
GRUDZIEŃ
SKUTECZNE PROMOCJE NA

dla Twojego salonu
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Grudzień to wyjątkowy czas w branży Beauty. 
 

Który z klientów nie chce wyglądać wyjątkowo 
w ten świąteczny i noworoczny czas?

 
Jakie akcje promocyjne przeprowadzić i kiedy

by wycisnąć z grudnia ile tylko się da?
 

Dziś przygotowaliśmy dla Ciebie:

listę pomysłów na świąteczne promocje,

planner do zaplanowania grudniowych
akcji promocyjnych w Twoim salonie,

najlepsze dni na świąteczne promocje,

gotowe wzory świątecznych etykiet
cenowych do druku,

gotowe wzory świątecznych kuponów
rabatowych do druku,

świąteczne grafiki na promocje 
do druku.

www.wyczesanyprogram.pl Wszystkie prawa zastrzeżonel



Świąteczne
promocje
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LISTA POMYSŁÓW 
NA ŚWIĄTECZNE PROMOCJE

RABAT

Procentowy lub kwotowy na produkt albo usługę
oferowaną w salonie. W przypadku tańszych
produktów lub usług lepiej sprawdzi się rabat

procentowy, a w przypadku droższych - kwotowy.

GRATIS

Produkt lub usługa gratis przy zakupie droższego
produktu lub skorzystania z pełnopłatnej usługi.

KOLEJNY TANIEJ

Drugi produkt lub kolejna usługa taniej. Taką promocję
można poszerzyć tworząc promocję schodkową, 

np. drugi produkt 10% taniej, trzeci produkt 20% taniej 
(lub analogicznie kolejne usługi).
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LISTA POMYSŁÓW 
NA ŚWIĄTECZNE PROMOCJE C.D.

PROMO ZESTAW

Zestaw produktów lub pakiet usług, 
bądź też połączenie usług i produktów 

w formie gotowego zestawu upominkowego.

PROMO NAGRODA

Zwiększ zasięg jednej promocji drugą ;) Zorganizuj
konkurs np. na udostępnianie posta o ofercie specjalnej,

nagradzając udostępniających lub wybrane kilka osób
np. dodatkowym rabatem.

WIĘCEJ = TANIEJ

Specjalna cena na usługi/produkty dla Pary lub rodziny. 
ALBO specjalna cena na usługę dla niego w przypadku

 kiedy z usługi korzysta ona.



POLSKA

LISTA POMYSŁÓW 
NA ŚWIĄTECZNE PROMOCJE C.D.

KUPON DO WYBRANYCH

Kupon rabatowy na zakup produktu lub na usługę, 
dołączany do wybranego produktu lub usługi w pełnej cenie. 

Chcąc zapewnić sobie dobry początek roku, 
warto określić na kuponie datę realizacji np. jako styczeń 2020.

KARTA PODARUNKOWA

Przygotuj świąteczne karty podarunkowe 
o określonych wartościach 

np. 50zł / 100zł / 150zł / 200zł
i oferuj jako gotowe produkty - idealne upominki pod choinkę.

Proponuj je zwłaszcza tym osobom, 
którym z trudem przychodzi poszukiwanie prezentów 

dla bliskich. Chętnie z takich kart podarunkowych 
jako upominków korzystają panowie ;)
Pamiętaj, by określić na karcie termin, 

do którego można ją zrealizować.



Jak 
powiadomić 

klientów
o świątecznych 

promocjach?
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JAK POWIADOMIĆ KLIENTÓW
O ŚWIĄTECZNYCH PROMOCJACH?

Wysyłaj SMSy lub maile informujące o promocji 
do wybranych grup klientów - np. kobiet lub mężczyzn,
klientów korzystających z konkretnej usługi 
lub klientów, którzy odwiedzili Twój salon 
w konkretnym terminie (np. w ostatnich 
dwóch tygodniach.)

Drukuj etykiety z danymi adresowymi Twoich klientów 
i naklejaj je na kartki świąteczne, 
które wraz z informacją o promocji 
wyślesz do wybranych klientów.

Drukuj kupony rabatowe na wybrane usługi 
lub produkty i wręczaj je klientom podczas najbliższej
wizyty w Twoim salonie.

Korzystając z MERLINa - oprogramowania 
do zarządzania salonem, skutecznie przygotujesz

kampanię promocyjną Twojego salonu.

Z MERLINEM:
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na świąteczne
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NAJLEPSZE DNI
NA ŚWIĄTECZNE PROMOCJE

1 GRUDNIA

Pierwszy dzień grudnia to oficjalny początek świątecznego miesiąca.
Przygotuj na ten dzień ofertę specjalną by jeszcze lepiej podkreślić

jego moc. Oferta może obowiązywać w tym dniu 
lub rozpocząć się tego dnia i trwać przez kilka kolejnych dni.

6 GRUDNIA

Mikołajki to jeden z magicznych dni grudnia. Pełen niespodzianek 
i drobnych upominków. Nie zawiedź swoich klientów i przygotuj 

na ten dzień coś specjalnego.

22 LUB 23 GRUDNIA

Promocje ogłaszane 24 grudnia mogą nie spotkać się 
z zainteresowaniem klientów dlatego rozważ ich przeprowadzenie 

w dniach poprzedzających Wigilię, czyli 22 lub 23 grudnia.

1 - 24 GRUDNIA

Kto powiedział, że nie można świętować w każdy z kolejnych,
grudniowych dni. Masz głowę pełną pomysłów na promocje?

Przygotuj kalendarz adwentowy i każdego dnia zaskakuj klientów
nową ofertą specjalną.



Świąteczne
promocje
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ZAPLANUJ PROMOCJE
NA GRUDZIEŃ

DZIEŃ PROMOCJA



Dlaczego promocje
najlepiej planować

z MERLINem?
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DLACZEGO PROMOCJE
NAJLEPIEJ PLANOWAĆ Z MERLINEM?

Możliwość przypisania promocji procentowych 
lub kwotowych do konkretnych usług i produktów 
w systemie w wybranym przedziale czasowym. 

Możliwość przypisania promocji procentowych 
lub kwotowych do konkretnych klientów - np. tylko
tych, do których wysłane zostały wcześniej wiadomości
SMS lub e-mail o danej promocji.

Możliwość wysłania wiadomości SMS lub e-mail 
na temat danej promocji do wybranych klientów 
lub grup klientów. 

Możliwość wydruku kuponów rabatowych 
do zrealizowania przez klienta przy kolejnej wizycie.

Możliwość wydruku etykiet adresowych do wysyłki
kartek pocztowych lub przesyłek reklamowych 
do klientów.



Świąteczne
etykiety cenowe

do druku
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Świąteczne
kupony rabatowe

do druku
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KUPON RABATOWY
O WARTOŚCI 

 
.............................

do wykorzystania na usługi  
oferowane przez nasz salon 

w pełnej cenie.

KUPON RABATOWY
O WARTOŚCI 

 
.............................

do wykorzystania na usługi  
oferowane przez nasz salon 

w pełnej cenie.

KUPON WAŻNY DO: .........................................

KUPON WAŻNY DO: .........................................

!!! Nie zapomnij opieczętować i/lub podpisać nim wręczysz klientowi !!!



KUPON RABATOWY
O WARTOŚCI 
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do wykorzystania na 
 

......................................................

KUPON RABATOWY
O WARTOŚCI 

 
.............................

do wykorzystania na
 

.....................................................

KUPON WAŻNY DO: .........................................

KUPON WAŻNY DO: .........................................

!!! Nie zapomnij opieczętować i/lub podpisać nim wręczysz klientowi !!!



Świąteczne
grafiki 

na promocje
do druku
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W podziękowaniu za pobranie
naszego świątecznego ebooka

otrzymujesz

POLSKA

tel. 52 371 76 36 
info@ikosoft.pl

ŚWIĄTECZNA PROMOCJA
SPECJALNIE DLA CIEBIE

30 DNI BEZPŁATNEGO
KORZYSTANIA Z NASZEGO 

OPROGRAMOWANIA
MERLIN

ABY AKTYWOWAĆ DOSTĘP, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DO WYKORZYSTANIA DO 31.01.2020



Zdrowych, pogodnych,
rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
życzy dostawca

oprogramowania MERLIN 
do skutecznego

zarządzania salonem

POLSKA

www.ikosoft.pl
info@ikosoft.pl


