
Dlaczego warto wybrać 
pakiet szkoleniowy  

w TanExpert?



2

Rozumiemy Twoje potrzeby i oczekiwania co 
do tego, jak powinno wyglądać i co zawierać 

profesjonalne szkolenie. Dzięki zdobytej 
wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu 

tworzymy kompleksowe pakiety szkoleniowe, 
które pomogą Ci rozpocząć swoją upragnioną 

karierę. Dodatkowo naszą misją jest 
zapewnienie najlepszej jakości kosmetyków 
samoopalających i pokazanie, jak zachować 

perfekcyjny standard obsługi na każdym 
etapie współpracy.



3

1

Wciąż się zastanawiasz? 

W takim razie sprawdź, jak poniższe punkty 
skutecznie rozwieją Twoje wątpliwości.

Support PRO
Kupując u nas jeden z pakietów 
szkoleniowych wraz z płynami 
i urządzeniem — zapewniasz sobie 
obsługę z uwzględnieniem standardu 
„Support PRO”. Co to oznacza? 

Wszystkie Twoje zapytania i zgłoszenia będą 
rozpatrywane ze szczególnym, najwyższym 
priorytetem. Dzięki temu zyskasz cenny 
spokój za każdym razem, gdy pilnie będziesz 
potrzebować określonych informacji.
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Gwarancja PRO
Nasze urządzenia cechuje wysoka bezawaryjność, ale kiedy już coś 
zawiedzie — czas gra kluczową rolę.  

Dlatego jeśli kupisz u nas jeden z pakietów szkoleniowych wraz z płynami i urządzeniem — 
zapewniamy Ci specjalny standard gwarancyjny, dedykowany dla ekspertek. Dzięki „Gwarancja 
PRO” - wszelkie Twoje zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są priorytetowo, poza 
standardową kolejką (staramy się, aby czas reakcji nie przekroczył jednego dnia roboczego).  
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Silna promocja marki
Kosmetyki TanExpert zyskują słowa 
uznania wśród znanych i cenionych 
profesjonalistów z branży Beauty 
oraz popularnych celebrytów. 

Wśród polecających nasze produkty znajdą 
się m.in. Magda Pieczonka, Natalia Siwiec, 
Maxineczka, Blanka Lipińska, Monika 
Hoffman-Piszora oraz wiele innych znanych 
i lubianych osób. Pracując na naszych 
produktach, masz pewność, że zapewnisz 
swoim klientom markowe i doceniane na rynku 
kosmetyki.  
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Najwyższa jakość obsługi
O naszym standardzie obsługi 
świadczy 98% pozytywnych 
rekomendacji w serwisie Ceneo, 
gdzie prośba o ocenę wysyłana jest 
do każdego klienta.  

Opinie, które tam znajdziesz, w pełni 
odzwierciedlają nasze kluczowe priorytety. 
Każdy nieusatysfakcjonowany klient 
nie pozostaje nam obojętny, a wszelkie 
negatywne doświadczenia staramy się 
rozwiązywać w satysfakcjonujący dla 
konsumenta sposób.  
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Dedykowane akcje rabatowe
Dla naszych ekspertek specjalizujących się w opalaniu natryskowym, 
cyklicznie organizujemy akcje rabatowe, które umożliwiają zakup 
produktów w jeszcze atrakcyjniejszych cenach. 

Wystarczy systematycznie sprawdzać pocztę email z wiadomościami z naszego sklepu 
i wypatrywać atrakcyjnych zniżek. 
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Stała dostępność produktów
Dbamy, aby w naszym magazynie zawsze dostępna była odpowiednia ilość 
produktów, zarówno dedykowanych do użytku profesjonalnego, jak i tych do 
dalszej sprzedaży detalicznej.

Dzięki temu nie musisz się obawiać o dostępność produktów, nawet w najgorętszym okresie 
sezonu.
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Ekstremalnie 
sprawna dostawa
Zapewniamy błyskawiczną dostawę 

w 24h, wysyłkę za 1 zł dla zamówień 
o wartości wyższej lub równej 159 zł 
brutto oraz możliwość skorzystania 

z dostawy w weekend. Ponadto 
zamówienia do paczkomatów na 

terenie Warszawy złożone do godziny 
14:00 - dostarczamy jeszcze w ten 

sam dzień roboczy.  
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Polski support 7 
dni w tygodniu

Masz pytania? Nasze Biuro Obsługi 
Klienta znajduje się w Polsce 

i pozostaje do Twojej dyspozycji od 
poniedziałku do niedzieli — 7 dni 

w tygodniu. Możesz skontaktować 
się z nami telefonicznie, mailowo oraz 

poprzez komunikatory internetowe 
(Messenger, Instagram). 
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Doświadczeni szkoleniowcy
TanExpert Masters to wyselekcjonowani szkoleniowcy, którzy świadczą 
swoje usługi w Szczecinie, Warszawie, Kaliszu, Piekarach Śląskich, 
Bydgoszczy i Gdyni. 

Kładziemy szczególny nacisk na doświadczenie naszych szkoleniowców. Z tego względu 
współpracujemy wyłącznie z pozytywnie zweryfikowanymi ekspertkami, które od lat działają 
z powodzeniem w branży opalania natryskowego. 
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Ultra bogata oferta

Aż 20 płynów do opalania natryskowego, 
ponad 30 różnych produktów do użytku 

domowego i wiele dodatkowych gadżetów.

Zapewniamy atrakcyjne ceny dedykowane dla 
profesjonalistów w naszej branży i stale rozwijamy 

gamę kosmetyków samoopalających. Dbamy również 
o odpowiednie warunki panujące w magazynie 
i optymalną logistykę — dzięki czemu oferujemy 
wyłącznie “świeże” i doskonale przechowywane 

produkty.
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Zapraszamy do współpracy :) 

W razie jakichkolwiek pytań napisz do nas na adres 

biuro@tanexpert.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię

+48 533 709 708


