
DIGITÁLNÍ REVOLUCE 
VE VLASOVÉ DIAGNÓZE
NOVÉ:

Smart 
Analyzer 
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Smart Analyzer 
Digitální nastavení mysli 
se mění a hraje v našich 

životech stále 
významnější roli.

To přináší na trh 
profesionální vlasové péče 
velké obchodní příležitosti.
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 Máte digitální nastavení mysli?
 Chcete se odlišit tím, 

že se stanete odborníkem 
na konzultace se zákaznicemi?

 Dokážete si představit, že digitální 
přístroj měřící poškození vlasů 
by vám pomohl při konzultaci 
se zákaznicemi?

Staňte se salonem 
budoucnosti

Chtěli byste při 
konzultaci přestat 
odhadovat a zvýšit 
prodej produktů 

a servisu?
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 Revoluční inovace* - 
první přístroj umožňující 
kadeřníkům skenovat vnitřek 
vlasové struktury pomocí 
infračervené technologie.

 Vychází z aplikace SalonLab, 
která provádí kadeřníky 
i zákaznice konzultací 
a procesem analýzy.

NOVÉ:

Smart Analyzer: 
Poprvé kombinuje 
kadeřnickou odbornost 
se statistikami vycházejícími 
z dat pro poskytování skutečně 
individualizované konzultace.

* CES ® 2018 Innovation Awards Honoree, oslavující výjimečný design produktu 
a vytváření nových produktů v oblasti spotřebitelských technologií
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1 
Příspěvek 
odborníka

2 
Analýza vnitřního 

stavu vlasu 3
Individuální 

vlasové 
výsledky

4 
Individualizovaný 

servis a doporučení 
produktu

Cesta 
konzultací
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Příspěvek odborníka

Promluvte si se svou 
zákaznicí o specifických 
charakteristikách a cílech 
jejich vlasové péče, 
použijte přitom 
náš dotazník. 

Analýza vnitřního 
stavu vlasu

Použijte SalonLab 
Smart Analyzer pro 
změření vnitřního stavu 
vlasů pomocí revoluční 
Near Infrared 
technologie.
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Individuální vlasové 
výsledky

Individualizované 
doporučení na servis 
a produkt
Na základě jedinečného 
profilu zákaznice můžou 
kadeřníci nabízet klientkám 
mimořádně individualizovaný 
servis v salonu 
a doporučení pro 
domácí péči.

Na základě měření 
analyzérem a výsledků 
z dotazníků se pro každého 
klienta vytvoří jedinečný 
profil vlasů.

Servis v salonu s Fibre Clinix Doporučení pro domácí péči s Fibre Clinix
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 Zvyšte příjmy ze servisu v salonu a produktů pro domácí 
péči díky mimořádně individualizovaným doporučením 
vycházejícím ze SalonLab Smart Analyzeru. 

 Získejte nové zákaznice díky odlišení se od konkurence 
prostřednictvím skutečně jedinečného konzultačního 
servisu se SalonLab Smart Analyzérem.

Rozšiřte svou nabídku péče 
prostřednictvím vytvoření 
jedinečného zážitku pro 
zákaznice
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GET YOUR 
PERSONALISED 
HAIR ANALYSIS
A di� t�  r� � ution 
in hair dia� o� ics 

Samolepka na dveře

Stojánek

Samolepka na zrcadlo

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A TECHNICKÁ PODPORA
 Každý SalonLab Salon má možnost konzultovat jakoukoli otázku 

a získat potřebnou podporu
 Váš školitel vám poskytne kompletní ASK podporu:

 technické informace o SalonLab Smart Analyzéru a tutoriálech 
o jeho aplikaci dostupných na ASK vzdělávání
 2 roky záruka na přístroj

Jak vás 
podporujeme

NEPŘEHLÉDNUTELNÉ 
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 
PRO UPOUTÁNÍ POZORNOSTI 
ZÁKAZNIC
Exkluzivní materiály pro salon podporující 
váš tým při konzultaci se SalonLab Smart 
Analyzérem
 Samolepka na dveře prezentující vaše 

partnerství se SalonLab
 Kartičkový stojánek popisující kompletní 

cestu konzultací
 Samolepka na zrcadlo upozorňující vaše 

zákaznice na servis

DIGITÁLNÍ PODPORA
 Digitální zaváděcí balíček s Otázkami 

a odpověďmi a Tipy
 Digitální obsah pro sociální média
 Nové Smart Analyzer GIFy a AR filtry

ZJISTĚTE VÍCE
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