
 

Q10 Bőresztétikai Szalonetikett 
 
 
 
Amennyiben Vendége vagy a szalonnak és bizalmaddal megajándékoztál, úgy rám az alábbi pontok 
érvényesek:  
 

- a megbeszélt időpontban itt vagyok és az időmet Rád szánom! Várlak szeretettel!  

- bármi kérdés felmerül a kezeléssel kapcsolatban szólj, kérdezz.  

- legjobb tudásom szerint igyekszem a maximális eredményt kihozni a kért kezelésből  

- az itt töltött időben igyekszem, hogy minden a Te pihenésedet szolgálja  

- ha jólesne egy tea, egy kávé, víz szólj bátran  

- ha bármi kényelmetlen számodra, kérlek, jelezd  
 
Az alábbi pontokat:  
 

- ha már van időpontod és hamarabb érkezel, kérlek, foglalj helyet a váróban és hangos 
telefonálással, beszélgetéssel ne zavard az előtted lévő vendég pihenését  

- ha időpontért jöttél kérlek légy türelmes, ahogy tudok, foglalkozom veled  

- ha nem tudsz a megbeszélt időpontra jönni, kérlek, 24 órával előbb jelezd nekem, hiszen az 
idő pénz. Tisztelj meg kérlek egy telefonhívással, és én is így teszem, ha számomra jönne közbe 
valami.  

- 10 perc késést még tudok tolerálni, de 15percet már nem minden esetben. Mivel időpontra 
dolgozom ez a napi munkám beosztásában, ill. az utánad érkezőknek okoz majd 
kellemetlenséget.  

- ha csak aznap mondod le az időpontodat, úgy a következő kezelésedet +3 000 Ft felárral 
terhelem  

- ha nem is szólsz, hogy nem jó az időpont és ez 2X is megtörténne, sajnos nem a Q10 
bőresztétika a Te szalonod  

- kérlek, kisgyermekedet ne hozd magaddal, ha kezelésre jössz, mert esetleg zavarja a másik 
vendég pihenését, aki otthon hagyta gyermekeit. Valamint felügyelet nélkül veszélyes is lehet 
itt egy kicsi gyermek számára. Nekem ez a munkahelyem, Te pihenni szeretnél, kérlek értsd 
meg.  

- ha beteg, lázas, influenzás, herpeszes, himlős vagy ne vegyél igénybe semmilyen szolgáltatást 
vagy kezelést. Ilyen esetben inkább mondd le, keresünk egy másik időpontot. Legyünk 
egymásra tekintettel, ne fertőzzük meg a másikat.  

 
A kölcsönösen kellemes és hosszú távú együttműködés reményében: 

 
Tisztelettel: 

 

Ébnerné Bakos Anikó  

mester kozmetikus, üzletvezető 


