Regulamin dla Właścicieli i Managerów Punktów Usługowych
Branży Beauty - Partnerów Bathbee
1. Aby zarejestrować się jako Właściciel lub Manager Punktu Usługowego Branży Beauty –
Partner Bathbee wejdź bezpośrednio na stronę https://partnerzy-bathbee.pl lub za pomocą
tzw. Linka Referencyjnego otrzymanego od Osoby Polecającej i wypełnij znajdujący się tam
formularz rejestracyjny.
2. Każdy użytkownik zarejestrowany jako Właściciel lub Manager Punktu Usługowego
Branży Beauty może być jednocześnie Ambasadorem i mogą przysługiwać mu takie same
korzyści jak Ambasadorowi. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem dla
Ambasadorów. Aby być Ambasadorem wystarczy być Osobą Prywatną.
3. Aby podpisać Umowę Partnerską należy być osobą decyzyjną np. Właścicielem,
Managerem lub inną osobą upoważnioną do zawierania umów w Punkcie Usługowym
związanym z Branżą Beauty (np. salon fryzjerski, kosmetyczny, manicure, masażu, tatuażu,
solarium, etc.) prowadzonym przez Podmiot Gospodarczy zarejestrowany na terenie Polski.
Osoby z firm zagranicznych prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym biurem w celu
podpisania Umowy.
4. Rejestrując konto wyrażasz zgodę na kontakt naszego Przedstawiciela celem przedstawienia
Oferty Handlowej.
5. Polub nasz Fanpage na FB i obserwuj nasz Profil na Instagramie.
6. Podziel się ze swoimi Klientami na Fanpage FB i/lub Profilu Instagramowym swojego
Punktu informacją o tym, że zostałeś Partnerem marki Bathbee wraz ze zdjęciami lub
filmem
Przetestuj kosmetyki i opublikuj swoją recenzję.
Każdy swój post oznaczaj hasztagami:
#bathbee #miodowekosmetyki #naturalnekosmetyki #ambasadorbathbee #bathbeecosmetics
#naturalcosmetics #yougottolovehoney
7. Wystaw opinię o kosmetykach Bathbee na naszym Fanpage na FB w dziale Recenzje.
8. Użyj swojego Linku Referencyjnego aby polecić innych Partnerów lub Ambasadorów.
9. Partner to osoba, która promuje markę Bathbee i jej produkty. Jest osobą nastawioną
pozytywnie do życia, kocha naturę, piękno i innych ludzi, ma dobre intencje. Partner nie
szkodzi innym osobom, wizerunkowi marki oraz nie hejtuje. Jeśli produkt Ci się nie
spodoba to po prostu nie pisz posta/recenzji, aczkolwiek jesteśmy pewni, że będziesz
totalnie zachwycony i opinia będzie szczerze pozytywna :-)

