
Program partnerski CND Xbeauty Polska

Szanowni Państwo! 

Państwa zaufanie i zadowolenie jest dla nas najważniejsze, dlatego stworzyliśmy Program 
Partnerski CND. W ramach programu można dołączyć do 1 z trzech grup klientów, którzy
otrzymają zniżkę przy dokonywaniu zakupów. Oferta programu jest skierowana tylko do 
profesjonalnych gabinetów kosmetycznych.  W ramach Programu partnerskiego wyróżniamy 3 
grupy klientów Standard, Business i Premium. Otrzymują Państwo dostęp do darmowych 
szkoleń praktycznych np. CND Shellac Certified Pro podczas którego uczymy aplikacji lakierów 
hybrydowych. Takie szkolenie należy odbyć niezwłocznie. Chcemy mieć pewność, że produkty 
są aplikowane w odpowiedni, profesjonalny sposób, bezpieczny zarówno dla pracowników 
salonów jak i klientów. 

Grupa Standard 
Warunkiem dołączenia do grupy oprócz posiadania statusu profesjonalisty (nr NIP firmy), jest 
dokonanie pierwszych zakupów na kwotę 300 zł brutto. W grupie Standard będziecie Państwo
mieli możliwość uczestniczenia w ofertach specjalnych oraz promocjach a także wyjątkową 
okazję do zakupienia produktów serwisowych do codziennej pracy w salonie z 5% zniżką 
(tabela). 

Grupa Business 
Warunkiem dołączenia do grupy jest dokonanie pierwszych zakupów na kwotę 600 zł brutto. W 
pozostałym czasie łączna kwota z twoich miesięcznych zamówień nie powinna być niższa jak 600 
zł. Dla członków Grupy Biznes zapewniamy 5% stałą zniżkę od cen standardowych n    
produktów , oraz czasowe pogłębienie rabatu na wybrane produkty. W tej kategorii dostaniesz
także aż 10% zniżki na produkty serwisowe do Twojego salonu (tabela)! Dodatkowe korzyści: 
przedsprzedaż nowych produktów i kolekcji, 20% zniżka na płatne szkolenia.

Grupa Premium 

Warunkiem dołączenia do grupy jest dokonanie pierwszych zakupów na kwotę 900zł brutto. W 
pozostałym czasie łączna kwota z twoich miesięcznych zamówień nie powinna być niższa jak 900 
zł. Dla członków Grupy Biznes zapewniamy 10% stałą zniżkę od cen standardowych  
produktów, oraz czasowe pogłębienie rabatu na wybrane produkty. W tej kategorii dostaniesz 
także aż 15% zniżki na produkty serwisowe do Twojego salonu (tabela)!  
Dodatkowe korzyści: przedsprzedaż nowych produktów i kolekcji, dostęp do darmowych 
szkoleń, 20% zniżka na materiały reklamowe i płatne szkolenia. Ponadto na specjalne życzenie, 
przygotujemy kreatywne grafiki do dekoracji Twojego gabinetu. Dostarczymy także katalogi i 
ulotki. Wszelkie szczegóły znajdują się w tabeli poniżej. 
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Profesjonalista 

Szkolenie Certified Shellac PRO 

Wartość zakupów w ciągu miesiąca 
kalendarzowego 

300zł 600 zł 900 zł

Wartość piewszego zamówienia (brutto) 300zł 600zł 900 zł

Zniżki i promocje 

Stały rabat na zakup produktów CND 
5% 10%

Rabat na wybrane produkty, oferty 
specjalne 

Rabat na produkty serwisowe (lista 
znajduje się poniżej) 

5% 10% 15% 

Przedsprzedaż nowych produktów i 
kolekcji 

Oferty zniżek indywidualnych 

20% zniżka od ceny szkolenia w przypadku 
płatnych szkoleń 

Dedykowane szkolenie w Państwa 
gabinecie  

Darmowe szkolenia online Shellac 
Certified Pro 

Darmowe szkolenia szprzedażowe dla 
praconików salonów 

Darmowe szkolenia produktowe dla 
praconików salonu 

Wsparcie reklamy gabinetu 

20% zniżka na wyposażenie gabinetu i 
materiały reklamowe  

Dekoracje, grafiki, naklejki na witrynę 
gabinetu 

Wsparcie produktowe na grupie na 
Facebooku 

Wyszukiwarka gabinetów 
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1. Oferta programu jest skierowana tylko do profesjonalistów. Jeśli prowadzisz firmę czy
jednoosobową działalność gospodarczą obsługującą gabinety kosmetyczne podczas zakupów
podaj nr NIP.

2. Program partnerski obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2021 r. do odwołania. X Beauty Polska
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie warunków udziału jak i zmian w
zakresie przydzielenia do danej grupy klientów bez uprzedniej informacji o tym fakcie.

3. Program partnerski rozpoczyna przydzielenie do odpowiedniej grupy klientów na podstawie kwoty

jednorazowego zakupu w sklepie xbeautygroup.pl. Warunkiem dołączenia do grupy jest

bezwzględne spełnienie wszystkich zapisów określających daną kategorię. 1 dnia nowego miesiąca
kalendarzowego weryfikujemy czy znajdują się Państwo w odpowiedniej grupie.

4. Po uruchomieniu Programu Partnerskiego, partner może pozostać członkiem danej kategorii –

ciesząc się z płynących z tego faktu zniżek i innych korzyści, - jeśli spełnia warunki danej kategorii
w danym okresie.

5. Nowi partnerzy mają możliwość dołączenia do programu partnerskiego i zostają przydzieleni do
odpowiedniej grupy w zależności od wartości pierwszych zakupów. Kolejnym etapem jest
ukończenia szkolenia Certified Shellac PRO.

6. Partnerzy, którzy nie ukończyli szkolenia Certified Shellac PRO (które w Polsce może być
realizowane wyłącznie przez X Beauty Polska lub wyznaczonych partnerów)  mogą być
zaklasyfikowani wyłącznie do kategorii Standard.
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8. Po dokonaniu pierwszych zakupów w naszym sklepie stacjonarnym lub internetowym X Beauty
Group (dalej: Sklep internetowy: www.xbeautygroup.pl), zostaniesz przypisany do odpowiedniej
grupy w Programie Partnerskim.

9. Jeśli spełniasz wszystkie warunki danej grupy, raz na miesiąc sprawdzimy, czy nie powinieneś się
znaleźć w kategorii o  jeden stopień wyższej.  Jeśli nie spełniasz żadnych z warunków przynależenia

do obecnej grupy, wówczas raz na miesiąc sprawdzimy czy nie powinieneś się znaleźć w o jeden
stopień niższej kategorii.

Szkolenie  
Certified Shellac PRO 

Ukończenie szkolenia międzynarodowego Certified Shellac PRO jest 
niezbędne do tego, aby partner został zaklasyfikowany do kategorii 
Business albo wyższej kategorii. W Polsce szkolenie może przeprowadzić 
wyłącznie  X Beauty Polska i wyznaczeni partnerzy. Inne przeprowadzone w 
Polsce szkolenia nie będą akceptowalne, ponieważ inne szkolenia Shellac 
nie odpowiadają wymogom szkoleniowym firmy CND. 

Miesięczna wartość 
zakupów (brutto) 

Miesięczną wartość zakupów brutto określa wartość faktur wystawionych 
przez X Beauty Polska za dany okres rozliczeniowy na rzecz danego partnera. 

Zniżki i promocje 

Pozostałe zniżki Niektórzy partnerzy są uprawnieni do innych zniżek, które zostaną 
zastosowane w trakcie opłacania faktury. Oferty specjalne dostępne tylko dla 
wybranej kategorii. Oferta nie dotyczy produktów promocyjnych. 

Przedsprzedaż 
nowych produktów i 
kolekcji 

Dla części partnerów najnowsze produkty i kolekcje CND są dostępne w 
przedsprzedaży, którą poprzedzi oficjalna prezentacja.  

Zniżki przyznawane 
indywidualnie 

Dla części partnerów przydzielamy zniżki dostosowane do  indywidualnych 
potrzeb, wspierające sukces gabinetu. 

20% na wyposażenie 
gabinetu i materiały 
reklamowe 

Dla części partnerów przygotowaliśmy 20% zniżkę na dodatki CND niezbędne 
do wyposażenia gabinetu – rollupy, podkładki, pojemniki i inne oznaczone 
logo przedmioty. 

Wsparcie produktowe 
na grupie na 
Facebooku 

W zamkniętej grupie na facebooku obsługujemy partnerów CND Certified 
Shellac PRO, gdzie udzielamy wsparcia i pomocy niezbędnej do wykonania 
Twojej pracy. 

Szkolenia 

20% zniżka od ceny 
szkolenia lub 
darmowy dostęp 

Partnerzy Business mogą wziąć udział we wszystkich szkoleniach i eventach 
CND na terenie Polski za darmo a wprzypadku szkoleń płatnych z 20% zniżką. 

Szkolenia w gabinecie Dla części partnerów zapewniamy szkolenia w ich gabinecie. 

Szkolenia online Od 2020 roku dla części partnerów oferujemy szkolenia on-line. 

Program dla gabinetów referencyjnych 

Wsparcie reklamy 
gabinetu 

Dla niektórych partnerów przygotowaliśmy ofertę wsparcia w social mediach, 
jak i stworzenia reklamy online lub w wersji drukowanej, dalej  zapewniamy 
wsparcie finansowe dla niektórych kampanii. 

http://www.xbeautygroup.pl/
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Dekoracje, grafiki, 
witryna gabinetu 

Dla niektórych partnerów przygotujemy grafiki do witryny gabinetu, w 
niektórych przypadkach pokrywamy koszty przygotowania  i zamieszczenia 
grafik.  

Wyszukiwarka 
gabinetów 

Na naszej stronie internetowej oraz facebooku zamieszczamy wyłacznie listę i 
kontakt do gabinetów referencyjnych. 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

Od kiedy obowiązuje Program Partnerski X Beauty Group? 
Program partnerski obowiązuje od dnia 24 sieprnia stycznia 2020r. do odwołania. 

Kiedy partner zostaje zaklasyfikowany do wyższej lub niższej kategorii? 
Co miesiąc sprawdzimy czy spełniasz warunki danej grupy Programu partnerskiego i w zależności od rezultatu 
możesz trafić do niższej lub wyżej kategorii. W przypadku braku realizacji warunków aktualnej grupy, sprawdzimy 
czy spełniasz warunki o  jeden stopień niższej kategorii. W przypadku realizacji warunków aktualnej grupy, 
sprawdzimy czy spełniasz warunki o jeden stopień wyższej kategorii. Jeśli tak, wówczas przydzielimy Cię do o jeden 
stopień wyższej kategorii.  

Jak zostanie udekorowany mój gabinet? 
Najpierw musimy sprawdzić czy należysz do grupy Premium w programie partnerskim. Jeśli tak to wówczas możemy 
przygotować dekorację do Twojego gabinetu,  wygląda to następująco: 

1. Zrób zdjęcie witryny.

2. Zmierz dokładnie powierzchnię użytkową.

3. Wyślij zdjęcia i pomiary  do Twojej osoby do kontaktu lub na adres mailowy x@xbeautygroup.pl.

4. Nasz pracownik nawiąże z Tobą kontakt, zaprojektuje i następnie wyśle materiały do druku.

5. Wydruk i zamieszczenie materiałów leży w Twojej gestii, możemy polecić Ci drukarnię na terenie Warszawy.

Skąd otrzymam informację, że jestem w innej kategorii? 
Informacja o przydzieleniu do o jeden stopień niższej lub wyższej kategorii zostanie wysłana wiadomością e-mail po 
rozliczeniu danego okresu. 

mailto:x@xbeautygroup.pl



