
 Margriet Zuidinga heeft een passie voor kwaliteit. 
  Al sinds 2002 is zij specialist in uiterlijke verzorging.
 Schoonheidsbehandelingen - cosmetische voetverzorging - mooie en 
 sterke acrylnagels of versteviging met gellak…Margriet is pas tevreden als u   
 dat ook bent. Zij onderscheidt zich door haar klantgerichte, gemoedelijke en  
 kundige aanpak. 

 No-nonsense, wel kwaliteit

 Steeds op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe kleuren, nieuwe 
 technieken. Je bent de eerste die het ervaart als je klant bent bij 
 Beauty & Nagelstudio  Margriet. Kijk gerust eens rond op de website voor het    
 aanbod en maak snel een afspraak: 
 www.beautyennagelstudiomargriet.nl
 Einsteinstraat 67 / unit 0.06 (gratis parkeren)
 3316 GG Dordrecht 
 Tel: 06-222 04 790



 Wat is het plan?

 Beauty & Nagelstudio Margriet gunt iedereen mooi 

 verzorgde nagels waar je zelf niet naar om hoeft te kijken. Als   

 klant heb je een streepje voor en daarom is er deze kans. Deel   

 je ervaringen met vriendinnen, een collega of familielid. Laat  

 je eigen mooie kunstnagels zien die zijn aangebracht bij  

 Beauty & Nagelstudio Margriet. Maak mensen enthousiast en   

 maak ze klant. Dat gaat jou iets opleveren. Hoe leuk is dat!

 Lak aan nagels?

 Hebben mensen ‘lak aan hun nagels’? Ze vinden het    

 niet zo belangrijk of ze smeren er zelf iets op? Laat jouw   

 professioneel gelakte en verstevigde nagels zien en overtuig  

 mensen van het  gemak en de uitstraling waar ook zij van kunnen     

 profiteren.

 

 Gratis of korting

 Voor gratis nagels heb je 5 nieuwe klanten 

 geïntroduceerd. Ik ben blij met iedere klant, dus ook met   

 de introductie van 1 nieuwe klant word je beloond. 

1 nieuwe klant     = 20% korting 

2 nieuwe klanten = 40% korting

3 nieuwe klanten = 60% korting

4 nieuwe klanten = 80% korting

5 nieuwe klanten = gratis nagels 

 

Steeds opnieuw sparen

Stel je hebt al 2 nieuwe klanten geïntroduceerd; dan kun    

je al 40% korting verzilverd krijgen. Doorsparen tot gratis nagels 

kan natuurlijk altijd. Heb je eenmaal de korting gebruikt dan staat 

de teller weer bij ‘start’ en krijg je weer nieuwe kansen op korting. 

Zo eenvoudig is het. Wie wil dit nou niet?

Meedoen?  

Laat het weten. Jouw naam komt dan op de spaarlijst te staan 

waarop je gespaarde tegoed bijgehouden wordt.

Veel spaarplezier!

*Beauty & Nagelstudio Margriet behoudt zich het recht voor 
om met de actie te stoppen wanneer dat wenselijk is.

Bij Beauty & Nagelstudio Margriet spaar je voor 

gratis nagels!


