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PRZEKRACZANIE GRANIC
jak wyzwolić w sobie Urok

Buntownika

GELeration – tajna broń dla
Twoich klientów

Shine On – lakier, dzięki któremu zabłyśniesz.
W nowy wymiar przeniesie Cię HOLOGRAM CHIC,
a jakby tego było mało Top It Off,
nada paznokciom artystyczny nieład.

2011

Witam serdecznie
Moi Drodzy Profesjonaliści:
JESSICA wita Was serdecznie na stronach nowego magazynu THE CONNECT.
Jednym z nieodzownych warunków odniesienia wspólnego sukcesu jest zarówno wymiana myśli, jak również śledzenie najnowszych proponowanych przez
nas trendów. Na łamach niniejszego magazynu znajdziecie wszystko to, co
JESSICA ma do zaoferowania najlepszego, jak również nowości firmowe, nowatorskie techniki sprzedaży oraz
proponowane przez nas co kwartał hity PR.
Popyt na produkty z branży stylizacji paznokci bije kolejne rekordy, stąd też staram się koncentrować wyłącznie
na tym, aby mu sprostać, proponując ciągle nowe produkty najwyższej jakości. Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż niebawem JESSICA wprowadzi na rynek cztery całkowicie nowe kolekcje: REBEL GLAM, HOLOGRAM CHIC, TOP IT OFF oraz SHINE ON! Dodatkowo, na Wasze życzenie wraca na rynek TRICK O’ TREAT!
I choć niezmiernie cieszy mnie fakt, iż mogę podzielić się z Wami dobrymi wiadomościami dotyczącymi nowych
produktów, równie ważne jest dla mnie, aby powiedzieć Wam on naszej promocji BUCKETS OF HOPE –
KUBEŁKI PEŁNE NADZIEI związanej z problemem walki z rakiem piersi. JESSICA rozpoczęła współpracę z
Bright Pink, organizacją non-profit, która zajmuje się szerzeniem edukacji oraz wsparciem dla młodych kobiet
objętych ryzykiem zachorowania na raka piersi i jajników. Wszystkie dochody zebrane podczas trwania inicjatywy „BUCKETS OF HOPE” na końcu trwania akcji promocyjnej zostaną przekazane organizacji Bright Pink jako
wyraz poparcia dla ich wysiłków.
Jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, zmiany, które zaszły w ostatnim okresie w branży stylizacji paznokci otworzyły przed firmą JESSICA niecodzienne możliwości maksymalizacji potencjału rozwoju. Powinniście być dumni
z roli jaką odegraliście w tworzeniu sukcesu marki JESSICA. Chciałabym również, abyście byli świadomi faktu, iż
jesteście częścią jednej z ostatnich, prawdziwie profesjonalnych firm w branży stylizacji paznokci.
Dla mnie osobiście istotne jest, abym w tak zmiennych warunkach działania mogła cały czas inspirować tych
wszystkich, którzy w swej pasji dla tej branży wnoszą sztukę, kolor, modę, wyrafinowanie oraz technikę w koncepcje, które staną się podwalinami Waszego sukcesu.
Dziękujemy, że wybraliście produkty marki JESSICA. Niezwykle cenimy sobie Wasze nieprzerwane wsparcie,
jednocześnie deklarujemy, iż tworzenie najwyższej jakości produktów jest dla nas najważniejsze.
Szczerze oddana,

Jessica

SPIS TREŚCI
Okładka
lakier Pink Lemonade 454 [C]
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„Piękno powinno być kuszące. Kobieta pewna siebie emanuje niezwykłą charyzmą, a nic
nie sprawia mi większej przyjemności niż fakt, iż mogę ją wesprzeć tworząc kolor tak
głęboki i złożony jak jej naturalne piękno.”
Jessica Vartoughian, prezydent oraz założycielka firmy Jessica
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REBEL GLAM – Urok Buntownika
Moda na jesień to przede wszystkim przekraczanie granic oraz odnalezienie swojego indywidualnego stylu. Jeżeli odmawiacie ślepego podążania za trendami „szyte na miarę” lakiery
do paznokci JESSICA wyzwolą w Was buntownika!

Przedstawiamy Rebel GLAM, zestaw sześciu żywych kolorów skierowanych dla tych, którzy łączą
w sobie serce buntownika wraz wyrafinowanym umysłem!
Rebel Glam pozwoli Ci na odrobinę szaleństwa dzięki przykuwającym wzrok purpurom, demonicznym
czerwieniom, tajemniczym brązom oraz nieodpartym zieleniom, które nie tylko robią mocne wrażenie, ale
również pozwalają na odnalezienie rozpoznawalnego stylu. Kolory REBEL GLAM pozostają żywe długo po

RE B E L G L A M

tym, jak przeminie moda.
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KOLEKCJA
Indeks # JA1120
Zawartość: 6 kolorów z charakterem
688 Wild Thing
689 Vampy Vixen
690 Dangerously Dark
691 Street Swagger
692 Purple Edge
693 Show Stopper
1
K
 artonik wystawowy z podpórką
oraz opakowanie wystawowe
* dostępna od października

*Rebel Glam będzie również dostępny w mini-buteleczkach

Jessica w Polsce: AP Beauty tel.: +48 500 325 200 e-mail: info@apbeauty.pl www.jessicacosmetics.com.pl

BUCKETS OF HOPE – Kubełki pełne nadziei
„Odżywka”
dla zdrowia

Rak piersi dotyka w jakimś stopniu każdego z nas – nieważne, czy jest
to czyjaś matka, siostra, przyjaciółka ze szkoły lub z pracy czy też my
same – każdy z nas jest świadomy tego, jak choroba ta doświadcza
kobiety w naszym życiu. Możemy jednak wspomóc proces poprawy
tej sytuacji zaopatrując się w Nourish – terapeutyczny krem do skórek.

B U CKETS O F HOPE

• Czysta mieszanka witamin, przeciwutleniaczy
• Zapewnia natychmiastowe nawilżenie
• Łagodzi i koi podrażnione skórki oraz paznokcie

Opakowanie
Indeks # JA1121
Zawartość:
40 Mini opakowań 7g
terapeutycznego kremiku do skórek Nourish
1 Kartonik wystawowy z podpórką
oraz opakowanie wystawowe
* dostępne od stycznia
„Moja wiedza poparta doświadczeniem jest moim największym atutem oraz najskuteczniejszym narzędziem jakim dysponuję jako profesjonalistka.
Właśnie dlatego w tym roku zadecydowaliśmy, że JESSICA zostanie partnerem organizacji Bright Pink, której misją jest niesienie wsparcia, dostarczanie niezbędnych informacji oraz narzędzi kobietom przy szerzeniu świadomości w walce z rakiem piersi i jajników.”
Jessica Vartoughian, prezydent oraz założycielka firmy Jessica

O organizacji

vesBold
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Bright Pink jest organizacją non-profit,

Kartonik wystawowy

a jej głównym celem jest poszerzanie wiedzy oraz dostarczanie
wsparcia kobietom z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na
raka piersi i jajników. Misją Bright Pink jest wyposażanie młodego
pokolenia w pomocną wiedzę, informowanie o możliwościach
oraz wsparcie psychiczne, przy jednoczesnym umożliwieniu im
kontaktów koleżeńskich oraz otoczenie ich empatią niezbędną
na ich drodze do zdrowia. Organizacja ta zachęca młode kobiety
do przejmowania inicjatywy w kwestiach dotyczących swojego
zdrowia, dając im poczucie spokoju i wolności, które pomogą im
żyć lepszym i bardziej spełnionym życiem.

a kluczową sprawą jest
system wsparcia. Właśnie dlatego całość zebranych środków
podczas akcji promocyjnej „Kubełki pełne nadziei” zostanie
przekazana na rzecz organizacji Bright Pink. Koszty poniesione
przy wspieraniu organizacji Bright Pink w jej wysiłkach wydają
się być niewielką ceną za wysiłki czynione przy działaniach
edukacyjnych i zapobiegających rozszerzaniu się choroby oraz
wczesnemu jej wykrywaniu.

Wiedza to potęga,

HOLOGRAM CHIC –
Hologramowa elegancja
i przenieść swój styl do kompletnie nowego wymiaru. Czy istnieje jakiś lepszy sposób by pochwalić się swym nowym, przyciągającym wzrok wyglądem,
niż odkrycie dla swoich paznokci nowego, olśniewającego koloru? Limitowana
Edycja Hologram Chic firmy JESSICA pozwoli
Ci wyjść poza realny świat koloru –
przekonajcie się sami, nie uwierzycie
własnym oczom!
Ten prosty, składający się z dwóch
kroków proces, którego efektem jest
kolor trójwymiarowy, zapewni Twoim
paznokciom niemal nierealny wygląd.
Dzięki podkładowi „Retro Revival”
i lakierowi „Disco Diva” nie musisz
się obawiać, że pozostaniesz niezauważona! Ten dynamiczny duet kolorów olśni każdego, kto na nie spojrzy.

Opakowanie
Indeks # JA1123
Zawartość:
Retro-Revival (Podkład Hologramowy)
Disco Diva (Lakier Hologramowy)
1 Karta z podpórką oraz opakowanie
wystawowe
* dostępne od stycznia

TOP IT OFF – PĘkające Lakiery

Jeżeli przemyślanie niedoskonały wygląd
to efekt, który chcesz osiągnąć, musisz
koniecznie wypróbować lakiery White
Aligator oraz Black Pyton! Dla wszystkich
tych, którzy wybiorą bardziej stonowany efekt,
zdecydowanym faworytem stanie
się Brown Croc! Przy połączeniu ich
z jakimkolwiek wybranym kolorem
z oferty JESSICA odkryjesz niemal
nieograniczoną ilość kombinacji
kolorystycznych
stworzonych
z myślą o twoich paznokciach!

„Biorąc pod uwagę, iż kobiety chcą wykraczać poza utarte
schematy, jeżeli chodzi o sztukę dekoracji paznokci, jako ekspert w tej dziedzinie chciałam zaproponować podejście arystokratyczne. Kolekcja Top it Off oferuje trzy klasyczne kolory, które
mogą zostać połączone z twoimi ulubionymi odcieniem firmy
JESSICA.”
Jessica Vartoughian,
założycielka i prezydent firmy JESSICA

Dostępne na sztuki
Top It Off
694 White Aligator
695 Brown Croc – dostępny od stycznia
676 Black Pyton

TOP IT O F F

Nie musisz być artystką, aby zafundować swoim paznokciom nowe, zakręcone wcielenie dzięki artystycznym efektom kolorystycznym
z charakterem. Nie trzeba
posiadać żadnych szczególnych
umiejętności, wystarczy
użyć któregoś z trzech kolorowych lakierów Top it
Off firmy JESSICA, dzięki którym
łatwo uzyskasz oryginalny, zróżnicowany efekt dwóch odcieni z delikatną teksturą.

HO L O G RA M CHIC

Wyobraź sobie jakie to uczucie wyjść poza granice koloru
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TRICK O ’ TREAT

TRICK O’ TREAT –
Halloweenowa
Zabawa
Nie pozwól sobie na wyjście na zabawę halloweenową bez wyjątkowego, przygotowanego
specjalnie na tą okazję koloru!

KoleKcja
Indeks # ND105
Zawartość: po 3 sztuki każdego koloru
881 Batty
882 Witches Brew
883 Ghostess with the Hostess
884 Pumpkin Patch
1
Wystawka z planszą reklamową

SHINE ON – zabłyśnij!
W tym sezonie trzeba błyszczeć czystą perfekcją kolorów!
Rozświetl noc i świętuj z nowymi świątecznymi kolorami firmy JESSICA, dzięki którym bę-

SHINE ON

dziesz błyszczeć jaśniej niż gwiazda.
Kolekcja SHINE ON to trio kolorów przygotowane z myślą o tym, aby nadać Twym nocom
jeszcze więcej blasku i życia. Lucky Star to nieodparty urok złotych iskierek dodający uroku
w każdej sytuacji. Dla pań, które marzą o przetańczeniu w czerwonych butach całej nocy,
przeznaczony jest Starry Night, mieniący się wyborną czerwienią. I wreszcie iskrzący się
srebrem Superstar dla zdecydowanych i odważnych. Kolory SHINE ON pozwolą ci błyszczeć niczym promień słońca!

KOLEKCJA
Indeks # JA1122
Zawartość:
941 Starry Night
942 Lucky Star
943 Superstar
1
K
 arta z podpórką oraz opakowanie
wystawowe
* dostępna od listopada
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WSPOMNIENIA
Z WAKACJI
Czas jesiennej gorączki

oraz

zimowych wypadów jest idealnym momentem na
zaznajomienie Waszych klientów z nowymi kolorami

Kilka powodów, dla których najlepszym kompanem w podróży jest
manicure hybrydowy GELeration:

GELeration.

• Wysoki połysk, suchy w mgnieniu oka, w przeci-

Wasi klienci potrzebują
spokoju i zapewnienia,

wieństwie do 20-30 minut w przypadku innych
produktów
• Bez odpryskiwania, odchodzenia, rozmazywania

iż w trakcie swoich wypraw nie zaznają kło-

czy blednięcia koloru

potów z łamiącymi się paznokciami, a problem

• Niezwykle trwały nawet do + 21 dni

wyblakłych kolorów na paznokciach pójdzie w

• Pomaga w odrastaniu paznokcia dzięki zapobie-

GELeration

zapomnienie.

ganiu pęknięciom

Poradź swoim klientkom, aby:

Bezstresowe podróże
to jest to, do czego dążymy

• Zawsze planowały kolejną wizytę
• Nie używały paznokci jako narzędzi
• Nigdy nie zrywały lub podważały warstwy lakieru
• Zdejmowały oraz odświeżały manicure hybrydowy
zawsze w salonie kosmetycznym

Nowe Kolory GELeration
GELeration poszerzyło swoją kolekcję kolorów!
Prezentujemy cztery nowe błyszczące kolory

Yellow
Flame

Pink
Explosion

Orange
Zest

Purple
Burst

Komplet produktów wspierających
manicure GELeration
• Phenomen Oil – fenomenalna oliwka
• Nourish – terapeutyczny krem do skórek
• Efekt doskonałego manicure może zostać
przedłużony dzięki warstwie odpowiadającemu lakierowi JESSICA oraz nałożeniu
Brilliance, który nada wysoki połysk.
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GELeration to najtrwalsze produkty

Kup 6 lakierów

Promocja 1
Od października do grudnia
lub do wyczerpania zapasów

a otrzymasz
buteleczkę

Start za darmo

PRO M OC J E

GELeration

do manicure i pedicure na rynku; stale rosnąca seria 60 kolorów
o wysokim połysku, GELeration to seria wydajnych produktów,
dzięki którym pokochają Was klienci!

Promocja 2
Od stycznia do marca
lub do wyczerpania zapasów

Przy zakupie jednego lakieru hybrydowego GELeration
otrzymasz tradycyjny lakier JESSICA ZA DARMO
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ZENSPA

ZESTAWY

DLA

PRO F ES J ONA L ISTÓW

Zanurz swe zmysły w niezrównanym uczuciu przyjemności – ZENSPA firmy JESSICA

11

to totalne doświadczenie SPA dla twojego ciała. Dzięki ZenSpa Professional Kit, profesjonalnemu zestawowi do pedicure, Twoje
nogi będą rozkoszować się poczuciem błogości i ukojenia jakie zapewnia zawarty w nim wyciąg z roślin.

Przy zakupie ZenSpa Professional Kit
otrzymasz 50% zniżki na zakup
botek termicznych JESSICA Thermal Booties.

Promocja ZenSpa trwa od stycznia do marca.

Dzięki JESSICA Professional Kit możesz łatwo spełnić oczekiwania związane z codziennym manicure i pedicure. JESSICA Professional Kit zawiera wszystko co niezbędne do
przygotowania i wykonania dokładnych zabiegów mających na celu zapewnienie paznokciom odpowiedniej opieki.

Przy zakupie JESSICA Professional Kit otrzymasz rękawiczki termiczne
JESSICA Thermal Mittens GRATIS!
Promocja Professional Kit trwa od października do grudnia

Wszystko co należy wiedzieć na temat
serii Body Treats
uwielbiają być informowani i edukowani na temat produktów, które
kupują, co zwiększa prawdopodobieństwo, że poinformują o nich swoich przyjaciół i członków rodziny. Informacje przekazywane z ust do
ust to jedna z najskuteczniejszych form reklamy i środków przyciągania
nowych klientów! Dzięki informowaniu naszych klientów na temat produktów JESSICA, których dobrze nie znają lub nawet nie wiedzą o ich
istnieniu, możemy wpłynąć na zwiększenie sprzedaży!

Najlepiej rozpocząć od niezobowiązującej rozmowy na temat czegoś, co dobrze znacie i co jest
związane z waszym klientem. Świetnym tego przykładem może być
zadanie pytania, które pozwoli zacząć konwersację i skłoni rozmówcę
do mówienia, np.: „ Czy nie jest dziwne, że przy problemach, których
każdy z nas codziennie doświadcza, często po prostu zapominamy, że
powinniśmy o siebie również zadbać?”Wspomnij o tym, iż rzeczywiście,
przy obowiązkach i priorytetach jakie każdy z nas ma w życiu potrzeby
takie jak konieczność właściwego dbania o skórę, czy też kojąca kąpiel
mogą wydawać się odległe. Możemy jednak uświadomić rozmówcy,
iż dbanie o siebie odgrywa niebagatelną rolę w codziennym radzeniu
sobie ze stresem. Wielu klientów nie dostrzega wagi tego problemu,
dlatego właśnie naszym zadaniem jest poinformowanie ich o tym!

Porady Profesjonalistów
ZAFUNDUJ SOBIE DODATKOWĄ PRZYJEMNOŚĆ DZIĘKI
AROMATYCZNEJ TERAPII MANICURE Z BODY TREATS!
Naszym klientom możemy zaproponować kojącą aromatyczną terapię z żelami Body Bath przeznaczonymi do namaczania, po której
można poddać się relaksującemu masażowi wykonywanemu przy
pomocy odpowiednich balsamów z tej linii.

Kluczowe punkty, o których nie należy zapomnieć:
• Zadbane ciało to źródło dobrego samopoczucia oraz pozytywnego patrzenia na swoje życie. Te dwa elementy niezbędne są do tego, aby inni
postrzegali nas jako osoby dostrzegające swoją wartość
• Poświęcenie czasu na dbanie o swoje ciało jest niezmiernie ważne dla
utrzymania dobrego ogólnego stanu zdrowia
• Mimo że, skóra na naszym ciele jest jego największym żywym organem, jej
znaczenie jest często pomijane.
• Podstawowe czynności związane z oczyszczaniem i nawilżaniem stanowią
doskonały start w wyrobieniu codziennych nawyków dbania o swoje ciało
Dzięki tym kluczowym punktom nasi klienci zrozumieją dlaczego zadbanie o
siebie jest tak istotne i zaczną organizować czas w taki sposób, aby znaleźć go
więcej na odrobinę dbałości o swoje ciało. Jest to idealny moment na to, aby
przybliżyć im produkty Body Treats oferowane przez firmę JESSICA, które
stanowią kompletną serię orzeźwiających żeli do kąpieli rąk i całego ciała.
Możemy zapewnić ich, iż spośród ośmiu kuszących zapachów na pewno
znajdą taki, który będzie odzwierciedleniem ich indywidualności. To najlepszy
moment na edukowanie naszych klientów!

Cechy oraz zalety produktu:
• Ich nawilżająca formuła zawiera kwas hialuronowy, nazywany często „źródłem młodości”
• Produkty serii Body Treats zawierają unikalną kombinację składników roślinnych oraz wyciągów z owoców
• Żele do rąk i całego ciała delikatnie oczyszczają skórę, pozostawiając uczucie świeżości i miękkości
• Balsamy zapewniają odpowiednie nawilżenie oraz odżywienie skóry, pozostawiając ją miękką oraz gładką

Dzięki takim rozmowom jak ta powyżej, przeprowadzonym podczas zabiegów kosmetycznych nie
tylko zwiększycie sprzedaż, ale również przyciągniecie nowych klientów.

B ODY TREATS

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że konsumenci
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Jessica w Polsce: AP Beauty tel.: +48 500 325 200 e-mail: info@apbeauty.pl www.jessicacosmetics.com.pl

Nowości z życia firmy

Pasjonujące wiadomości
W poprzednich miesiącach JESSICA brała udział w kilku inspirujących i motywujących przedsięwzięciach, od Warsztatów Mistrzowskich w Rosji do targów CosmoProf w Bolonii. Wszystkie one zaowocowały uczuciem powszechnego
cie, przy jednoczesnym budowaniu kontaktów oraz trwałych
przyjaźni. Wspomnienia z obiadu w restauracji Ristorante Da
Fabia będą towarzyszyły 35 uczestnikom z Polski, Wielkiej
Brytanii, Bułgarii, Indii, Hiszpanii, Grecji, RPA, Libanu, Korei oraz
Litwy przez całe życie.

Dziel się miłością
Czy my się znamy? Jeżeli nie, odwiedź nas na Facebook’u na stronie www.facebook.com/JessicaCosmeticsPoland. Znajdziesz tam
najświeższe informacje na temat naszej marki, wydarzeń, artykułów
prasowych, wywiadów oraz promocji.

Jeżeli chcesz wygrać nagrodę sprawdź nasz aktualny konkurs na stronie www.facebook.com/JessicaCosmeticsPoland,
i kliknij „Lubię to”. Polecaj nas znajomym!

JESSICA w Polsce
Wyłączny importer i dystrybutor na terytorium Polski:

AP Beauty ul. Kormoranów 14 02-836 Warszawa
www.apbeauty.pl, www.jessicacosmetics.com.pl
tel: +48 500 325 200, email: info@apbeauty.pl

aktualności

firmowe

uwielbienia dla firmy JESSICA, łączącym ludzi na całym świe-

Przedstawiciel Regionalny

Odwiedź JESSICA w Internecie!
Aby ściągnąć i zainstalować Darmowy Czytnik Kodów QR dla twojego
telefonu należy:
1. Otworzyć aplikację czytnika Kodów QR
2. Zrobić zdjęcie/zeskanować Kod QR przy pomocy urządzenia
3. Kod QR przeniesie cię bezpośrednio na stronę
www.jessicacosmetics.com

Cieszymy się na wspólną pracę oraz dalsze sukcesy
przy rozwijaniu marki JESSICA
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Beauty Buzz

Wydawcy magazynów poświęconych urodzie wydają się uwielbiać firmę JESSICA!
Bez względu na to, czy przygotowujesz swoje
paznokcie na uroczysty wakacyjny weekend,
czy też chcesz zafundować swoim zmęczonym
od noszenia klapek nogom odświeżający spray
do nóg ZenSpa Foot Spray, czy też chcesz tylko dodać różowy akcent w swojej garderobie,
JESSICA w tym sezonie jest koniecznością!

