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ALVEOLA KFT. 

 27 év tapasztalat a professzionális kozmetikai

és lakossági piacon

 Szakmai és lakossági divízió

 8 saját és 11 forgalmazott márka

 Budapesti bemutatóterem/nagykereskedelmi üzlet és iroda

 Dunakeszi gyár és raktár

 Budapesti oktatási központ

 Több mint 18000 szakmai vásárló és

180 nagykereskedelmi partner



TRADE MARKETING CÉLOK

Rövid távú:

 Vásárlók megmozgatása, üzletbe csábítása

 Up sell maximalizálása

 „Megérje hozzánk betérni” érzés fenntartása

 On-line versenyben a személyesen vásárlók megtartása, számuk növelése

Hosszú távú:

 Szakmaiság (kivételes státusz) megőrzése

 Személyes és on-line közösségépítés

 Tudásgazda/szakértő szerep fenntartása

 On-line versenyben a személyesen vásárlók megtartása,

számuk növelése



SZEMÉLYES 

VÁSÁRLÁSOK 

MEGTARTÁSA, 

SZÁMUK NÖVELÉSE

 Csak az üzletben elérhető akciók

 Rendszeres termékkifuttatások

 Vevőkártya, előnyökkel

 Lojalitás növelő programok

 Személyes tanácsadás,

férfi szerep

felértékelődése

 Tanfolyamok



SZEMÉLYES 

VÁSÁRLÁSOK 

MEGTARTÁSA, 

NÖVELÉSE

+11%



UP SELL

MAXIMALIZÁLÁSA  Termékösszekapcsolások, csomagok

 Szakember/tanácsadó jelenléte az üzletben

 Szakértő segítés eladásösztönző hatása

 Rendszeres üzlet átrendezése

 Csali termékek

 Visszatérést ösztönző kuponok



UP SELL

MAXIMALIZÁLÁSA

+9%

+1-2db



SZAKMAISÁG 

MEGŐRZÉSE

 Beléptető rendszer

 Lakosság kizárása

 Szakmai árak és kedvezmények

 Szakemberek nyelvének használata

 Véleményvezérek üzletben tartása

 Kivételezett státusz erősítése

 Inside out branding

 Vásárlók validálási folyamata



SZAKMAISÁG 

MEGŐRZÉSE

3800db



SZEMÉLYES ÉS

ON-LINE 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

 Vevőkártyák

 Márkához rendelt partnertalálkozók

 Facebook csoportok és oldal

 Nyomtatott hírlevelek évente 6x

 On-line hírlevelek hetente

 Facebook posztok hetente (akkor is ha már fáj)



SZEMÉLYES ÉS

ON-LINE 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

1137 tag



TUDÁSGAZDA, 

SZAKÉRTŐ SZEREP 

ERŐSÍTÉSE
 Oktatási központ, szakmai képzések

 Külső „tanácsadók”, belső szakemberek

 Értékesítésbe csak és kizárólag szakmai ember

 Kérdések feltétele bármilyen platformon, kizárólag 

szakmai válasz

 Témaszakértők az egyes területekre

 Alveola, mint „egyetlen” biztos tudásgazda a piacon

 Szlogen: „A szakmai tudás hiteles forrása”



TUDÁSGAZDA, 

SZAKÉRTŐ SZEREP 

ERŐSÍTÉSE

797 fő



KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!


