KOMPLETNÍ NABÍDKA
PRO MODELÁŽ I NAIL ART
V červenci 2006 byla na český profesionální trh uvedena nová značka
přípravků pro modeláž a péči o nehty i ruce YOUNG NAILS. Jejím krédem je poskytovat kompletní vybavení pro nehtovou modeláž a nail art,
umožňující efektivní a rychlou aplikaci s důrazem na kvalitu a pevnost
umělých nehtů. Nezanedbatelná je také dostupná cena a všestranná
marketingová a uživatelská podpora. Výhradním distributorem pro
Českou a Slovenskou republiku je společnost SFINGA PK, s.r.o., a
zárukou kvality a servisu jednatelka společnosti KATEŘINA
ŠLAJCHRTOVÁ. Oficiální představení značky se odehrálo na podzimních
kosmetických veletrzích Beauty Expo a Beauty Prague 2006.
Proč jste si vybrala právě značkuYoung Nails?
Během svého dlouholetého působení v nehtovém designu jsem měla možnost vyzkoušet celou řadu produktů a často jsem se setkávala s tím, že nabídka jednotlivých
firem byla řekněme nevyrovnaná. Hledala jsem proto značku, která by mi nabídla
ucelený soubor přípravků pro nehtovou modeláž i péči o nehty s vysokou kvalitou ve
všech oblastech.Young Nails jsem objevila na internetu - oslovila jsem majitele firmy
a dohodla se s nimi na možnosti určitou dobu testovat jejich produkty. Zhruba po
roce mi nabídli zastoupení jejich značky na českém a nedávno i na slovenském trhu.
Proč se značka jmenuje Young Nails? Znamená to, že je určena pouze pro
mladší klientelu?
Na první pohled to tak vypadá, ale důvod je mnohem prozaičtější. Značka dostala
jméno matky zakladatelů firmy Grega a Habiba Salo - Young. My jsme toho dvojsmyslného názvu tak trochu využili a pro prezentaci Young Nails u nás jsme oslovili
2. vicemiss 2005 Agátu Hanychovou. A musím říct, že její tvář opravdu lidi zaujala.
Jsou v nabídceYoung Nails nějaké výjimečné produkty?
Nabídka Young Nail je výjimečná tím, že je opravdu vyrovnaná. Gel a akryl jsou
v naprosté rovnováze, neklade se důraz na jeden nebo druhý. Akrylový systém má
dvě varianty - základní Core Powders a rychlou Speed Powders, které doplňuje 52
odstínů Imagination Art Powders. V sortimentu gelů jsou kromě 12 typů modelovacích i barevné Kaleidoscope gely pro nail art. Nehtové designérky oceňují také
glitry v 35 různých odstínech a konfety, které je možné přidávat do akrylů i gelů. Jedinečnou novinkou je etrémně koncentrovaná barevná tekutina Liquid Art, která se používá v kombinaci s bezbarvým akrylovým pudrem. V sortimentu je také tekutý
P. ShineTwinkle, který jsme uvedli na veletrhu Beauty Expo 2006 jako první na český trh.
Jak funguje distribuce značkyYoung Nails v ČR?
Sídlo je v mém salonu Sfinga v Praze Dejvicích. Jeho součástí jsou také skladové
a školicí prostory, se značkouYoung Nails tam pracují kromě mne další dvě nehtové
designérky. Zboží úspěšně distribuujeme prostřednictvím internetového obchodu.
Kromě toho máme dvě obchodní zástupkyně, které navštěvují nehtová studia,
nabízejí designérkám zboží a přijímají objednávky. Osobní kontakt je podle mne
zejména v této počáteční fázi velice důležitý, abychom se dozvěděli, jak jsou zákazníci spokojeni. V současné době hledáme další partnery pro regionální zastoupení,
abychom nehtovým designérkám zajistili ještě lepší servis.
Jaké výhody poskytujete nehtovým designérkám, které s vaší značkou navážou spolupráci?
Samozřejmostí je odborné zaškolení pro práci s materiálem. Od roku 2007 bychom
chtěli nabízet také rekvalifikační kurzy nehtového designu a manikúry a nadstavbové
kurzy nail artu. Nehtové designérky mají k dispozici telefonní číslo, na které mohou
kdykoli konzultovat jakékoli problémy s materiálem nebo technologií. Rádi bychom
postupem doby vybudovali podobný systém značkových studií, jako je v USA. První
bychom chtěli otevřít začátkem příštího roku v Praze.
ym
YOUNG NAILS Inc. je dynamická rodinná společnost založená v roce 1998. Její sídlo a vývoj je
v Santa Fe v Kalifornii. Během několika let si získala významné postavení na americkém trhu
materiálů pro nail design a nail art. V současnosti je úspěšně distribuována po celém světě.
YOUNG NAILS se snaží poskytovat kompletní vybavení pro nail design a nail art. Řady produktů pro gelovou a akrylovou modeláž doplňují kosmetické a dezinfekční přípravky pro péči o ruce
a nehty.
YOUNG NAILS úspěšně prezentuje na veletrzích, výstavách a soutěžích po celém světě jeden
ze zakladatelů společnosti, známý profesionál v nehtovém designu GREG SALO. Společnost má
značková studia po celých Spojených státech.
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