Poradnik konsultanta cz. I
Na początku przedstawię Ci wszystkie informacje, które pomogą Ci podjąć decyzję, czy jest to
biznes dla Ciebie, no i przede wszystkim ile możesz na tym zarobić.

Co zyskasz Zostając klubowiczem Mariza
Kiedy wstąpisz do Klubu Mariza otworzą się przed Tobą nowe możliwości, sam/a decydujesz w
jaki sposób chcesz działać.
Klient-klubowicz- oszczędzasz kupując na potrzeby własne 30% taniej
Konsultant- Przedstaw katalog swoim znajomym, sąsiadom lub współpracownikom, i zbierz od
nich zamówienie. Odsprzedając kosmetyki zarabiasz na różnicy pomiędzy cenami
katalogowymi a cenami handlowymi. Cena Katalogowa - 30% zniżki = Zysk dla Konsultantki
Lider - Buduj swój biznes zapraszając innych do współpracy.

~ W Klubie Mariza nie pobieramy opłat za rejestrację, nie musisz wykupić tzw. pakietu
startowego
~ Nie masz obowiązku co katalog składać zamówienia
~ Nie musisz zbierać zamówienia na określoną kwotę chyba, że chcesz wstąpić do programu
"Na dzień dobry"
~ Nie ponosisz żadnych kar za bierność w firmie
~ W każdej chwili możesz zrezygnować z uczestnictwa w klubie Mariza bez opłat. (Możesz
wysłać pisemną rezygnację, bądź nie zamawiać przez 3 kolejne katalogi. Po tym czasie
zostajesz samoczynnie usunięta z firmy).

Z Marizą współpracują te osoby, które chcą a nie te, które muszą!

O firmie
Polska wytwórnia kosmetyków Mariza powstała w 1988 roku. Od 2010 roku obok tradycyjnych
kanałów sprzedaży prowadzimy także sprzedaż bezpośrednią naszych produktów. Siedziba
firmy znajduje się w Rząsce koło Krakowa
Od początku istnienia firmy produkty Marizy oparte są przede wszystkim na składnikach
naturalnych, zgodnie z naszym mottem „Świat piękna i natury”. Ich receptury opracowujemy w
oparciu o najnowszą wiedzę kosmetologiczną.
Wszystkie nasze wyroby są przebadane dermatologicznie i mikrobiologicznie. Nie są testowane
na zwierzętach.
W stale powiększającej się ofercie naszej firmy znajdują się kosmetyki do
pielęgnacji twarzy (m.in. kremy, mleczka, toniki, pomadki ochronne do
ust), ciała (m.in. balsamy, masła, żele pod prysznic, preparaty
antycellulitowe, preparaty do kąpieli, kremy do rąk) kosmetyki dla
mężczyzn oraz szeroka gama kosmetyków do makijażu (m.in. fluidy, pudry,
cienie do powiek, pomadki do ust, emalie do paznokci).

Katalogi

Katalogi wydawane są raz na 2 miesiące.
Katalogi można kupować w pakietach,im więcej
sztuk
zamawiasz tym cena za sztukę jest mniejsza.
Katalogi do 20 szt. - 2,00 zł./szt.
Katalogi powyżej 20 szt. - 1,80zł./szt.
Katalogi powyżej 50 szt. - 1,60zł./szt.
Katalogi powyżej 100 szt. - 1,40zł./szt.

Prezenty
Program "Na Dzieńdobry"
Zasady:
Program obejmuje trzy miesiące od dnia rejestracji (do bieżącego zamówienia nowej
Konsultantki
będą dodawane prezenty:
I miesiąc - zamówienie na kwotę 200 zł (ceny katalogowe) Maseczka do twarzy*
II miesiąc - zamówienie na kwotę 200 zł (ceny katalogowe) masło do ciała*
III miesiąc - zamówienie na kwotę 250 zł (ceny katalogowe) perfumetka + puder ryżowy*
Programu nie można przerwać. Oznacza to, że Konsultant chcąc odebrać prezent perfumetka
+ puder ryżowy, powinien złożyć w sumie trzy zamówienia w kolejnych miesiącach.
* nagrody mogą się zmieniać, szczegóły w strefie konusltanta
Warunkiem otrzymania prezentu jest wpisanie do zamówienia kodu TPS01
prezent nr1 (pierwszy miesiąc),TPS02 prezent nr2 (drugi miesiąc), TPS03 prezent nr3 (trzeci
miesiąc).

Składanie zamówień
Zamówienia składa się drogą elektroniczną poprzez Strefę Konsultantki, na której znajdują się
bieżące stany magazynowe. Dzięki temu jest podgląd na aktywne produkty oraz braki. Po
dodaniu do koszyka zatwierdzasz zamówienie. Jego realizacja nastąpi do 3 dni roboczych w
przypadku przesyłki kurierskiej, do tygodnia w przypadku paczki pocztowej.
Płatność za zamówienie – Za pobraniem- płatne przy odbiorze lub płatność z góry przelewem

Koszty przesyłki
Koszty przesyłki to 16 zł jeśli składasz zamówienie o wartości niższej niż 120 zł w cenach
katalogowych. Jeśli zamówienie jest w przedziale 120 - 200 zł w cenach katalogowych koszty
przesyłki wynoszą 8 zł. Jeśli Twoje zamówienie przekroczy 200 zł w cenach katalogowych
wówczas przesyłka jest gratis. Koszty przesyłki kurierskiej i paczki pocztowej są te same.

Próbki
Próbki są w małych beczułkach (ok. 5 ml). Ceny próbek kształtują się od 0,80 zł do 3,00 zł w
zależności od kosmetyku.

Dodatkowe rabaty
Oprócz 30% zniżki na kosmetyki Mariza oferuje również dodatkowe rabaty procentowe

Klub Marizy – to Twój biznes!
Własne sprzedaż kosmetyków to punkt pierwszy ale jest także druga, bardziej zaawansowana
opcja
pozwalająca zarabiać całkiem ciekawe już pieniądze. Chodzi tutaj o budowanie osobistej grupy
konsultantów. O tym ile na możesz zarobić na budowaniu własnej struktury w 2cz. Poradnika.

Jak dołączyć do Klubu Mariza
konsultantka/tem może zostać każda pełnoletnia osoba bez względu na wykształcenie czy
doświadczenie zawodowe.
żeby się zapisać wystarczy wejść na stronę www.e-mariza.info i
wypełnić formularz.

Jeżeli nie znalazłaś/eś tutaj odpowiedzi na swoje pytania
skontaktuj się ze mną

www.e-mariza.info
marizakonsultantka@wp.pl

