Workshopruimte Argon 15 b 4751 XC Oud gastel
IPHONE 06-41205978 Alleen sms of WhatsApp
www.rosaliacosmetica.nl
info@rosaliacosmetica.nl

Voorbeeld etiket

Workshop shampoo maken
Tijdens de workshop shampoo maken, maakt u kennis met wasactieve stoffen die mild voor huid en
haar zijn. Onder deskundige leiding gaat u aan de slag om uw eigen shampoo te maken. Aan de hand
van een uitgekiend receptuur maakt u 200 ml. shampoo, welke u mee naar huis neemt.
De shampoo wordt met een lauwe bereiding gemaakt.
Hebt u een haar of hoofdhuid probleem? Laat dit van te voren weten, indien mogelijk zullen wij een
speciaal receptuur samen stellen voor u, geheel gratis ook de ingrediënten.
Tijdsduur
: afhankelijk van het aantal deelnemers 1 – 1,5 uur.
Kosten t/m 5 pers. : € 95,00 elke persoon meer dan 5 € 8,00 p.p. extra ALL-IN.
Locatie
: Op onze (1-24 pers.) of uw (1-60 pers.) locatie.
Workshops op onze locatie zijn inclusief; drankjes -cola, sinas, mineraalwater, koffie, thee en versnapering.
Er wordt geen avond of weekend toeslag berekend, echter voor zondag geld een minimale omzet van € 350,00.
Heel leuk, lees dit ook;
Op de shampoo fles komt een eenvoudig etiket waarvoor uzelf tekst en/of foto aan mag leveren, 1 foto en tekst
voor al de flessen. Maximaal aantal karakters is 45. Foto per e-mail aanleveren, is de foto voor een
vrijgezellenfeest of verjaardag etc.? Staan er meerdere personen op de foto, geef dan a.u.b. heel duidelijk aan om
welke persoon het feest draait. Het is immers heel goed mogelijk dat wij de foto moeten bewerken, dan moeten wij
natuurlijk wel weten wie er zeer zeker op het etiket moet staan.

De prijs is incl. 21% B.T.W. en gebaseerd op onze locatie.
Wilt u dat wij naar uw locatie komen, dan komt er € 40,00 p.u. retour reistijd bij.
Wordt berekend met ANWB routeplanner ;
Startadres onze locatie; Argon 15b 4751 XC Oud-Gastel
Eind adres; adres uw locatie.
Vragen? Mail gerust ; info@rosaliacosmetica.nl
Bedrijfsuitje! Verjaardag! Vrijgezellenfeest! Zomaar! Om u een gezellige dag te bezorgen denken wij
graag met u mee. Overleg gerust, indien mogelijk zullen wij aan uw wensen tegemoet komen.

