
Dystrybutor i zaplecze 
szkoleniowe Lakshmi w Polsce
Cała gama zabiegów i kosmetyków Lakshmi jest już do-
stępna w Polsce! Niektórzy długo na to czekali. Pięk-
na fi lozofi a i  cudowna jakość marki Lakshmi sprawiły, 
że postanowiłam wypróbować jej produkty i  zabiegi 
w  gabinecie. Poznać to wszystko od strony efektów 
i praktyczności. I udało się! W swojej wieloletniej pracy 
miałam okazję testować już kosmetyki różnych produ-
centów. Dzięki temu doświadczeniu wiem, czego po-
szukują dzisiaj klienci, co doceniają najbardziej, co jest 
dla nich najlepsze i co kupują najchętniej. Mogę więc 
potwierdzić, że Lakshmi to kierunek przyszłości dla całej 
branży beauty, hotelarskiej i  spa, któremu postanowi-
łam zaufać – z powodzeniem. To produkty wyjątkowe, 
dla koneserów, poszukiwaczy luksusowej jakości, ufają-
cych tylko najlepszych markom. Lakshmi daje to, czego 
dziś potrzebują ludzie i czego będą potrzebować coraz 
bardziej, a to już wyraźny sygnał dla nas wszystkich, że 
należy myśleć o zmianach i rozwoju.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy szukają 
zarówno zmian, jak i inspiracji oraz nowości w swoich sa-
lonach i gabinetach. Doświadczenie, które opiera się na 
wiedzy i praktyce w codziennej pracy z klientem, dało 
nam możliwość stworzenia silnego, kompleksowego 
zaplecza szkoleniowego dla innych specjalistów z całe-
go kraju. Jako dystrybutor przygotowaliśmy dla naszych 
nowych partnerów cykl szkoleń zarówno produktowych, 
jak i  z technik masażu. Szkolenia zostały opracowane 
na podstawie standardów fi rmy Lakshmi oraz naszych 
własnych. Jesteśmy do dyspozycji każdego, kto pragnie 
wyjątkowości. Niezależnie od szkoleń związanych z sa-
mymi kosmetykami oferujemy wsparcie marketingowe 
dostosowane do potencjału i zaangażowania naszego 
Partnera.

Od stycznia zachęcamy do brania udziału w panelach 
edukacyjnych. Pozwoli to poznać nowe produkty, zabie-
gi, a przede wszystkim fi lozofi ę Lakshmi. W ten sposób 
zamierzamy angażować się w poszerzanie świadomości 
na temat naturalnego piękna i  budować wartościowe 
relacje. Będziemy pokazywać, że inwestycja w  jakość 
premium i nową markę o niespotykanym dotąd podej-
ściu do klienta, jego potrzeb, pragnień i preferencji, jest 
dla naszej branży drogą przyszłości. Wiemy to z własne-
go doświadczenia.
Rola kosmetyki w dzisiejszym świecie jest tak duża, jak 
jeszcze nigdy wcześniej. Potrzebujemy nowych pomy-
słów i kierunków, aby zadowolić coraz więcej wymaga-
jących i świadomych klientów. Potrzebujemy rozwiązań 
i  odpowiedzi na współczesne wyzwania. Mnie udało 
znaleźć się moje – nadszedł czas, by podzielić się nimi 
z Wami. Zachęcam do współpracy i kontaktu. Czekam 
na Was na stronie: www.lakshmi.com.pl.
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