazinban 

2012. évi kampányunk keretében megjelent második hirdetésünk a Csajok Magazin új, nyári 
számában! Csináljunk együtt nagyobb forgalmat! Az újság Neked is dolgozik! Ha vendégeid 
várakozás közben lapozgatják, látják/olvassák a benne lévő SENS'X-hirdetést, Te pedig ajánlod 
nekik a SENS'X-termék bármelyikét, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy elfogadják az 
ajánlásodat, vagyis, hogy bizalmat szavaznak SENS'X- szolgáltatásod bármelyikének! (Legyen 
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szó a mézemulziós és tartós szőrtelenítésről, szemlifting programról vagy a tovább 
értékesíthető termékeink bármelyikéről)  

Feltétlenül szerezd tehát be és tedd közszemlére munkahelyeden a Csajok Magazin új és előző 
számát! Az újságot ingyenesen igényelheted a szerkesztőségben (kérd az elérhetőségüket 
tőlünk!) és az üzletkötők  kivisznek belőle Neked. 

3. Telefon 

Bizonyára Ti is hallgatjátok a híreket, így értesültetek már a hamarosan bevezetendő telefon-
adóról is... Mindannyiunk költségeinek csökkentése érdekében mi elgondolkodtunk azon, 
hogyan tarthatnánk meg eddigi gördülékeny kommunikációnkat úgy, hogy közben nem 
fizetünk az eddiginél többet, sőt, olcsóbban vagy akár ingyen is megoldhatjuk azt! Az alábbi 
linkre kattintva megtekinthető a teljes üzenet. 

Sok ajándékot tőlünk, sok vendéget Nektek, jó munkát kívánunk,  

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

Simitska Timea: +36 (30) 827 6655 vagy info@sensx.hu 

Feltétlenül kattints rá Facebook oldalunkra is! 

Előző hírleveleinket megtekintheted, ha ide kattintasz. 
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