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Regulamin promocji 

Program „Salon Firmowy Marki Éclair” 
 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą Program „Salon Firmowy Marki Éclair” zwanej dalej Programem 

jest: Iga Sadowska Éclair Nail Studio z siedzibą w Poznaniu, 61-501, ul. Zmartwychwstańców 11/2, 

NIP 7831612034, REGON 301034109, zwanym dalej Organizatorem 

2. Każdy podmiot zakwalifikowany, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do udziału w 

Programie jest Salonem Firmowym Marki Organizatora, zwanym dalej Salonem. 

3. Sprzedaż towaru przez Organizatora Salonowi, w tym również Pakietu Startowego, odbywa się za 

pośrednictwem sklepu internetowego na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.eclair-

nail.com oraz stacjonarnie w Éclair Nail w Poznaniu, przy ul. Roboczej 42, czynnej od 9.00 do 17.00 

od poniedziałku do piątku. 

4. Regulamin, wraz z dokumentacją przywołaną w swojej treści, zwany łącznie dalej Regulaminem, jest 

jedyną obowiązującą podstawą wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Organizatorem a 

podmiotami ubiegającymi się o zostanie Salonem Firmowym Marki Éclair, a także pomiędzy 

Organizatorem a Salonami. Powyższy zapis jest wyłączony jedynie, jeśli Organizator wraz z 

Salonem dokonali indywidualnych postanowień w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zarówno osoby ubiegające się o uzyskanie statusu Salonu Firmowego Marki Éclair, jak i każdy Salon, 

są zobligowani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stosowaniem jego 

postanowień. 

5. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Salon ma prawo zrezygnować z udziału w 

Programie bez ponoszenia dodatkowych kosztów poprzez złożenie Oświadczenia, stanowiącego 

załącznik nr 2 Organizatorowi na adres: Éclair Nail, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora kontakt@eclair-nail.com 

 

§ 2 

Przedmiot Programu „Salon Firmowy Marki Éclair” 

1. Istotą Programu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Organizatorem a podmiotami, które nabędą 

status Salonu Firmowego Marki Éclair. 

2. Współpraca ma na celu popularyzowanie marki Éclair, celem zwiększenia sprzedaży produktów oraz 

usług przez Organizatora. 

3. W związku z udziałem w Programie, Salonowi przysługują korzyści oraz prawa określone w 

niniejszym Regulaminie. Organizator w ramach indywidualnych postanowień, zachowuje prawo 

przyznania poszczególnym Salonom korzyści niewskazanych w Regulaminie, przy czym takowe 

oddzielne postanowienia nie uprawniają pozostałych Salonów do jakichkolwiek roszczeń względem 

Organizatora. 
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§ 3 

Uzyskanie statusu Salonu Firmowego Marki Éclair 

1. Salonem Firmowym Marki Éclair mogą zostać: 

- osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, 

- osoby prawne, 

- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które to 

podmioty prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, a w 

szczególności usługi kosmetyczne związane z ochroną, stylizacją oraz pielęgnacją paznokci. 

2. Podmiot starający się o status Salonu Firmowego Marki Éclair ma obowiązek łącznie: 

A) prowadzenia zarejestrowanej aktywnej działalności gospodarczej wraz z wpisem w rejestrze 

REGON potwierdzającym możliwość świadczenia usług kosmetycznych, w miejscu spełniającym 

wymagania higieniczne regulowane w przepisach prawa jak i ogólnie przyjętymi społecznie 

wymogami 

B) posiadania wykwalifikowanego personelu w zakresie świadczenia usług związanych z 

wykorzystaniem oferty produktowej Organizatora 

C) zakupu bezpośrednio od Organizatora Pakietu Startowego tj. dowolnych produktów marki Éclair, 

z wyłączeniem produktów innych marek znajdujących się w ofercie Organizatora, za kwotę nie 

mniejszą niż 2 000,00 zł brutto w cenach po rabacie (wartość zamówienia przed jednorazowym 

rabatem w wysokości 15% - nie mniej niż 2 352,94 zł brutto w cenach katalogowych). Rabat na 

zakup Pakietu Startowego naliczany jest przez pracownika Organizatora.  

Produkty objęte Pakietem STARTOWYM znajdują się w wyznaczonych kategoriach sklepu on-line pod 

adresem www.eclair-nail.com zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszego regulaminu.  

Rabat liczony jest od cen katalogowych produktu i nie łączy się z innymi rabatami.  

W przypadku, gdy w ramach promocji okresowej cena wybranego produktu jest korzystniejsza od 

rabatu przydzielonego w ramach Pakietu Startowego pracownik Organizatora uwzględnia w 

zamówieniu korzystniejszy rabat.  

Z Pakietu Startowego wyłączone są wszystkie produkty innych marek oferowanych przez 

Organizatora. 

D) wypełnienia deklaracji uczestnictwa w Programie, stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego 

Regulaminu 

E) wysłania wypełnionej deklaracji uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

Organizatora kontakt@eclair-nail.com 

F) wysłania wraz z deklaracją uczestnictwa 10 zdjęć prezentujących jakość wykonywanych stylizacji (w tym  

french) w salonie ubiegającym się o przyznanie statusu Salonu Firmowego oraz min 5 zdjęć prezentujących 

salon. 

G) posiadania aktywnego konta Klienta w sklepie internetowym na oficjalnej stronie Organizatora 

www.eclair-nail.com zarejestrowanego z aktualnymi danymi teleadresowymi oraz NIP salonu. 

3. Salon Firmowy Marki Éclair ma obowiązek wypełnienia deklaracji zgodnie z prawdą. Salon 

zobowiązany jest poinformować Organizatora o wszelkich zmianach danych informacji wskazanych w 

formularzu pod rygorem odmówienia korzyści wynikających z Programu. 

4. Zrealizowanie postanowień pkt. 2 niniejszego paragrafu, wiąże się ze złożeniem oświadczeń przez 

Podmiot ubiegający się o status Salonu Firmowego w zakresie: 

- Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Programu „Salon Firmowy Marki Éclair” oraz jego 

akceptacji 
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- Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych Salonu przez Organizatora w celach 

związanych z uczestnictwem Salonu w Programie 

5. Po pozytywnej ocenie przez Organizatora aplikacji do programu, Salon otrzymuje potwierdzenie 

nabycia statusu Salonu Firmowego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres wskazany w deklaracji przystąpienia do Programu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Salonu Firmowego Marki 

Éclair. 

 

§ 4 

Obowiązki Organizatora 

1. W związku ze spełnieniem przesłanek pkt. 2 § 3 niniejszego Regulaminu, wraz z przyznaniem statusu 

Salonu Firmowego Marki Éclair, Organizator do Pakietu Startowego dołączy pakiet materiałów 

marketingowych za cenę 1 zł netto. W skład pakietu wchodzą: 

- wewnętrzna naklejka dwustronna na szybę z logo Programu, 

- plakat - 3 szt., 

- Certyfikat Salonu Firmowego Marki Éclair, 

- smycz Éclair – 2 szt., 

- kubek Éclair – 2 szt., 

- display na produkty Éclair – 1 szt., 

- ręczniczek Éclair – 2 szt., 

- torba Eclair – 2 szt. 

- kalendarz – 1 szt. 

- zestaw mini żeli budujących o poj 5g – 1 kpl (5 szt.) 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Pakietu Materiałów Marketingowych, o 

którym mowa w pkt. 1 § 4 zachowując przy tym wartość katalogową produktów. 

3. Salonowi, w chwili dokonywania zakupu dowolnych produktów marki Éclair oraz Swarovski, z 

wyłączeniem produktów innych marek oferowanych przez Organizatora, przysługuje stały rabat w 

wysokości 10% kwoty zakupu od cen katalogowych przy każdych kolejnych zakupach w ramach 

uczestnictwa w Programie.. 

4. Salonowi w chwili dokonywania zakupu produktów pozostałych marek oferowanych w sklepie 

internetowym na oficjalnej stronie Organizatora oraz w Éclair Nail w Poznaniu przy ul. Roboczej 42 

przysługuje stały rabat w wysokości 5% od cen katalogowych przy każdych kolejnych zakupach w 

ramach uczestnictwa w Programie. 

5. Rabat Salonu przy każdych kolejnych zakupach w sklepie internetowym (z wyłączeniem zakupu 

Pakietu Startowego) na oficjalnej stronie Organizatora będzie naliczany automatyczne a widoczne 

ceny będą cenami, które uwzględniają rabat na poszczególne grupy produktów. 

6. W chwili przystąpienia do Programu, Organizator przyporządkuje już aktywne konto na sklepie 

internetowym do odpowiedniej grupy Klientów – Grupa Salon Firmowy. 

7. Organizator, na prośbę Salonu, posiadając niezbędne informacje, może udzielić doradztwa 

marketingowego oraz sprzedażowego produktów marki Éclair. 

8. Organizator zamieści dane Salonu na stronie www.eclair-nail.com w dedykowanej dla programu 

zakładce, jako podmiotu zasługującego na miano Salonu Firmowego Marki Éclair wraz ze 

wskazaniem lokalizacji Salonu w terminie 14 dni od dnia zrealizowania postanowień zgodnie z pkt.2 

§ 3. 
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9. Organizator udostępni prawo do korzystania w formie elektronicznej z logo Programu „Salon 

Firmowy Marki Éclair” w celach marketingowych po uprzedniej akceptacji sposobu jego 

wykorzystania. 

10. Organizator przewiduje możliwość organizacji spotkań szkoleniowo-rozwojowych ÉclairMeeting 

związanych z ofertą produktową marki Éclair oraz rozwoju kompetencji zawodowych. 

11. Organizator będzie informował Salon o nowościach, promocjach, specjalnych pakietach promocyjnych 

oraz o organizowanych wydarzeniach w ramach bieżącej współpracy. 

 

§ 5 

Obowiązki Salonu Firmowego 

1. Salon zobligowany jest do dokonania w sklepie internetowym na oficjalnej stronie Organizatora 

www.eclair-nail.com lub stacjonarnie w Éclair Nail przy ul. Roboczej 42 w Poznaniu comiesięcznych 

zakupów na kwotę 350,00 zł brutto, już po uwzględnieniu przydzielonych rabatów. 

2. Zakup, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, winien zostać udokumentowany fakturą VAT. 

3. Salon wyraża gotowość do uczestniczenia w promowaniu marki Éclair, a w szczególności poprzez 

wskazanie uczestnictwa w Programie oraz aktywność w mediach społecznościowych w zakresie 

zarówno współpracy jak i produktów marki Éclair, a także uczestnictwa w spotkaniach szkoleniowo-

rozwojowych marki Éclair. 

4. Salon zobowiązuje się do szkolenia personelu salonu poprzez udział w szkoleniach technicznych oraz 

z aktualnych trendów w stylizacji paznokci przynajmniej 1 raz w roku kalendarzowym, oraz do 

szkolenia personelu poprzez uczestnictwo w szkoleniach produktowych przynajmniej 1 raz w roku 

kalendarzowym. 

5. Salon zobowiązuje się do wykorzystywania w pracy salonowej tylko produktów Éclair, chyba że w 

ofercie Éclair nie występuje odpowiednik produktu firmy konkurencyjnej. 

6. Salon wyraża gotowość do umieszczania zdjęć w mediach społecznościowych oraz innych mediach 

zgodnie ze standardami marki Organizatora, stanowiących załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu. 

7. Salon zobowiązuje się do prezentowania na swoich profilach firmowych w social mediach tylko 

produktów Éclair oraz stylizacji paznokci wykonanych z ich wykorzystaniem. 

8. Salon zobowiązuje się do identyfikacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej z marką Organizatora z 

wykorzystaniem materiałów otrzymanych w Pakiecie Materiałów Marketingowych, potwierdzających 

status Salonu Firmowego, w szczególności poprzez należyte wyeksponowanie przedmiotów oraz 

produktów z logo marki Éclair. 

 

§ 6 

Rezygnacja z uczestnictwa w Programie 

1. Salon ma prawo zrezygnować z udziału w Programie bez ponoszenia dodatkowych kosztów poprzez 

złożenie Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 Organizatorowi na adres Éclair Nail, ul. 

Robocza 42, 61-517 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora 

kontakt@eclair-nail.com jako scan podpisanego własnoręcznie Oświadczenia. 

2. W chwili złożenia Oświadczenia Salon zobowiązuje się do: 

A) zaprzestania wykorzystywania uzyskanych praw do logo marki Éclair oraz logo Programu, 

B) usunięcia otrzymanej od Organizatora naklejki Programu „Salon Firmowy Marki Éclair”, 
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C) odesłania na adres Hurtownia Éclair, ul Robocza 42, 61-517 Poznań oryginału certyfikatu 

potwierdzającego uczestnictwo w Programie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, 

3. Organizator w chwili złożenia przez Salon oświadczenia potwierdzającego rezygnację z Programu 

(zał. nr 2): 

A) usunie z oficjalnej strony www.eclair-nail.com wpis teleadresowy salonu, 

B) przekształci konto Klienta w Grupie Salon Firmowy na sklepie internetowym poprzez nadanie mu 

statusu Klienta Éclair usuwając tym samym możliwość korzystania z uzyskanych korzyści rabatowych. 

 

§ 7 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez uczestników Programu 

w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres Éclair Nail lub 

za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres Organizatora kontakt@eclair-nail.com, w terminie 

14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej wystąpienie z reklamacją. 

2. Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko uczestnika Programu/Nazwa i NIP salonu, adres do 

korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika 

Programu dotyczące sposobu naprawy szkody. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem 

poleconym. 

 

§ 8 

Dane osobowe Uczestników 

1. Administratorem danych Salonów jest Organizator –Éclair Nail Studio z siedzibą w Poznaniu, 61-501, 

ul Zmartwychwstańców 11/2, NIP 7831612034, REGON 301034109 

2. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników Programu informacje będą przechowywane 

w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z 

dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 202 r. Nr 101, poz.929 z późn. zm.). 

3. Wszyscy Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak 

również żądania zaprzestania przetwarzania danych. 

4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości danych, przekazanych 

przez Uczestnika. 

 

§ 9 

Zmiana Regulaminu 

1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać 

praw już nabytych przez Uczestników. 

2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając 

odpowiednie informacje na stronie www.eclair-nail.com 

3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie. 

4. Salon w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie Organizatora, ma prawo 

wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej 

Organizatora www.eclair-nail.com, stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego regulaminu i winno zostać 
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złożone w formie pisemnej na adres Éclair Nail, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora kontakt@eclair-nail.com. Niezłożenie 

oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie traktowane jest jako akceptacja zmiany 

regulaminu. 

 

§ 10 

Postanowienia Końcowe 

1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.eclair-nail.com w 

zakładce Program, a także w siedzibie Organizatora 

2. Organizatorowi służy prawo zawieszenia udziału Salonu w Programie lub zakończenia współpracy z 

Salonem w trybie natychmiastowym w przypadku niestosowania się przez Salon do postanowień 

Regulaminu, a w szczególności do zapisów ujętych w §5, skutkujące anulowaniem wszelkich prowizji 

oraz korzyści przyznanych Salonowi. Decyzja Organizatora zostanie przekazana Salonowi poprzez 

wysłanie pisma na wskazany adres poczty elektronicznej pisma.  

3. Wszelkie informacje o Programie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, 

mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy. 

5. Regulamin Programu określa zasady udziału w organizowaniu Promocji i zawiera warunki 

uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Programu. 

6. Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu. 

7. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów 

wskazanych w Deklaracji Uczestnictwa. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze 

Stron, pismo wysłane na ostatnio znany adres uważa się za doręczone z dniem pierwszej awizacji 

tego pisma. 

8. Zarówno Uczestnicy Programu, jak i Organizator, będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów 

powstałych na tle Regulaminu Programu w sposób ugodowy, na drodze polubownej. 

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. W przypadku sprzeczności któregokolwiek postanowienia Regulaminu z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

10. Zapisy Regulaminu podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora.. 

12. Regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

13. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

-  Załącznik nr 1 - Deklaracja Przystąpienia do Programu „Partner Marki Éclair” 

-  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o rezygnacji z Programu „Partner Marki Éclair” 

-  Załącznik nr 3 - Informacja dot. prawidłowego wykonywania zdjęć zgodnie ze standardem Éclair 

- Załącznik nr 4 - Wykaz kategorii sklepu internetowego Organizatora zawierającymi produkty 

marki Éclair objętych jednorazowym rabatem w ramach zakupu Pakietu Startowego.  
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Załącznik nr 1 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 

„SALON FIRMOWY MARKI ÉCLAIR” 

 
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………. 

deklaruję chęć przystąpienia do Programu pod nazwą: Salon Firmowy Marki Éclair 

 

DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG KOSMETYCZNYCH 

NAZWA FIRMY: ……………………………………………… 

ADRES: 

……………………………………………… 
 
……………………………………………… 

 
NR NIP: 

 
……………………………………………… 

 
E-MAIL: 

 
……………………………………………… 

 
TELEFON: 

 
……………………………………………… 

 
STRONA WWW: 
 

 
……………………………………………… 

 
 

 

 

Oświadczam, iż: 

1. Jestem osobą uprawnioną do reprezentacji rzeczonego Podmiotu, a wszelkie podane 

oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą 

2. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Programu „Salon Firmowy Marki Éclair” oraz w pełni 

akceptuję jego postanowienia (regulamin dostępny jest na stronie www.eclair-nail.com) 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych rzeczonego Podmiotu przez 

Organizatora w celach związanych z uczestnictwem salonu w programie 

4. Wyrażam zgodę na umieszczenie informacji (nazwa, adres, telefon, strona WWW na 

stronie www.eclair-nail.com jako Salonu Firmowego Marki Éclair 

5. Zobowiązuję się do:  

- realizacji postanowień Programu „Salon Firmowy Marki Éclair” 

- informowaniu Organizatora o wszelkich zmianach danych informacji wskazanych powyżej. 

 

………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Podmiotu 

 

Deklarację prosimy wysłać pocztą lub e-mailem: 

Adres pocztowy: Éclair ul. Robocza 42 61-517 Poznań 

e-mail: kontakt@eclair-nail.com 

Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem Organizatora: kontakt@eclair-

nail.com   

http://www.eclair-nail.com/
http://www.eclair-nail.com/
mailto:partner@eclair-nail.com
mailto:partner@eclair-nail.com
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OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 

„SALON FIRMOWY MARKI ÉCLAIR” 
 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………,  

 

działający w imieniu …………………………………………………………..…,  

oświadczam, iż rezygnuję z udziału w programie „Salon Firmowy Marki Éclair”.  

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami rezygnacji  

z uczestnictwa w Programie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..    ………………………………. 

Data      czytelny podpis uczestnika/-ki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie prosimy wysłać pocztą lub e-mailem: 

Adres pocztowy: Éclair ul. Robocza 42 61-517 Poznań 

e-mail: kontakt@eclair-nail.com 

Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem Organizatora: kontakt@eclair-

nail.com 

  

mailto:partner@eclair-nail.com
mailto:partner@eclair-nail.com


Program „SALON FIRMOWY MARKI ÉCLAIR” 
 
 

Załącznik nr 3 

 

 

 

1. Na zdjęciu może występować jedna lub dwie dłonie 

2. Fotografia musi być ostra i wyraźna – wykonana najlepiej w świetlne 

dziennym bądź sztucznym/chłodnym 

3. Na zdjęciu mogą byś prezentowane Tylko produkty Eclair chyba ,że produkt 

prezentowany nie ma nic wspólnego z branżą nail art. 

4. Zdjęcia salonowe powinny prezentować technicznie poprawne, perfekcyjnie 

wykonane, proste, symetryczne paznokcie bez żadnych uszkodzeń skóry 

dłoni. Oliwka ze skórek powinna być usunięta i całość oczyszczona z pyłu. 

Dłonie centralnie ułożone na zdjęciu ze złączonymi palcami. 

       

5. Na zdjęciu może być nałożony znak wodny salonu. 

6.  Publikowane będą również zdjęcia zrobione poza warunkami salonowymi, 

nawet te wykonane przez Wasze klientki, ale tylko w momencie wyjątkowo 

estetycznej kompozycji i wysokiej jakości zdjęcia. 
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Wykaz kategorii sklepu internetowego Organizatora zawierającymi produkty 

marki Éclair objętych jednorazowym rabatem w ramach zakupu Pakietu 

Startowego.  

Z jednorazowego rabatu wyłączone są wszystkie produkty innych marek 

znajdujące się w niżej wymienionych kategoriach. 

 

WYKAZ KATEGORII OBJĘTYCH PAKIETEM STARTOWYM: 

 

- ProShape PolyGel 

 

- PIELEGNACJA_Perfumed Care 

 

- KREMOWE LAKIERY HYBRYDOWE 

 

- Cat Eye Limited Edition 

 

- Żele Podstawowe 

 

- Colour UV Gel 

 

- Design UV Gel 

 

- Produkty Pomocnicze 

 

- Ozdoby 

 

- Pędzle 

 

- ORGANIC SPA 

 

- Fartuszki 

 

- Art. Reklamowe 
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Program 

SALON FIRMOWY MARKI Éclair 
 

DELEKTUJ SIĘ MAGIĄ PROFESJONALIZMU 

 

 

Program „Salon Firmowy Marki Éclair” to praktyczny i kompetentny plan współpracy dla Państwa Salonu. 

Warunki są proste i przejrzyste a korzyści dla Państwa Salonu wymierne i gwarantujące motywację do 

dalszego rozwoju. 

 

 

Korzyści dla Salonu 

 RABAT 15% przy zamówieniu Pakietu Startowego, 

 STAŁY RABAT 10% na produkty marki Éclair i Swarovski, 

 STAŁY RABAT 5% na produkty pozostałych marek w ofercie, 

 Pakiet Materiałów Marketingowych o wartości 479,00zł brutto za 1zł, 

 Promocja w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie 

www.eclair-nail.com, 

 Dostęp do specjalnych akcji rabatowych i pakietów promocyjnych. 

 

Zasady funkcjonowania: 

 Comiesięczne zakupy produktów Éclair i Swarovski na kwotę nie mniejszą niż 350,00 zł brutto 

po uwzględnieniu rabatu. Zakup na FAKTURĘ VAT 

 Szkolenie personelu Salonu poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez 

Centrum Szkoleń Éclair 

 Utożsamienie wizualne salonu z marką Éclair jako Salon Firmowy Marki oraz w mediach 

społeczniościowych 

 

 

Jak przystąpić do Programu 

1. Wypełnij deklarację przystąpienia do Programu „Salon Firmowy Marki Éclair” i wyślij je na 

adres e-mail: partner@eclair-nail.com 

2. Poczekaj, aż otrzymasz potwierdzenie przyjęcia do Programu i potwierdzenie przydzielenia 

do odpowiedniej grupy Klientów w sklepie internetowym na oficjalnej stronie www.eclair-

nail.com 

3. Złóż zamówienie w sklepie internetowym na Pakiet Startowy na kwotę nie mniejszą niż 

2000,00 zł brutto przed rabatem na produkty marki Éclair zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w §3 pkt 2 regulaminu Programu  

4. Odbierz zamówione produkty Pakietu Startowego + Pakietu Materiałów Marketingowych. 

5. Zrealizuj wizualną prezentację salonu jako Salon Firmowy Marki z otrzymanych produktów i 

materiałów. 

mailto:partner@eclair-nail.com

