
CARE LOYALTY PLAN



“Wij zijn niet voor 
niets de No Limits 
company!”

 Duco 
va Keimpemfi

   Founder en CEO 
van Care Cosmetics

“We houden ervan grenzen op te rekken. Buiten 

de lijntjes te kleuren. In vrijheid te werken en 

onszelf uit te dagen. Elke dag opnieuw. Denken in 

beperkingen? No way! 

Als cosmeticadistributeur in de Benelux zijn 

wij voor beautyprofessionals, leveranciers en 

collega’s de partner die durft te vragen en uit te 

dagen. Zoals: ‘wat wil je bereiken’ en we helpen je 

dan écht. Soms schuurt het. Dat weten we. Maar 

we weten ook dat we met 25+ jaar ervaring, 29+ 

merken en meer dan 4000 relaties in het veld de 

sleutel in handen hebben om samen te groeien 

en te gaan voor de stip áchter de horizon. We zijn 

niet voor niets de no limits company!

Met meer dan 25 jaar ervaring op de teller kennen 

we bij Care Cosmetics onze klanten. Net als met 

een levenspartner leer je gewoontes interpreteren. 

Voorspel je op den duur wat leeft. En waar wensen zich 

manifesteren. Maar vooral: waardering is niet langer 

een stille gedachte maar krijgt kracht door daden. 

Daarom laat Care Cosmetics zien wat loyaliteit vanuit 

ons betekent. Voor jou, onze beautypartner. Dit doen 

we met het Care Loyalty Plan; een loyaliteitsformule 

die helder is, overzichtelijk en uiteraard ’n fl inke dosis 

fl exibiliteit heeft. Dat past bij ons. We zorgen voor nog 

meer ondersteuning op een persoonlijke manier en we 

belonen jou op een unieke manier. Zo simpel is het. Will 

you join us?”
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Online ondersteuning

Gratis trainingen in Barendrecht

Evenementen

10% POS ondersteuning (skincare brands)

Gratis toegang tot alle trainingsmaterialen

1x per jaar training op maat op locatie

2x per jaar training op maat op locatie

Uitnodiging voor ambassadeursmeeting

Uitnodiging voor CARE partner VIP event

Gratis verzending vanaf € 175

24/7 bestellen via onze webshop

Bereikbaar via WhatsApp

Zichtbaar op onze Storelocator

Spaarkaarten via business developer

1x per jaar support bij festiviteiten

1x per jaar Care innovatiebox t.w.v. €250

2x per jaar Care innovatiebox t.w.v. €250

Offl ine ondersteuning

24/7 toegang tot Dropbox

2x per jaar online gepersonaliseerd

4x per jaar online gepersonaliseerd

4x per jaar off + online gepersonaliseerd

Percentage jaarbonus

12 + 1 per referentie

8-weekse acties en promoties

2x per jaar business plan maken

2x per jaar sessie salesmanager

Bezoek door business developer

6 + 1 per referentie:

- 1x per jaar via business developer

- 2x per jaar via business developer

- 4x per jaar via business developer

0% 0% 3% 5% 10%
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On- en offl ine merkzichtbaarheid

1 jaar begeleiding v.a. € 99 per maand

Beschikbaar v.a. € 2.795

Gratis CFL Treatment for Charitybox

Care verdubbelt jouw omzet

Gratis kennismakingsgesprek

25% korting op begeleidingstraject

50% korting op begeleidingstraject

Gratis begeleidingstraject

Gratis halve pagina in Care magazine

Gratis zichtbaarheid in consumentenblad

“Een extra 
stimulans nodig? 
Dan doen we er toch 
gewoon nog een 
schepje bovenop.”

nieuw merk
Installeer je een nieuw merk vanaf 

€ 2.500, dan ontvang je een 

cheque van € 500 verkoopwaarde 

op je volgende order cadeau.

apparatuur
Investeer je in een nieuw apparaat, 

vraag dan naar de extra voordelen bij 

je business developer.



Jouw deelname betekent extra service, extra voordeel, extra marketing & sales ondersteuning én, afhankelijk 

van het partnership, een mooie jaarbonus. Het Care Loyalty Plan is speciaal ontwikkeld om jou te helpen groeien 

middels een aanvullend ondersteuningsaanbod waar jij van kunt profiteren. Of je nu al jaren samenwerkt met 

Care Cosmetics, of je bent net de samenwerking aangegaan; het Care Loyalty Plan is toegankelijk voor al onze 

salonpartners.

Wil je profiteren van de voordelen? Meedoen is heel eenvoudig. Stuur de Care Loyalty Plan overeenkomst 

ondertekend naar info@carecosmetics.nl voor 1 april van het aankomende jaar en jouw deelname is compleet. De 

overeenkomst is op te vragen via ons hoofdkantoor of via jouw accountmanager.

29+
sterke beauty merken 

vertegenwoordigen wij  

in de Benelux

4000+
aangesloten salons en 

retailers werken met  

onze merken

25+
jaar ervaring in  

de beauty branche

75+
professionals werken  

bij Care Cosmetics

De kleine lettertjes

Meer informatie

Over het Care Loyalty Plan

Hoe doe ik mee met het Care Loyalty Plan?

• de bonus wordt alleen uitgekeerd indien de jaaromzet hoger is t.o.v. het voorgaande jaar

• de bonus wordt niet uitgekeerd indien er sprake is van achterstallige betalingen of openstaande posten

• de bonus wordt verrekend met de eerste order van het volgende jaar die in januari geplaatst dient te 

 worden

• de voordelen van het Care Loyalty Plan gelden alleen indien de overeenkomst ondertekend 

 geretourneerd is aan Care Cosmetics voor de hierboven genoemde deadline

• het Care Loyalty Plan geldt alleen voor de klantgroep salons

Voor meer informatie kun je contact opnemen met jouw accountmanager of ons hoofdkantoor  

via info@carecosmetics.nl of 088 - 99 66 200.



CARE COSMETICS

Oosteinde 1  ·  2991 LG Barendrecht 

 088 - 99 66 200  ·  06 - 15 68 52 66 (WhatsApp)  

info@carecosmetics.nl  ·  www.carecosmetics.nl


