ArtRactive Beauty School
Välkommen som samarbetspartner
Hej, vi skulle gärna vilja samarbeta med dig!

Samarbete mellan oss utgår från att du som har gått våran utbildning och är nöjd med
den vill rekommendera oss till dina vänner och dela inlägg på sociala medier. Din förtjänst
blir 10-20 % av utbildningens pris.
Detta erbjudande är även för dig som inte har gått vår utbildning men har hört gott om
oss och vill rekommendera vår skola.
I dokumentet på sista sidan kan du se exempel på vad din förtjänst blir.
Det är ingen bindningstid och inga kostnader för att samarbeta med oss. Du får betalt när
en elev anmält sig och betalat fullt pris för sin utbildning. Utbetalning till dig görs inom
2-3 veckor efter att vi mottagit betalning från eleven du har rekommenderat.
Det är viktigt att eleven som du har rekommenderat skriver in din Personliga KOD under
meddelande så vi vet att det är du som har rekommenderat denna elev.
Eleven får en goodie bag värde 300 kr om koden är skriven under meddelande.
Det är enkelt smidigt och du kan tjäna pengar genom att bara lägga in ett inlägg på
sociala medier.
Om du vill samarbeta med oss, fyll i dokumentet nedan och posta den till: ArtRactive
Beauty School, Bildhuggarvägen 35, 121 44 Johanneshov.
Vi ser fram emot ett samarbete med dig!
Med vänliga hälsningar
Amanda Forslund
Zandra Deverstam

ArtRactive Beauty School
Intyg om samarbete med ArtRactive AB

ArtRactive AB

Samarbetspartner

Företagsnamn ArtRactive AB
Namn

Amanda Forslund

Adress

Bildhuggarvägen 35

Post nr & Ort

121 44 Johanneshov

Org nr

556873-1631

Email

info@artractive.se

Websida

www.artractive.se

Telefon Nr

46706645302

Konto nr
Personlig KOD AF5302
Underskrift

Amanda Forslund

Samarbete innebär att rekommendera dina vänner och bekanta eller annonsera på dina
sociala medier och rekommendera våra utbildningar på skolan eller online. Samarbetet
gäller på alla våra 4 skolor; Stockholm, Göteborg, Gävle och Örebro samt online
utbildningar.
Vi meddelar dig efter att eleven betalat fullt utbildningspris och du fakturerar till oss
summan enligt pristabellen nedan. Du får utbetalning från oss inom 2-3 veckor efter att
eleven fullgjort sin betalning.
VIKTIGT!
Viktigt att eleven som du rekommenderat skriver in din personliga KOD under
meddelande vid köp av kursen så vi vet att det är DU som har rekommenderat denna
elev. Om eleven skriver din KOD får hen goodie bag värde 300 kr. Om koden är inte med
får vare sig du eller din rekommenderade elev det utlovade ovanför.
Din personlig kod är dina initialer på namn och efternamn samt 4 sista siffror på din mobil
nummer. Tex min personliga kod är: AF5302 (Amanda Forslund 0706645302)

Vi kommer även var 6:e månad att belöna vår bästa samarbetspartner.
Det är ingen bindningstid och båda parter kan närsomhelst avsluta samarbete.
Exempel på din inkomst:

Utbildning:

Ordinarie Pris:

Du fakturerar oss:

Nagelterapeut utbildning

14 000 kr/15400 kr

2 100 kr / 2 300 kr

Fransstylist utbildning

13 000 kr

1 900 kr

Volume Fransar

4 990 kr

998 kr

Naglar Online Bas startkit

8 990 kr

1 798 kr

Naglar Online Lyx startkit:

12 790 kr

1 900 kr

Hårfärlängning

7 500 kr

1 200 kr

Manikyr

1 800 kr

360 kr

Pedikyr

1 800 kr

360 kr

Färgning av fransar & bryn

1 600 kr

320 kr

Gellack Online

3 200 kr

640 kr

Vaxning

2 200 kr

440 kr

Extra BONUS till våra AKTIVA samarbetspartner:
(du räknas som AKTIV samarbetspartner efter din första rekommenderade elev och kan
använda dig av bonusen nedan)
1. Om du redan gått utbildning hos oss och vill samarbeta med oss:
Du som redan har gått minst 1 av våra utbildningar och vill gå en ny utbildning får
rabatt 30 % på din nästa utbildning.
2. Om du inte har gått utbildning hos oss, men vill samarbeta med oss:
Får du rabatt 20 % rabatt på utvald utbildning.
3. Om du inte har avsikt att gå vår utbildning och bara vill samarbeta med oss:
Utbetalning till dig görs enligt tabellen ovan.

