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O YASUMI
Historia firmy oraz modelu franczyzowego YASUMI Epil
Firma YASUMI rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku i jako pierwsza zaoferowała kompleksowe usługi SPA oraz usługi
kosmetyczne w Kaliszu. Aktualnie Yasumi to dynamicznie rozwijająca się firma, która wprowadza i promuje na polskim rynku
nowoczesne technologicznie sprzęty do gabinetów kosmetycznych, medycznych, odnowy biologicznej, fitness klubów, ośrodków
sportowych i rehabilitacyjnych oraz salonów SPA (by dowiedzieć się więcej, odwiedź nasze strony: www.yasumi.pl i
www.yasumi.eu
Zdobyta podczas prowadzenia własnego salonu kosmetycznego z odnową biologiczną, wiedza i doświadczenie, częste podróże,
obserwacje i wsłuchiwanie się w potrzeby naszych partnerów, pozwalają nam wyszukiwać na rynku najwyższej jakości
nowoczesny sprzęt dostosowany do zmieniających się wymogów i oczekiwań Klientów.
Dbamy o to, aby oferowany przez nas towar był najwyższej jakości i spełniał wysokie wymagania Klientów. Dzięki
zaangażowaniu naszych fachowców, którzy chętnie udzielają porad, współpraca z Yasumi zawsze jest łatwa i przyjemna.

Yasumi epil
Yasumi epil, model franczyzy markowany przez Yasumi, wychodzi naprzeciw przedsiębiorczym Polkom i Polakom. Model
współpracy oferowany przez nas, przy stosunkowo niedużych nakładach finansowych, daje dostęp do olbrzymiego rynku
potencjalnych Klientów, w skład którego wchodzi praktycznie każda kobieta, i coraz więcej mężczyzn.
Nasze wieloletnie doświadczenia na rynku usług kosmetyczno - medycznych pokazują rosnącą popularność nowoczesnych metod
usuwania niechcianych włosków. Fotoepilacja przy użyciu najnowszych urządzeń działających w oparciu o technologię IPL+RF
jest aktualnie najskuteczniejszą, najwydajniejszą oraz najbezpieczniejszą metodą służącą do redukcji niechcianego owłosienia.
Model współpracy oferowany przez Yasumi jest odpowiedzią polskiej firmy na dynamiczny rozwój tego sektora usług na lokalnym
rynku. Nasza oferta franczyzowa bez dwóch zdań jest najkorzystniejszą z dostępnych i oferuje przyszłym przedsiębiorcom
dodatkowe źródła przychodów. Niskie comiesięczne opłaty franczyzowe oraz atrakcyjna cena samej franczyzy sprawiają, że
inwestycja zwraca się szybko, a ewentualna sezonowość przychodów z gabinetu zredukowana jest przez szerszą ofertę.
DOŁĄCZ DO GRUPY YASUMI I ZOSTAŃ REPREZENTANTEM LIDERA W DZIEDZINIE USŁUG KOSMETYCZNYCH NA POLSKIM RYNKU!

Rynek
Rynek kosmetyczny w Polsce
Nasze wieloletnie doświadczenie związane z dostarczaniem usług kosmetycznych pokazuje jak polski rynek cały czas się zmienia
i dojrzewa. Obecnie uwagę zwraca wysoka świadomość Polaków na temat możliwości dbania o własne ciało przy użyciu
nowoczesnych technologii oraz powiększająca się ilość punktów dobrze wyposażonych w odpowiedni sprzęt, niezbędny do
świadczenia usług na wysokim poziomie.
Nasza obserwacja rynku prowadzi Yasumi w kierunku specjalizacji w zakresie świadczonych usług, która niesie ze sobą
możliwość obniżenia kosztów wykonywanych zabiegów i zwiększenie ilości obsługiwanych Klientów. Oferta Yasumi epil jest
odpowiedzią firmy Yasumi na wyraźne zapotrzebowanie rynku na nowoczesne metody usuwania niechcianego owłosienia za
pomocą nowoczesnej technologii IPL+RF. Cena 99zł za każdy zabieg sprawia, że usługi popularne do tej pory przede wszystkim
wśród osób z „grubszym” portfelem, stają się dostępne dla zdecydowanie szerszego grona potencjalnych klientów.
Usługi fotoepilacji, fotoodmładzania oraz odmładzania RF (przy użyciu fali radiowej) w stale niskiej cenie 99zł, to nowość na
polskim rynku. Jest to sektor stosunkowo prostych, potrzebnych usług kosmetycznych, który będzie się szybko rozwijał, a Polki i
Polacy będą coraz chętniej i liczniej z nich korzystali.

Dlaczego my
Dowiedz się dlaczego współpraca z YASUMI to dobry wybór
Ofertę Yasumi epil opracowaliśmy na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia z technikami depilacji i fotoepilacji,
uwzględniając specyfikę polskiego rynku. Poniżej przedstawiamy główne aspekty wyróżniające naszą ofertę na tle pozostałych:


Wszystkie gabinety Yasumi epil korzystają z bardzo skutecznej i najnowocześniejszej metody fotoepilacji dostępnej na
polskim rynku, czyli IPL+RF. Fotoepilacja z wykorzystaniem urządzenia IPL działającego w technologii pozbawionej RF
(radiofrekwencji) może być skuteczna, jednak nasze doświadczenie, zarówno te sprzed lat z IPL, jak również obecne z
bardziej nowoczesnym urządzeniem IPL+RF, silnie faworyzuje to drugie. Według naszych spostrzeżeń, na polskim rynku
lepsze efekty daje epilacja IPL+RF, gdyż dzięki RF usuwane są nie tylko włosy ciemne i grube, ale też przeważające w
Polsce - jaśniejsze i cieńsze.



Prowadzimy pełen serwis głównego urządzenia zabiegowego. W rzadkich przypadkach awarii w ten sam dzień wysyłamy
kurierem urządzenie zastępcze.



Oprócz fotoepilacji i fotoodmładzania, w ofercie wszystkich gabinetów Yasumi epil znajdują się zabiegi pielęgnacyjne
twarzy i ciała



Gabinety Yasumi epil prowadzą innowacyjną na polskim rynku usługę wynajmu i sprzedaży urządzeń do domowej
pielęgnacji skóry. Wszystkie te usługi bardzo dobrze uzupełniają ofertę i sprawiają, że biznes może być jeszcze bardziej
dochodowy w ciągu całego roku, a w okresie wakacyjnym może równoważyć efekt sezonowości wśród zabiegów
fotoepilacji.



Oferta Gabinetów Yasumi epil jest dostosowana do polskich realiów.



Yasumi to rozpoznawalna marka z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług kosmetycznych, z polskim kapitałem
oraz siedzibą główną w Polsce - w Kaliszu.



Najkorzystniejsze warunki finansowe współpracy. Inwestycja 75 000 PLN netto. W pakiecie franczyzowym znajduje się
urządzenie do fotoepilacji, fotoodmładzania i liftingu oraz wielu zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała, meble,
elementy wizualizacji wewnętrznej i zewnętrznej, materiały reklamowe na start, szkolenie, transport, know - how itp.



Niskie opłaty miesięczna: 500 PLN netto opłaty franczyzowej i 500 PLN netto opłaty na działania marketingowe.

Kontakt
YASUMI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Kopernika 13
62-800 Kalisz, Poland
NIP: 618-207-26-45
Osoby do kontaktu dla kandydatów:
Marzena Maria Pawlik
kom. +48 606 399 541
e-mail: mmpawlik@yasumi.eu
Artur Kołecki
kom. +48 664 013 441
e-mail: akolecki@yasumi.eu

