EXTRA-RECOMPENSĂ PROFESIONALĂ
REGULAMENTUL PROGRAMULUI
Descriere & Funcţionare:
U

U

Extra-Recompensă Profesională se adresează hairstiliştilor din saloanele de coafură ce folosesc şi/sau revând
produse din gamele RUSK şi/sau Subrina Professional.
Pentru fiecare produs eligibil din program, procesat sau vândut către clientul final, hairstilistul beneficiar va acumula
puncte-premiu, conform alocărilor prestabilite şi comunicate prin listele de preţ corespunzătoare. Aceste punctepremiu se vor putea preschimba ulterior în premii propriu-zise, după dorinţa şi posibilităţile fiecarui hairstilist în
parte.
Preschimbarea punctelor în premii se va face cu ajutorul comenzilor scrise, adresate către Cosmopolitan Trading SRL
prin intermediul Account Managerului zonal, care va redacta respectiva comandă şi va face menţiunile aferente
fiecărei preschimbări în parte în carnetul de evidenţă al hairstilistului.
Comanda preluată de la hairstilist, în vederea onorarii premiului solicitat, va trebui avizată mai întâi de către
conducerea salonului în care acesta îşi desfăşoară activitatea, prin semnătura managerului de
salon/administratorului şi ştampila salonului/persoanei juridice angajatoare.
Produse eligibile:
Sunt eligibile toate produsele pentru colorare (permanentă, demipermanentă şi/sau semipermanentă), a căror
ambalare individuală nu depăşeşte 150 ml, toate produsele pentru îngrijire a căror ambalare individuală nu
depăşeşte 500 ml, precum şi toate produsele pentru stilizare a căror ambalare individuală nu depăşeşte 500 ml.
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Premii:
Premiile sunt reprezentate de produse din oferta generală a Cosmopolitan Trading, constând în produse
electrotehnice, foarfeci, accesorii, mobilier de salon ori seturi de produse cosmetice, de diverse valori, prestabilite.
Exemple de astfel de premii, şi a contravalorii lor în puncte, se găsesc în carnetul de evidenţă al hairstilistului, dar
totalitatea lor (cca. 170 de produse-premii) este evidenţiată în listele de preţ ale Cosmopolitan Trading, cu
menţionarea corespunzătoare a numărului de puncte ce reprezintă c/valoarea fiecăruia în parte.
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Livrarea premiilor:
Termenul de livrare al premiilor este de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare din momentul avizării comenzii
hairstilistului beneficiar de către conducerea salonului în care îşi desfăşoară activitatea.
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Condiţii asupra onorării comenzii:
1. în cazul în care produsul comandat nu se găseşte în stoc, hairstilistul va fi notificat iar comanda poate fi
schimbată corespunzator. În cazul în care nu se doreşte un alt produs-premiu similar, termenul de livrare se
poate majora cu până la 45 (patruzecişicinci) zile lucrătoare;
2. în cazul în care produsul comandat lipseşte din stoc şi este în discountinuitate, hairstilistul va fi notificat iar
comanda va fi adaptată (modificată sau înlocuită) corespunzător.
3. persoana juridică angajatoare (salonul de coafură) nu trebuie să înregistreze – în momentul lansării comenzii
– întârzieri la plata facturilor emise de către Cosmopolitan Trading pe numele său, provenind din comenzi
anterioare;
4. în cazul transferului hairstilistului beneficiar de la un angajator la altul, punctele acumulate şi
nepreschimbate în premii devin invalide, nemaiputând fi astfel utilizate.
Durata: Programul este valabil pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01 Ianuarie 2014, cu posibilitatea
prelungirii şi sub rezerva modificărilor legislative ce pot surveni în acest interval de timp.
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