Yrityksemme,
Saga Beauty
Saga Trade Finland Oy

Saga Beauty on Saga Trade Finland Oy:n yksikkö,
joka on osa Sunborn konsernia.
Sunborn Oy on yksityisessä omistuksessa oleva
kansainvälinen yritys, jonka päätoimiala on kylpylät, ravintolat
ja erilaiset tapahtuma-alan palvelut.
Sunborn Oy:n tunnetuimmat kohteet ovat
Naantalin ja Ruissalon kylpylä.

Saga Beauty edustaa arvostettuja ihonhoitoja kosmetiikkasarjoja myynti- ja ammattikäyttöön, sekä kokonaisvaltaisia ja hemmottelevia spa-hoitoja.
Asiakkaamme ovat kylpylöitä, kosmetologeja, maskeeraajia, kynsimuotoilijoita, jalkahoitajia, valikoituja tavarataloja, kosmetiikan
erikoisliikkeitä ja kauneudenhoitoalan oppilaitoksia.

Saga Spatech tuo maahan fysikaalisiin hoitoihin liittyviä laitteita ja välineitä.
Valikoimassa on laadukkaat elektro- ja kylmäterapialaitteet, kattava valikoima hoitoammeita, hyvinvointilaitteita ja hoitolakalusteita. Meiltä saa erilaiseen tarkoitukseen
paperituotteita, desinfiointi- ja hierontaaineita, sekä savi- ja turvetuotteita vartalohauteisiin tai saunahoitoihin.

VAHVAT JA LUOTETTAVAT TUOTEMERKIT

Kauneutta meren rannalta
PHYTOMER on perustanut maailmanlaajuisesti ainutlaatuiset laboratoriot maaseudulle Mont Saint-Michelin lahdelle. Siellä viljellään ja kerätään merta ja luontoa kunnioittaen meren aarteita, joista kehitetään omat
aktiiviaineet.
Kaikki tuotteet valmistetaan alusta loppuun
asti omassa tuotantolaitoksessa. Näin varmistetaan tuotannon eri vaiheiden valvonta
ja läpinäkyvyys.
Phytomer on jo viidennen kerran
palkittu EcoVadis sertifikaatilla.
EcoVadis on riippumaton CSRarviointitoimisto. Se arvioi toimittajien vastuullisuuskäytäntöjä
ympäristöasioiden, työelämän käytäntöjen,
eettisten toimintatapojen ja kestävä hankin-

VIE COLLECTION
Dermokosmetiikkaa, joka on keskittynyt
ihon nuorekkuuden säilyttämiseen ja sen
inspiraationa on esteettinen lääketiede.
Vie Collection tutkijat toimivat tiiviissä yhteistyössä plastiikkakirurgin kanssa, hoitojen ja tuotteiden tehon vahvis-tamiseksi.
Sarja hyödyntää dermo-kosmetiikan tehokkaimpia aktiiviaineita.

FLEUR’S
Ainoa kukkien tieteellistä, runollista ja aistillista tehoa korostava ammattibrändi.
Ainutlaatuinen 40 kukista saadun raakaaineen kokoelma, Florarium.

ALESSANDRO SPA,
kokonaisvaltainen käsien-, kynsien- ja jalkojenhoitolinja.
Innovatiivinen brändi koostuu suosikkituotteista kuten Nice Day, Heel Rescue Balm ja
Mango Nail Serum, sekä innovatiivisista
uutuustuotteista joiden avulla huolehdit käsien, kynsien ja
jalkojen hyvinvoinnista.

STAGECOLOR

Stagecolor on kehitetty palvelemaan
niin ammattimaskeeraajia, kosmetologeja kuin kuluttajiakin. Sarjan tuotteet
sisältävät paljon väripigmenttejä ja
myös ihoa hoitavia ainesosia.

VAHVAT JA LUOTETTAVAT TUOTEMERKIT
SCHUPP
laaja, laadukas valikoima hieronta-, ja hyvinvointituotteita.
SIBEL
hoitolakalusteet ja -laitteet
TRAUTWEIN
vesihieronta-ammeet, wellness-laitteet ja kalusteet.
DERMALIFE® SPA JET energiakapseli
DEEP OSCILLATION® -syvävärähtely.
Anti-ageing ja selluliitin hoito, plastiikkakirurgisten toimenpiteiden ja laserkäsittelyjen jälkeinen hoito.

Palvelemme sinua myös internetissä ympäri vuorokauden.
Sivuillamme sagabeauty.fi on koulutus- ja myyntimateriaalia, sekä koulutusvideoita, joista
tuotteiden ja hoitojen kertaus on helppoa.
Muutaman kerran kuukaudessa, lähetämme uutiskirjeen ajankohtaisista uutuuksista ja
kampanjoista, joten pidäthän sähköpostiosoitteen ajan tasalla.
Mikäli haluat järjestämme henkilökohtaisen tapaamisen myös Teams-sovelluksessa.
Spashop.fi-verkkokaupassa voit tehdä ostokset koska tahansa. Tuotteissa on tarkat kuvaukset, joita voit käyttää tarvittaessa myyntiargumenttina. Värikosmetiikan ostaminen on helpompaa, kun värit ovat näkyvissä. Huomaa, että käyttämäsi laite vaikuttaa näytössä näkyvään väriin, joten ne ovat suuntaa antavia.

Pssst.

Saat meiltä myös hoitola- ja paperitarvikkeet, desinfiointi- ja puhdistusaineet, sekä erilaisia paljon erilaisia suojatarvikkeita.

YHTEISTYÖKUMPPANISI
Me Saga Beautyssä haluamme olla yhteistyökumppanisi, jotta yrityksesi menestyisi ja kehittyisi jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla.
KOKEMUS
Pitkän kokemuksen kautta tiedämme, mitä kauneudenhoitoalan ammattilainen odottaa hoitotuotteilta ja tavarantoimittajalta. Haluamme auttaa sinua palvelemaan asiakkaitasi mahdollisimman hyvin ja tarjota yrityksellesi tukea. Valikoimassamme olevat tuotteet ovat laadukkaita,
luotettavia ja turvallisia sarjoja, jotka ovat menestyneitä ja saaneet vakaan aseman markkinoilla. Vahvat, tunnetut brändit tuovat hoitolallesi näkyvyyttä markkinoinnin ja monipuolisen
jakelukanavan myötä.
HENKILÖKOHTAINEN PALVELU
Panostamme palvelumme joustavuuteen, henkilökohtaisiin asiakassuhteisiin ja yksilöllisiin
ratkaisuihin. Voit ottaa yhteyttä meihin aina tarvittaessa. Asiakkaanamme voit keskittyä työhösi koko asiantuntemuksellasi.
SOPIMUSASIAKKUUS JA SEN EDUT
Sopimusasiakkaanamme saat rahanarvoisia etuja ja tuen markkinointiisi.
Tarjoamme muun muassa kuukausittain vaihtuvat kampanjatuotteet, markkinointi- ja mainostukea, vuosibonusta ostoista, koulutuksia, myynninedistämismateriaalia.
Kaikkien ammatti-ihonhoitosarjojen jälleenmyynti ja käyttö edellyttää tuotesarjan peruskoulutuksen ja sopimusasiakkuuden. Ammattisarjoja myydään ja käytetään vain valtuutetuissa hoitoloissa ja myyntipisteissä, joissa on toimiva valikoima tuotteita ja osaava palvelu. Verkkokoulutusmateriaalin avulla pidät helposti tietosi ajan tasalla.
AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA EDUT
KAUNEUDENHOITOALAN OPISKELIJOILLE JA OPPILAITOKSILLE
Alan opiskelijana voit tilata tuotteitamme koko opiskelun ajan edulliseen tukkuhintaan. Autamme myös mielellämme, jos tarvitset yhteistyökumppania koulun projekteihin, tapahtumiin
tai esimerkiksi opinnäytetyöhön. Tervetuloa kauneudenhoidon ja kosmetiikan maailmaan!
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