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PLAKAT: STRUKTURA WŁOSA
CENA:

69,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 7 DNI
Numer katalogowy: PLST01

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
ROZMIAR: B1 , B2 (50X70CM)

OPIS PRZEDMIOTU
Zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób umiejętnie wytłumaczyć swojemu Klientowi jak zbudowany jest włos i jaka jest
jego struktura? A może już spotkałeś się z trudnymi pytaniami, które wymagają dłuższej dyskusji niż spotkanie podczas
wizyty? Salony kosmetyczne oraz fryzjerskie bardzo często muszą odpowiadać na pytania związane z trychologią, a
struktura włosa jest jedną z najważniejszych części takich dyskusji.
Choć Twoja wiedza z pewnością jest ogromna, to możesz przekazać ją w bardziej przystępny sposób niż zawiłe formuły,
pokazane bez widocznej formy. Świetnym sposobem na to będzie prezentacja struktury na dużym i bardzo zrozumiałym
plakacie. W czytelnej i przyjaznej formie graﬁcznej pokaże on wszystkie elementy budowy jednego z ważniejszych
elementów budowy ciała ludzkiego.
Plakat może być świetną formą edukowania i informowania klientów, a także pomocą naukową podczas tłumaczenia
Klientom zawiłych zagadnień dotyczących włosów i skóry głowy. Postery będą też umilały czas oczekującym w kolejce a
ich atrakcyjna forma graﬁczna (przygotowana przez profesjonalnego i doświadczonego graﬁka) uatrakcyjni wnętrze
salonu i sprawi, że ten będzie wyglądał jeszcze bardziej profesjonalnie.
Plakat może być wykorzystany zarówno w gabinecie trychologicznym, jak i kosmetologicznym czy fryzjerskim. Świetnie
sprawdzi się w sali szkoleniowej na uczelni lub ﬁrmie, w której udukują się trycholodzy. Plakat pełni rolę informacyjną i
edukacyjną.

Plakat w formacie B2 (50x70cm) drukowany jest na wysokiej jakości papierze kredowym nabłyszczanym o gramaturze
200 g. Taki dobór papieru pozwala na odpowiednie uwidocznienie graﬁki. Ewentualne różnice w barwach i odcieniach
wydruku mogą wynikać z indywidualnych ustawienień monitora.
Produkt sprzedawany jest bez ramy. Dzięki zamieszczonym wizualizacjom chcieliśmy pomóc Tobie w wyborze plakatu,
który będzie nalepiej pasował do Twojego wnętrza.
Plakat sprzedawany jest w tubie, którą przed wysyłką dokładnie zabezpieczamy folią, aby bezpiecznie dotarła do miejsca
przeznaczenia.
Jesteś zainteresowany innym rozmiarem? Napisz do nas!
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