
Segítség a mindennapokban, 
inspiráció és támogatás 
szalonotok hatékony 
fejlesztésében
Kezdjétek el gyűjteni a        dollárokat még 
ma!

Min. 10 tubus Matrix hajfesték egyszeri megvásárlása.

3 hónap alatt min. 30 tubus Matrix hajfesték megvásárlása.

5 megvásárolt Matrix termék = 1        dollár. 

A        dollárokat január elejétől október végéig gyűjthetitek.

Csatlakozzatok márkánk hűségprogramjához és váljatok a Matrix család 
tagjává! Lojalitásotokat rengeteg előnnyel jutalmazzuk: képzések, 
termékek, eszközök és szalondekoráció.

Hogyan működik ez az egész?
Belépés a klubba

Tagság feltétele

Matrix dollárok

Összegyűjtött       dollárjaitokat termékekre és egyéb 

ajándékokra válthatjátok.       dollárjaitokat technikai 

termékekre 2022. február és november között tudjátok 

beváltani, míg a többi ajándék a készlet erejéig egész 

évben kérhető.

Jutalmak

Fejlesszétek üzleteteket!        dollárjaitokat képzési 

szemináriumokra is beválthatjátok.

Szemináriumok



A MATRIX CLUB tagjává az a vállalkozói engedéllyel rendelkező fodrász 
válhat, aki az adott disztribútortól a vonatkozó szerződés tartalmával 
összhangban vásárol termékeket (a továbbiakban csak “KLUBTAG”).
Minden KLUBTAG köteles minden naptári negyedévben (egymást követő 3 
hónapban) minimum 30 tubus hajfestéket rendelni, különben automatikusan 
kizárásra kerül. Ha ez bekövetkezik, a KLUBTAG jelen szabályzat 2. pontjában 
ismertetett feltételek teljesítése után léphet ismételten a KLUBBA. A 
klubtagsági feltételek teljesülésének ellenőrzése 3 havonta történik.
1 MATRIX DOLLÁR megszerzése 5 db bármilyen MATRIX termék (kivételt 
jelentenek ez alól az ingyenes termékek) egyszeri megvásárlása esetén 
lehetséges.
A MATRIX DOLLÁROK gyűjtése 2022. 01. 01. és 2022. 10. 31. között zajlik.
A MATRIX DOLLÁROKAT technikai termékekre 2022. február 1. és november 
30. között lehet beváltani, míg a többi ajándék a készlet erejéig kérhető. 
Részletek a következő oldalon.
A MATRIX DOLLÁROK katalógusajándékokra és termékekre történő beváltása 
csak annál a disztribútornál lehetséges, aki a MATRIX DOLLÁROKAT kiadta.
Amennyiben a disztribútor raktárából éppen kifogyott a választott ajándék 
vagy termék, lehetőség van egy másik kiválasztására, vagy meg lehet várni, 
hogy az adott ajándék vagy termék a következő szállítmánnyal megérkezzen 
a disztribútorhoz.
A katalógusban feltüntetett ajándékok bármelyike bármikor pótolható egy 
másik ajándékkal, vagy akár törölhető is. Az ajándékok elérhetőségéről 
tájékozódj disztribútorodnál vagy üzletfejlesztési képviselődnél.
Az ajándékok elérhetősége nem garantált. Amennyiben a választott ajándék 
nem lenne készleten, választhatsz egy másik, készleten lévő ajándékot a 
katalógusból. Az ajándékok elérhetőségéről tájékozódj disztribútorodnál. 
Minden ajándék a készlet erejéig áll rendelkezésre.
A MATRIX DOLLÁROKÉRT járó ajándék vagy termék csak azután kézbesíthető, 
hogy a rendelésed (amely fejében a MATRIX DOLLÁROK megillettek) kifizetted.
A Klubkatalógusból kiválasztott ajándékokra garancia nem vonatkozik és 
minőségükért reklamálni, illetve velük szemben kárigénnyel élni az adásvételi 
szerződésben leírtak szerint nem lehet. Ez alól az elektronikai eszközök és 
az ollók kivételt jelentenek, ezekre az átadástól számított 2 éves garancia 
vonatkozik.

A MATRIX CLUB fenntartója a L’ORÉAL 
Magyarország Kft., valamint a céggel 
szerződésben álló disztribútorok. 

A tagság 
feltételei
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Matrix Klub - 2022-es ajánlat

01

02

Technikai termékek

Szakmai képzések

Ebben az évben is 
készülünk a kedvenc 
képzéseiddel minden 
régióban és az 
akadémiánkon is .

Az egyes képzésekre 
vonatkozó
ajánlatokról
tudj meg többet
üzletfej lesztési  képviselődtől
vagy a QR-kódon keresztül .

február-május június-augusztus szeptember-november

Total Results
Color Obsessed

sampon 1000 ml

6  

Total Results
Color Obsessed

kondicionáló 1000 ml

8  

Total Results
Mega Sleek

sampon 1000 ml

6  

Total Results
Mega Sleek

kondicionáló 1000 ml

8  

Biolage
Color Last

sampon 1000 ml

10  

Biolage
Color Last

kondicionáló 1000 ml

12  



Tedd láthatóvá 
a munkád

Saját magadnak, 
vagy ajándékként
a vendégeidnek

Egyéb nélkülözhetetlen 
eszközök

Körlámpa
58 175 Ft értékben

75  

Rozsdamentes acél 
termosz
7 280 Ft értékben 

Gondolj magadra és a környezetre, 
és a nap folyamán rendszeresen 
pótold a folyadékot!

10  

szeptembertől

03

LIMITÁLT

KIADÁS

Termékminták
12  

Total Results
Brass Off

sampon 10 ml

Total Results
High Amplify

sampon és 
kondicionáló 10 ml

Biolage
Hydra Source

sampon és 
kondicionáló 10 ml

Total Results
Miracle Creator

multifunkciós 
hajpakolás 30 ml

májustól

Üzlettámogatási 
 eszközök

Lepd meg vendégeidet 
kedvenc termékmintáikkal és 
mini termékeikkel!

Előjegyzési kártyák                        1  

A1-es méretű fali plakátkeret                  6  

Árlista tartó A4                 3  

Matrix logó falra ragasztható               10  

Színskála SC/SCS              10  

Matrix Klub - 2022-es ajánlat



04
Szalonfelszerelés

Matrix Klub - 2022-es ajánlat

májustól

Tondeo Spidershine olló
37 290 Ft értékben

50  

Keverőtálak

2  
Moser Chromini Pro 2 

hajvágógép
29 990 Ft értékben

50  

Hajfestő kötény
3 200 Ft értékben

5  

Beterítő kendő
4 200 Ft értékben

6  

Parlux Alyon Air ionizer 
tech hajszárító
45 890 Ft értékben

70  

Ecsetek

2  

Póló
5 090 Ft értékben

7  

Törölköző szett
(6 db)
8 250 Ft értékben

12  

Silk digitális
hajvasaló
31 300 Ft értékben

40  

Körkefe 45 mm
5 150 Ft értékben

7  

Steampod 3.0
100 080 Ft értékben

140 

júliustól


