PROFESYONEL KOZMETİK
VE GÜZELLİĞİN SİMGESİ

GÜZELLİĞİN ORTAĞI OLUN…
GÜZELLİK İŞİNİZ OLSUN…
GÜZELLİĞİMİZE SİZİ DE ORTAK EDELİM…
GÜZEL İŞİNİZ OLSUN…
GÜZEL İŞ ORTAKLARI ARANIYOR…

ÖNSÖZ
Bio-Derm Güzellik Okulu ve Salonu, 27 yıllık deneyimi ve yetiştirdiği binlerce
öğrencisiyle Türkiye’nin en eski MEB sertifikalı kurumlarındandır. Türkiye
genelinde de yayılmayı hedefleyen firmamız, güzellik okulu veya güzellik salonu
kurabilecek makine ve ürün gruplarında, alt bayilikler oluşturararak Franchising
sistemiyle BAYİLİKLER VERECEKTİR. Bio-Derm olarak açılacak noktalarda hem
eğitim hem hizmet verecek şekilde organize edilir.
185.000 TL ve 350.000 TL olmak üzere 2 tip işyeri paketlerimiz
bulunmaktadır. Paketlerin içerisinde;
- Akademik sınıf (teorik eğitim sınıfı)
- Pratik sınıf (bakım uygulamaları sınıfı)
- Müşteri kabulü için 1 adet profesyonel bakım kabini
- Karşılama ve satış stantları
- Bekleme bölümü
- Makyaj bölümü
- Tüm eğitim cihazları
- Kozmetik kabin malzemeleri
- Başlangıç satış malzemeleri
- MEB onaylı eğitim programları
- 1 Uzman öğretmen ataması ve eğitimi
- Ön büro / işletme personel eğitimi
- Dış tabela ve çiçeklikler
- Taslak projenin tasarlanması
- Kurumsal renklerin belirlenmesi
- Alınacak resmi izinlerin başvuru formları vb. düzenlenmesi

-Broşür ve kart tasarımı
- Bio-Derm web sayfası içinde size özel alan oluşturulması
- İlk açılışta 1 ay sonraki süreçte 2 ayda 1 destek uzmanı gönderilmesi

Deneyimli ve profesyonel kadrosu ile kendi potansiyel pazarını yaratan
promosyon, yerel ve ulusal reklam desteklerimiz ile, size kozmetik ve estetik gibi
dünyanın en karlı sektörüne davet ediyoruz.
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1- BİO-DERM KİMDİR?
1989 yılında İzmir’de ünlü Fransız firması Christian Dior ile sektöre adım atan, Almanya,
İngiltere, ABD ve Güney Afrika’da katıldığı makyaj, zayıflama, SPA, selülit ve cilt soyma eğitimleri
ile uzmanlaşan Asuman NARDALI Bio-Derm Zayıflama ve Bakım Merkezini kurdu. Daha sonra
kozmetik sektöründeki eğitim eksikliğini fark edip 1989 yılında Amerika ve İngiliz
distribütörlerinin desteğiyle Bio-Derm Kozmetik Okulunu hizmete açtı. Bugüne kadar binlerce
uzman yetiştirip iş olanağı sağlayan, İngiltere ve İtalya’daki kozmetik okullarıyla iş birliği yapıp 3/
6/ 7 / 12 aylık eğitim programları, yerli ve yabancı uzmanlarla teorik ve uygulamalı biçimde en
yeni teknikleri kazandıran Asuman NARDALI pazardaki eksikliği doğru zamanda yakalayıp
yetişmiş uzmanların ürün ve makine konusundaki eksikliklerini gidermek ve tam ve başarılı
sonuç almak için 1994 yılında Venüs Kozmetik Makine ve Ürünleri Ltd. Şti.’ni kurup dünya devi
firmaların makine ve ürünlerinin distribütörlüğünü de Türkiye’ye getirdi.

2- NEDEN BİO-DERM?
Bilindiği gibi dünyada en karlı sektörlerin başında her zaman kozmetik ve sağlık gelmektedir.
Kozmetik ekonomik krizlerden en az etkilenen sektördür. BİO-DERM dünyaca ünlü kozmetik
markalarına uzman personel yetiştirip işe yerleştirir. Ayrıca yetiştirdiği bir bölüm personele de
makine ve ürün desteğiyle kendi işlerini kurdurup sürekli karlılık ve iş imkanı sağlar.

3- BİO-DERM AYRICALIĞI
BİODERM sektöründe kendi müşteri portföyünü ve pazarını oluşturan ayrıcalıklı firmalardandır.
  AKTİF KAZANÇ SERVİSİ
İlk 3 aylık dönem sonunda öğrenciler Aktif Kazanç Servisi tarafından organize edilip
eğitilirler. Hem okuyup hem para kazanırlar. Bu sistem firmaya kurs ücretinden ayrı bir
gelir sağlar.

  SERTİFİKALI ÖĞRENCİLER
Ana firmadan uzmanlık alan öğrenci uygun koşullarla (Leasing) makine satın alır. Ayrıca
eğitimini aldığı ürünleri kullanıp sonsuz karlılık sağlar.
  ALT BAYİLİKLER
Eczane, parfümeri, güzellik salonu, SPA, oteller vb. gibi tüm kurumlar doğru stratejiyle
alt bayi olması sağlanır.
BİODERM’in 27 yıla varan deneyimi ve yetiştirdiği binlerce öğrenci göz önüne alınırsa
piyasadaki rakipsizliğinin sebebi anlaşılacaktır.
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4- BİO-DERM’İN SİSTEMATİK YAPISI

Kozmetik Okulu

Güzellik Salonu

Kurumsal Şirketlere
Eğitim

Fast food, Cafe,
Personel Eğitimleri

Ürün Ve Hizmet
Satışı

Eczane UZMANLIĞI
Eğitimleri

Kozmetik Okulu MEB onaylı 27 yıllık tecrübesi, yerli ve yabancı uzman kadrosu ve bugüne kadar
sertifikalandırdığı binlerce öğrencisiyle tartışmasız kalitesini oturtmuş; Türkiye’nin en önemli
birkaç kuruluşundan biri olmuştur.
Bu yapılanma Venüs. Kozmetik Mak. Ltd. Şti. tarafından dünyanın en gelişmiş sektörel makine
parkuru ve buna bağlı titizlikle seçilen ürün gruplarının kalitesiyle sektörünün en iyi ve en kaliteli
hizmet veren merkezi haline gelmiştir.
Deneyimli ve uzman bir kadro her yeni öğrenciyle yeni bir Pazar ve müşteri portföyü
oluşturmaktadır.
En doğru ürün ve makine guruplarıyla bu hedef kitleye ulaşmaktadır. Bu BİODERM i sektörün
en kuvvetlilerinden biri yapan ana formüldür.

Plevne Bulvarı No:18 D:6 Alsancak – İZMİR / Merkez İrtibat Tel: (232)463 27 74 PBX- (232) 422 41 47 PBX
www.bioderm.com.tr / izmegitim@bio-derm.com.tr / info@bio-derm.com.tr

4

5‐ KÂRLILIK
Makine ve ürün satışlarında kar marjı peşin alımlarda % 2540 dır.
Bakım ve eğitimde ortalama %600 dür.
Başarı performansına göre karlılık arttırılacaktır.
Kursiyer ücretleri bulundukları bölgenin ekonomik yapısına göre bölge temsilcisiyle birlikte
değerlendirilmektedir.

6- SİSTEMİN OLUŞTURULMASI VE YAPILANDIRILMASI
Bio-Derm’in en büyük başarısı pek çok sektöre benzememesi, kendi pazarını kendi yaratması ve
bunu sürekli yenilemesinde yatmaktadır.
a‐ BİO-DERM Estetik Kursları

Minimum

1 Hemşire




1 Makyöz
1 Estetisyen
1 Satış Temsilcisinden oluşur.

5
(Personel alımı ve eğitimi BİO-DERM UZMAN KADROSU TARAFINDAN YAPILACAKTIR)
Her şehirde 1 ANA TEMSİLCİLİK VERİLECEKTİR.
KENTİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İKİNCİ BİR TALEP DOĞDUĞUNDA BU OLUŞUMU GENEL MERKEZİN
DESTEĞİYLE TEMSİLCİLİK YAPACAKTIR. KURULUM İŞLEMLERİ GİBİ PROSEDÜRLER GENEL MERKEZ
DESTEĞİYLE YAPILACAKTIR.
b- GÜZELLİK SALONU

Minimum:
o 1 makyöz
o 1 masöz
o 1 Satış Temsilcisi
o 1 Estetisyen + Diyetisyeni
bünyesinde barındıracaktır. Personel alımı ve eğitimleri genel merkez tarafından
yapılacaktır.
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7- BEKLENTİLERİMİZ
Okul açmak isteyen yatırımcı genel merkezin onaylayacağı bir yer temin etmek ve bu mekanı
Genel Merkez ve MEB şartlarına uygun dekore etmek zorundadır. İç dekorasyon makine
parkuru sarf malzemeleri genel merkezin belirlediği konumda yapılacak ayrıca merkezce
onaylanmış personel istihdam edecektir.

8- DESTEKLERİMİZ
Tüm güzellik okul ve merkezlerine alınacak personelin seçimi ve eğitimi genel merkezin uzman
kadroları tarafından yapılacaktır. Okulun tüm kuruluş ve prosedür işlemleri genel merkezin
desteğiyle olacaktır.
Yapılacak tüm yerel ve ulusal TV ve basınla bölgeye destek verilecektir. Bölgelerin özel şartlarına
uygun yapılacak promosyon çalışmaları ile destek verilecektir. Özellikle ilk makine ve ürün
alımlarında destek verilecektir. Banka kredileri ve leasing gibi işlemlerde kolaylıklar
sağlandırılacaktır. Bölgeler genel merkezin tüm ürün ve olanaklarından istifade edecek başarı
konumlarına göre de ödüllendirilecektir.

9- REKLAM PROMOSYON
Her türlü basılı evrak, broşür, afiş, bilboard gibi malzemeler genel merkez tarafından yaptırılıp
bölgelere promosyon ve minimize maliyetlerle verilecektir. Kurulacak bölgelerde yapılacak Yerel
TV, basın, özel promosyonlarla tanıtım faaliyetleri organize edilecek. Yatırımcıların kişisel
projeleri de onaylandığında yöreye özel destekler verilecektir. Özellikle açılış ve tanıtımların ana
firmaların kurum kimliğine uygun biçimde organize edilmesine dikkat edilecektir.

10- TEKNİK DESTEK
BİODERM 27 yıllık birikimi ve deneyimiyle çok iyi bir altyapı organizasyonuna sahiptir. Gerek
yurtdışından getirdiği makine ve ürün grubu seçimleri gerek, yurtiçindeki çözüm ortaklıklarıyla
karlılığı ve kaliteyi en üst düzeye çekmeyi hedef almıştır. Bu konuda deneyimli teknik kadrosu ve
alt yapısı yatırımcı için en büyük avantajdır. Başladığı günden itibaren alt yapı ve tanıtıma önem
veren firma bu yapılanmadan iş ortaklarına büyük destek sağlar. Ürün takip, eleman takip,
eğitim, iletişim, reklam, pazarlama ve devamlılık gibi olmazsa olmaz konularda iş ortağıyla
sürekli iletişim ve destek içinde olmakta ve sürekli eğitim ve ilerleme prensibi ile fark
yaratmaktadır.
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11- BAYİLERİN SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR
1-

Türkiye'de başarı ile tamamlanmış 27 yıl,

2

Dünyada sürekli yenilenen kozmetik teknolojisini yakından takip edebilme imkanı,

3

Amerika, İngiltere ve İtalya'dan sürekli eğitim desteği,

4

Eksiksiz teknik destek, pazarlama eğitimi ve satış eğitimi,

5-

Farklı markalardaki Kozmetik ürünlerinin geniş yelpazesi,

6-

Kozmetik ve eğitim sistemleri için özel olarak üretilmiş uygulama yöntemleri ve
teçhizatı,

7-

BioDerm tarafından tasarlanan ve yalnızca Bio-Derm bayilerinin kullanımına verilen
patentli, dünyanın en kaliteli en profesyonel ürünleri,

8-

Broşür, poster, gazete ve dergi grafik çalışmaları gibi reklam malzemeleri, tüm
bayilerin katılımıyla reklam maliyetlerinde büyük düşüş,

9-

Yönetici, eğitimci ve uzmanların merkezde eğitimleri,

Yeni bayinin işletmeye alınmasında en az 2 hafta süre ile iş başında satış ve uygulama
10- yardımı,
11-

Teknik ve pazarlama konularında sürekli denetim ve yardım programı,

12-

Yerleşim planı ve dekorasyon danışmanlığı,

13-

Düzenli çalışan bir işletme için geliştirilmiş bilgisayar programı,

14-

Memnun ayrılan müşterilerin sağlayacakları daha birçok avantaj…

15-

3000 kişilik BİO-DERM MEZUN PORTFÖYÜ
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12- YATIRIMCI OLMA KOŞULLARI
Güzellik Okulu, Sınıf Kapasitesi: 10-16 Kişilik

Uygulama Cihazları:
 IPL LASER CİHAZI
 Ultrasonic Spatul & Compact Cilt bakım cihazı ful
 Cilt bakım cihazı (Vap.+ Loop+ Frimatör)
 VAPOZON (Buhar makinesi)
 LOOP (Işıklı Büyüteç)
 EPİLASYON (İğneli- Jelli- Acısız epilasyon cihazı)
 VİBRO CUMPUTER (Masaj & Selüloit cihazı)
 FULL SISTEM (Petli Vücut & Göğüs toparlama cihazı)
 THERMO BLANKED(Isı terapi battaniyesi )
 KALICI MAKYAJ CİHAZI
 KABİN ÜRÜNLERİ
 EKİPMANLAR

1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 ADET
1 SET
10 ADET

Donanım Malzemeleri:
 Sıra
 Sedye
 Raf Dolap
 Tabure
 Sehpa
 Makyaj Koltuğu
 Makyaj Işıkları
 Yazı Tahtası
 Öğretmen Masası
 Karşılama Deski

10 Adet
6 Adet
2 Adet
6 Adet
4 Adet
1 Adet
6 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

Tabela (Kapı Ve Dış)
MEB KLASÖR DESİMAL SİSTEM









MEB evrak kayıt defter ve envanterleri
Atatürk köşesi
Bayrak Flama iç ve dış
PowerPoint destekli eğitim CD’leri (anatomi, pratik eğitimleri)
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12- YATIRIMCI OLMA KOŞULLARI
Güzellik Okulu, Sınıf Kapasitesi: 10‐16 Kişilik
(devam)

Eğitim Atama Tanıtımı:
 1 kişi eğitimci ve yönetici olarak eğitim verilecek MEB müdür öğretmen ataması
yapılacak,
 1 kişiye uzman olarak eğitim verilecektir.

BİO-DERM Donanım Malzemeleri :






Sıra
Sedye
Dolap
Tabure
Makyaj masası




Yazı tahtası
Öğretmen & Müdür masası



Desk vb…

Extra BAYİİ Donanım Malzemeleri :
o
o
o
o
o

Bilgisayar
DVD
TV
Faks
Telefon

1 ad
1 ad
1 ad
1 ad
2 ad

o

Post Cihazı

3 ad

KURS BİNASI:
Minimum 20 m2 sınıf, 1öğretmen odası, 1 kurucu odası, 2 WC, 1 soyunma odası, 1
kantin, 1 staj sınıfı

NOT:
Tüm temsilcilikler Franchising bedeli ödeyecek ve teminat gösterecektir.
İş bedeli:
Franchise Bedeli:
185.000 TL. standart a tipi
350.000 TL. ultra b tipi
Ödeme şekli: % 50 peşin, kalan 30 iş günüdür.
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12- YATIRIMCI OLMA KOŞULLARI (Devam)
Büyük Ölçekli Merkezler İçin Hedef Bölgeler
Van, Antalya, Gaziantep, Bursa, Mersin, Konya, Adana, Hatay
Küçük ve Orta ölçekli Merkezler için Hedef Bölgeler
Yukarıda belirtilen bölgelerimiz dışında kalan, gelir seviyesi ve sosyal yaşantısı
yüksek olan bölgeler. Bu bölgelerin detayları bölgeye göre değişebilecektir.
Franchise Adaylarında Aranan Özellikler
Tercihen yüksek öğrenimli, gereken sermayeyi koyabilen kozmetik sektöründe yer
alabilecek adaylar.
Aranan İşyeri Özellikleri
İş bölgesinde kolay ulaşılabilir, otoparka sahip binalar ve İlgili büyüklükteki
merkezler için yukarıda tabloda belirtilen minimum m2 deki müstakil veya ortak
kullanıma sahip resmi MEB standartlarına uygun binalar.
Sistemimiz Hakkında
Sistem çok uzun yıllardır oturmuş, konusunda çok büyük deneyimi olan, köklü bir
franchise sistemidir. Operasyonun boyutu küçük değildir, verilen hizmet üst orta
ve daha üst gelir düzeyindeki kişilere yöneliktir.
Tabloda belirtilen sayılardaki istihdam başlangıç için gereklidir.

Plevne Bulvarı No:18 D:6 Alsancak – İZMİR / Merkez İrtibat Tel: (232)463 27 74 PBX- (232) 422 41 47 PBX
www.bio-derm.com.tr / izmegitim@bio-derm.com.tr / info@bioderm.com.tr

10

BİO-DERM KOZMETİK LTD. ŞTİ.
ESTETİSYENLİK KURSU:
CİLT BAKIMI (LİFTING)
EPİLASYON
MAKYAJ
MASAJ
RENK ANALİZİ
KAŞ ÖLÇÜMÜ
KİRPİK EKLEME
SATIŞ TEKNİKLERİ
ZAYIFLAMA TEKNİKLERİ
KALICI MAKYAJ KURSLARI
PORSELEN TIRNAK KURSLARI
MANİKÜR PEDİKÜR KURSLARI
KENDİNE MAKYAJ KURSLARI
OTELLER VE SPA MERKEZLERİ İÇİN ÖZEL EĞİTİM KURSLARI

SOSYAL HİZMET SERVİSİ
 İşe yerleştirme (mezun öğrencilerden işe yerleşmek isteyenler %100 işe
 yerleşirler),
 İş yeri açma, aktif kazanç ve işyeri açacaklara kredi imkânı sağlar.

www.bio-derm.com.tr
info@bio-derm.com.tr
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