Bellabaci Expert training
ROCHELLE VAN DOORN

‘Kus je lichaam gezond’
Expert
Wie wil nou niet herkend worden als “de beste in zijn/haar vakgebied? Dat is precies wat jij
bent als Bellabaci expert als je je Bellabaci basis en expert hebt behaald. Bouw je
vertrouwensband met je klant verder op, lever fantastische resultaten, boost je Bellabaci
retail en professionele kennis door elke behandeling gepersonaliseerd aan te bieden.
Gebruik je professionele passie en ga voor een gezond en stralend Bellabaci lichaam.
Bij het afleggen van je Expert beoordeling ontvang je
-een Expert certificaat
-Je kunt Bellabaci ambassadrice worden
-Je doet straks mee met online programma Bellabaci lifestyle
-Marketing materiaal om workshops te kunnen gaan geven.

Ochtendprogramma
• Inleiding Expert
• Staande cupping wanneer in te zetten
• Add on menu aanbieden aan je klanten.
• Vragen stellen betreffende cupping, waar loop je tegen aan.
• Wordt ambassadrice, wat houdt dit in.
• Workshops geven aan consumenten.
Voor Wie
Deze inspirerende eendaagse Workshop is voor schoonheidsspecialisten, masseurs,
therapeuten die de basis workshop lichaam en gezicht al afgerond hebben. Die zich echt
willen specialiseren in cupping en zich aan willen sluiten bij Bellabaci lifestyle.
Docent
Rochelle van Doorn is schoonheidsspecialiste en werkzaam als docente
schoonheidsverzorging aan het Zadkine College in Rotterdam. Zij is eigenaar van
Rochelle Beauty, Bellabaci Nederland en Elim Spa Products Nederland.
Zij verzorgt regelmatig demonstraties en trainingen cupping massage.
Zie www.bellabaci.nl

Hoe laat
Tijd: 10.00 tot 13.00 uur. Inloop 9.30 uur
Kosten
Kosten € 120,00 (inclusief 21 % BTW)
Inbegrepen: koffie/thee en iets lekkers, informatiemap met protocollen
Aantal deelnemers: minimaal 6 maximaal 8 personen
Mee te nemen: schrijfmateriaal, twee grote badhanddoeken,
make-up reiniger en gezichtscrème, haarband.
Opgeven
Middels het aanmeldingsformulier op de website van Bellabaci, het zenden van een email
aan info@bellabaci.nl of bellen 06-55343924
Gelieve naam voor Certificaat, n.a.w. gegevens, telefoonnummer en
e-mailadres te vermelden. Je krijgt na de opgave een bevestiging via de mail.
Ca. 10 dagen voor de workshop ontvang je de factuur. Je inschrijving wordt dan definitief.
Cursusgeld €120,00 ( incl. 21 % BTW) uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de workshop via
de bank te voldoen t.n.v. Rochelle Beauty banknummer:
NL04RABO0144464896 onder vermelding van factuurnummer

Locatie
Bergschenhoek, Weg en Bos 90, 2661 GX Bergschenhoek. Gratis parkeren voor de deur.

Ik hoop je te ontmoeten.
Warme cupping groet,
Rochelle van Doorn

