Françayzinq
Uşaq salonu açmaq istəyən iş adamları üçün Barbarisso salonu hazır biznes layihə
paketi - təklif edir.
Haqqımızda:
Barbarisso – Bütün yaş qruplarını əhatə edən müştərilərə malik, yüksək keyfiyyətli və
çevik xidmət qabiliyyəti olan uşaq salonudur. Lakin bizə həm böyüklər, həm də kiçiklər
müxtəlif saç düzümləri üçün müraciət edirlər. Saç kəsimlərindən başqa, bizdə xüsusi
vasitə ilə ağrısız qulaq deşilməsi xidməti də göstərilir. Bizim salona müraciət edən
valideynlər uşaqların əqli inkişafını genişləndirən intelektual kitablar, fiqurlar və
balacalar üçün xüsusi qulluq vasitələri (şampun, duş geli və s.) əldə edə bilirlər.
Barbarisso uşaq salonunun dizaynı çox parlaq və rəngarəng olduğu üçün bura baş
çəkənlərdə xoş əhval-ruhiyyə yaradır. Salonumuzda xüsusi oturacaqlar, müxtəlif
oyuncaqlar, oyun mərkəzləri (playstation) və sevimli cizgi filmlərini göstərən ekranlar
quraşdırılıb. Bütün bunlar təmkinli, öz işinin peşəkarı olan ustaların bacarığı ilə
birləşdikdə ən nadinc uşaqların belə qəlbinə yol tapır. Nəticədə nəinki balacalar, hətta
valideynlər də burdan xoş hislərlə ayrılırlar.
Barbarisso 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir və qeydə alınmış ticarət nişanıdır.
Salonun françayzinqi sizə nə vəd edir???
İlk növbədə, siz təkilatçılıqla bağlı uzun zamanınızı alacaq müxtəlif və o qədər də
mürəkkəb suallara cavab axtarmaqdan qurtulmuş olacaqsınız.
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Barbarissoya olan güvənini qazanmış olursunuz.
Barbarisso françayzinqni əldə etmiş sahibkarı nələr gözləyir???
1.Yüksələn Barbarisso brendinin logosu və istifadə haqqları;
2.Müəssisənin struktur forması və işçi heyətinin seçilməsi üçün təlimat qaydaları;
3.Müəssisənin dizayn və yerləşməsi ilə bağlı dəstək;
4. Müştəriləri cəlb etmək üçün strateji fikirlər;
5.Barbarisso internet saytında reklam;
6.Barbarisso salonunda edilmiş saç kəsimlərinin (düzümlərinin) kataloqu;
7.Reklam vəsaitləri (vizitka, banner, hədiyyə sertifikatları, buklet və s.);

8.Texniki məsələlər, videomüşahidə siteminin quraşdırılması, təmir və salonun
bölmələri ilə əlaqədar məsələlərdə ətraflı dəstək və konsultasiya;
9.Salonun işləmə rejimi ilə bağlı daimi dəstək – skype, elektron poçt və ya telefon
vasitəsi ilə;
10.Yeni biznes sahəsinə qoşulan sahibkar üçün yarana biləcək bütün suallara hazır
cavablar;
11.Maliyyə və müştəri hesablarının qeydiyyata alınmasına dəstək;

Biz sizə sadəcə françayzinq xidməti təklif etmirik, biz sizə ilk addımınızda güvənli
əməkdaşlıq və uğur vəd edirik!!

