
Prodej a servis laserové techniky v medicíně a kosmetologii

Vážení přátelé

dnes reagujeme na Vaše žádosti z minulých setkání a na 
listopadovém semináři se budeme věnovat především psychologii: 

 
Odpovíte kladně na všechny tři první a záporně na všechny tři poslední otázky?
Pokud ne, je listopadový seminář sestavený právě pro Vás.

1) Máte dostatek dobrých a pravidelně se vracejících zákaznic?

2) Dávají Vám najevo svou spokojenost a doporučují Vás svým známým?  

3) Zaručuje Vám výnos z provozu Vašeho salonu finanční nezávislost?

 

4) Ostýcháte se nabídnout svým klientkám dražší ošetření?

5) Váháte se zvýšením ceny produktů a služeb, i když se Vám nákupní ceny zvýšily?

6) Máte někdy pocit, že za svou práci nejste dostatečně odměněna?

V sobotu a neděli 12. a 13. listopadu 2016 proběhne v překrásném
penzionu Brusenka na úpatí Hostýnských vrchů poblíž Holešova

výroční kosmetologický seminář. 

Jak správně nabídnu laserové ošetření konzervativnímu zákazníkovi?
Jak zacházet s cenovou námitkou?
Jak dokonale využiju ekonomické možnosti laserového systému Lasocare?
Jak získám nové a lepší zákaznice?

V technické části semináře zužitkujeme výhodu popularity nové generace velkoplošných 
scannerů Panorama MONO, FORTE a DUO, které si během workshopu vyzkoušíme v praxi.



Nová generace přístrojů Lasocare vyžaduje poněkud jiný přístup k laserové terapii a umožňuje
dosahovat výraznějších úspěchů, než u doposud používaných tradičních laserových zařízení.

Během setkání budeme kombinovat praktické ukázky s teoretickými informacemi. Každý účastník si
vyzkouší  práci  ve  dvojicích  (vezměte  si  líčení  s  sebou).  K  dispozici  bude  I  makroskopické
vyhodnocování profilu vrásky metodou “před a po“. Foto Vám zašleme spolu se školicím certifikátem.
Vyjdeme vstříc zkušeným uživatelům laserové techniky, kteří  vyžadují  doplnění svých znalostí,  ale
nezapomeneme ani na začátečníky, kteří si potřebují vytvořit představu o možnostech dnešní moderní
kosmetologie a dermatologie. 

Již tradiční úspěch těchto seminářů je založen na kvalitních a  dokonale srozumitelných informacích.
Přednášejícím psychologické části bude Juraj Horňák, lektor s 15ti letou zkušeností s vedením školení
na  prodejní  dovednosti.  Jednoduchou a  interaktivní  formou  získáte  nový  náhled  jak  ještě  lépe  a
efektivněji nabídnout své služby a produkty svým zákazníkům. Teoretickým a praktickým tréninkem si
osvojíte dovednosti jak být pravým obchodníkem který zná potřeby svých zákazníků. Technickou část
osobně povede Ing. Jiří Stratil, vedoucí vývojového střediska MEDISTELLAR Switzerland. Jednotlivé
bloky přednášek na našich seminářích sestavujeme na základě dotazů z laserové poradenské linky
+420 777 222 002. Následující program je rámcový a každý účastník dostane možnost svým zájmem
a kladenými dotazy moderovat běh semináře.

Program:
  
 biologické účinky laserů v dermatologii a kosmetologii
 předpisy pro práci s lasery, indikace a kontraindikace
 bezpečnost práce s lasery

 nejnovější laserové sondy určené pro kosmetologii
 nové názory na význam plošné aplikace
 panoramatický scanner červený Lasocare PANORAMA MONO (12x5=60 mW) 
 panoramatický scanner  červený PANORAMA FORTE (24x5=120 mW)
 panoramatický scanner  červený a infračervený PANORAMA DUO (12x5 R+12x5 IR)
 ukázky práce s laserovým panoramatickým scannerem
 stimulace mikrocirkulace krve a lymfatické tkáně

 1. část speciálního psychologického bloku umění prodávat své schopnosti
 společná diskuze jak motivovat zákazníka, jak si jej udržet a jak nabídnout své služby

 teorie a praxe odstraňování nežádoucích žilek a chloupků světelnými metodami



 možnosti doplňkových metod

 2. část speciálního psychologického bloku umění prodávat své schopnosti
 test osvojených znalostí
 zhodnocení a závěr

Prezentace účastníků proběhne v sobotu 12.11. 2016 od 9:00 v penzionu Brusenka v Brusném
u Holešova. V 10:00 následují první přednášky. Penzion Brusenka se nachází 15 km od sjezdu z
dálnice D1 na adrese: Brusné 3,  u Bystřice pod Hostýnem 768 41,    GPS: 49°21’47.358″N,
17°39’38.701″E.   www.brusenka.cz

Cena semináře 1986,- Kč za prvního a 1 400,- za druhého účastníka z jednoho salonu zahrnuje:
 ubytování, občerstvení, snídani, 2 x oběd a večeři
 účastnický poplatek a vystavení certifikátu o odborné způsobilosti pro práci s laserem
 pokud si v návaznosti na tento seminář od nás zakoupíte některý z přístrojů, bude Vám cena 

školení refundována 
 při nákupu gelů Lasocare Basic poskytujeme účastníkům na tomto školení slevu 20 Kč na každou  
zakoupenou tubu.

Jako obvykle budeme každého přihlášeného účastníka kontaktovat telefonicky, máte-li potíže s 
dopravou, požádejte nás o pomoc. Předpokládaný konec semináře bude v neděli 16:08.

Počet míst je omezený, proto si rezervujte místa co nejrychleji, nejpozději však do 8.11. 2016.
Částku uhraďte převodem na účet Raiffeisenbank: 212998001/5500, nebo Česká spořitelna: 
1417011359/0800, (VS=1611, do poznámky jméno účastníka), nebo složenkou na adresu: 
MEDISTELLAR s.r.o. Hankeho 247, 769 01  Holešov

Na setkání s Vámi se těší pracovníci českého zastoupení společnosti Medistellar s.r.o.
Renáta Prchalová, vedoucí odd. Péče o zákazníka

Medistellar s.r.o. , Hankeho 247, 769 01 Holešov,  tel.: 573 395 069, fax: 573 395 068,
mobil: 777 011 101 (nepřenáší SMS)
e-mail: poradna@medistellar.com,  web: www.medistel  l  ar.com

Závazná přihláška

Laserový seminář společnosti MEDISTELLAR
Brusenka, 12.+13. listopadu 2016

Jméno a příjmení: ..........................................................       Telefon:...............................................

Ulice:  .................................................. Město:  ................................................PSČ:  ..........................

Počet účastníků semináře: ..….........  osob x 1986,- Kč =  …................. Kč
                              
                        + 2. účastník   ..............  osob x 1400,- Kč =  ..................... Kč

  
CELKEM   ..................... Kč

Úhrada  za účast na semináři provedena:               složenkou                     převodem

Dne: ......................... 

Podpis: .............................................................

http://www.medistellar.com/
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mailto:poradna@medistellar.com

