
PREFERRED  
PARTNERSHIP

PREFERRED PARTNER 

Vanaf aankopen twv €3000* per jaar, word je 
als dank, automatisch Preferred Partner en dat 
een jaar lang (van 1 januari tot 31 december in 
het jaar daaropvolgend).  

Dus kocht je in 2022 voor meer dan €3000 aan 
ProNails producten en diensten, dan ben je in 
2023 Preferred Partner.  

Ben je op dit moment nog geen Preferred 
Partner omdat je minder dan €3000 kocht 
in 2022? En spendeerde je op dit moment al 
meer dan €3000 in 2023? Neem dan contact 
op met één van de ProNails medewerkers om 
vervroegd Preferred Partner te worden. Zo hoef 
je niet te wachten op 2024, en kan je dus ook al 
gedurende de rest van 2023 meegenieten van 
alle voordelen. Wij zullen dit ook zelf meermaals 
per jaar opvolgen zodat wij je ook zelf het 
goede nieuws kunnen melden.  

Welke voordelen je precies ontvangt, ontdek je 
in het overzichtje hieronder.  

PLATINUM PARTNER 

Vanaf €10 000* per jaar word je automatisch 
Platinum Partner en dit ook voor een jaar lang 
volgens dezelfde werkwijze als een Preferred 
Partner.  

PREMIUM PARTNER 

Wil je ProNails Premium Partner worden en een 
kwaliteitslabel dragen, dan ga je eerst door een 
selectieprocedure. Wil je hier meer info over, 
dan neem je best even persoonlijk contact op 
met één van de ProNails medewerkers.  

  

Als beauty-expert, vind je in ProNails een echte partner. Een partner die je niet 
alleen voorziet van de beste producten of de nieuwste technieken, maar die 
je ook ondersteunt bij alle uitdagingen waarmee je als beauty-ondernemer in 
aanraking komt. Een partner die je omringt met een sterk netwerk van experts 
en je vandaag de trends van morgen biedt. Een partner die je de kennis en 
middelen biedt die je nodig hebt om jouw succesvol salon én toekomst op te 
bouwen. 

Om je trouw te belonen, kan je Preferred, Platinum of zelfs Premium Partner 
worden en genieten van geweldige voordelen en persoonlijke ondersteuning. 
Hoe? Dat ontdek je hier!  

*exclusief btw en exclusief inschrijvingsgeld  
“ProNails Basic Training”



 ProNails  Preferred Platinum & Premium 
 Beauty Partner Partner 
 Professional  Min. €3000/jaar Min. €10 000/jaar

Trends & innovaties  X X X

ProNails Academy en technische expertise  X X X

Ondersteuning (technisch, marketing en bedrijfskundig)  X X X

Online en offline toegankelijk  X X X

Jaarlijkse voucher ter waarde van een percentage van je  
gespendeerde bedrag in het vorige jaar   X X

Gratis poster & banners   X X

Gratis verzending via webshop  
(vanaf €50 owv ecologische redenen)   X X

Privétraining in salon (twv €450/3u)   X X

Uitnodiging voor Preferred Partner Event (2 x per jaar)   X X

Vermelding op de salon locator op de ProNails website   X X

Gratis toegang tot alle e-learnings  X X

Exclusieve deals   X X

Exclusieve toegang tot ProNails podcasts**   X X

Jaarlijks marketing budget    X

Gratis onderhoud en budget voor herstelling  
van ProNails machines en lampen    X

Gratis toegang tot alle ProNails trainingen    X

Jaarlijks een exclusief en persoonlijk cadeau of uitnodiging    X

**in ontwikkeling

 Voucher voor Preferred, Platinum en Premium Partners 

Als geselecteerde Partner ontvang je elk jaar een voucher ter waarde 
van een percentage van je gespendeerde bedrag in het vorige jaar: 
• 15% op het gespendeerde bedrag 
 op basis-, bouw- en 3-in-1 gels, en Sopolish base coats 
• 10% op het resterende bedrag 

Bijvoorbeeld: je gespendeerde bedrag in 2022 was €5000: 
• €3000 op basis-, bouw- en 3-in-1 gels en Sopolish Base Coats 
• €2000 op andere producten  

Dan zal je in 2023 een voucher krijgen van: €650 
• 15% op €3000 = €450 
• 10% op €2000 = €200 

Deze voucher mag je in 2023 spenderen: 
• Een deel in het voorjaar 
 (geldig van 01/02/23 t.e.m. 30/06/23) 
• Het andere deel in het najaar 
 (geldig van 01/07/2023 t.e.m. 31/12/2023) 

Dit zal je duidelijk zien op de 2 delen van je voucher die je in februari 
ontvangt. Aan jou de keuze of je een webshop- of shopvoucher wenst.

PS: Het kan zijn dat je 
het nieuwe Preferred 
Partnership reeds 
toegelicht kreeg in je 
ProNails Center, tijdens 
het Preferred evenement 
of via de sales consultant. 

Vermits er wat 
onduidelijkheid was over 
het concept hebben 
wij geluisterd naar de 
feedback en enkele 
dingen vereenvoudigd 
en dit neergeschreven in 
deze brief. 

Aarzel dus zeker niet om 
ons te contacteren indien 
je nog vragen hebt.

VOORDELEN 

info@pronails.com            03 669 61 67            0478 10 53 63


