NATURAL
NORDIC
STYLE

ZENZ KONCEPTSALON

Naturlige
eller økologisk
certificerede
ingredienser

Hvem vil ikke gerne være sund, bæredygtig og skøn
på samme tid?
De fleste er efterhånden bekendt med det bæredygtige
frisørkoncept Zenz Organic Hair, der siden åbningen af den
første salon i 1999, har værnet om de grønne værdier og
sundere produkter og i dag er blevet en del af den nyeste
modeverden.
Du kan blive en del af den voksende bæredygtige kæde.

NATURAL NORDIC STYLE

ANNE-SOPHIE SKJØDT VILLUMSEN
Grøn og bæredygtig iværksætter

“For mig hænger skønhed,
mode og sundhed naturligt sammen”

Anne-Sophie Skjødt Villumsen
Stifter af frisørkæden Zenz og
Zenz Organic Products

Vi kan hjælpe dig med at udvikle din salon i en
sund retning, så du kan se den positive effekt
på din bundlinje.
Ved at blive ZENZ KONCEPTSALON kan du opnå fordele og muligheder.

RETTIGHEDER:
Brug af navn og varemærke
PRODUKTER:
Produktportefølje
Leverandøraftaler
Produktbeskrivelser
Behandlinger
MARKEDSFØRING:
Billeder
Annoncer
Brochure
Kundeanalyser
Sociale medier

UDDANNELSE:
Zenz koncept
Produktgennemgang
Kurbehandlinger
Markedsføring og drift
Bæredygtig drift
Salgsmotivation
Supervision/evaluering
ADMINISTRATION:
Regnskab
Rapportering af regnskab
Lønadministration
Indkøb og leverandøraftaler

STOR SYNERGI
- ved at indgå samarbejde
•

En Zenz konceptsalon
er et unikt samarbejde,
hvor du som frisørejer
ikke står alene

•

Opnå synlighed på
markedet

•

Et konstant udviklende
dansk brand

•

Du bliver en del af vores
netværk, der deler
viden

KUNDER
(MARKED)
ZENZ
KONCEPTSALON

ZENZ

Julie Nøhr Damberg
Partner hos Zenz Frederiksberg
“Som frisør, kunne jeg ikke finde et firma, der giver
mere mening at være partner i end Zenz. De timer
jeg lægger i og uden for salonen er hårdt arbejde,
men det hele værd.
Der blev for nogle dage siden spurgt i en større forsamling: “Hvorfor driver I forretning?” Mange skulle tænke længe over, hvad de
skulle svare, men jeg var ikke i tvivl: “Fordi det giver mening!”. Vi driver en
lækker forretning, der ikke kun er stor i skønhedsbranchen, men også giver
både kunder og frisører, der har store problemer med allergi, m.m. mulighed
for et rigtig godt alternativ.
Jeg er vild med det gennemtænkte koncept og føler mig meget priviligeret
over at være en del af Zenz-teamet. Ligesom jeg er stolt over de resultater
og den fremgang, som jeg er med til at lave.”

ZENZ KONCEPTSALON
Faglig sparring
Zenz Academy tilbyder løbende kurser og faglig sparring, så
du kan lære at arbejde som grøn frisør og gøre din forretning
unik i dit lokalområde. Det er også muligt at blive en del
af Zenz’ kreative team, der består af engagerede frisører
og elever, der ønsker at arbejde kreativt og udvikle deres
kompetencer som frisør ved deltagelse i shows, events,
photo shoots og lignende begivenheder.
Vi tilbyder et tæt samarbejde inden for forskellige områder,
hvor man kan blive inspireret og få styrket sit arbejde som
grøn frisør. Fagligheden hos både undervisere og ansatte i
Zenz er høj, og vi deler gerne ud af vores ekspertise inden for
det grønne og bæredygtige.

PROCES
Hvordan ser processen ud?

UNDGÅ UNØDIG KEMI
Vælg grøn og bæredygtig
Bliv Zenz konceptsalon og giv dig selv og sine kunder - både
gamle og nye - mulighed for at vælge en sundere skønhed.

Kontakt Jørgen Skjødt
Telefon 53 58 49 01
sales@zenzorganic.com
www.zenzorganic.com

