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I. Organizator
Organizatorem Programu jest Verona Products Professional Sp. z o.o., z siedzibą w: Andrzejów
Duranowski 27b, 96-500 Sochaczew – zwany dalej „VPP” lub „Verona Products Professional”.
II. Nazwa programu
PROGRAM PARTNERSKI VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL
Edycja: ……………..
III. Czas i miejsce trwania Programu
Program obowiązuje przez rok od momentu akceptacji warunków przez obie Strony, a więc
od …….. do ………….. Organizator ma prawo zakończyć Program w dowolnym momencie,
informując o tym uczestników na 30 dni przed planowaną datą zakończenia.
Wszelkie zmiany w Programie będą komunikowane na bieżąco pomiędzy Stronami
i po akceptacji Stron wdrażane od kolejnego miesiąca.
IV. Założenia projektu
Projekt jest trójstronny: producent Verona Products Professional - dystrybutor
………………….. z siedzibą …………….., zwany dalej …………. lub „Dystrybutor” – sklepy
……………….. /właściciel i personel/, zwane dalej ………………….. lub Sklep lub DP czyli
Drogeria Partnerska – KONSUMENT.
Na każdym z ww. uczestników projektu spoczywa obowiązek maksymalnego wsparcia
odsprzedaży produktów VPP, z wykorzystaniem wszystkim narzędzi wsparcia producenta,
a także własnych możliwości realizowanych w miejscu sprzedaży.
V. Cele projektu
 Zwiększenie obrotów i zysków Sklepu poprzez zmaksymalizowanie działań
odsprzedażowych i promocyjnych nakierowanych na konsumenta
 Zwiększenie trafiku w Sklepach poprzez dotarcie do nowych konsumentów oraz
zbudowanie grupy lojalnych odbiorców poprzez nowoczesne działania
e-merketingowe /social media, blogi, marketing szeptany, remarketing, i inne/
 „Żywa półka” zwiększająca zauważalność, skuteczność i rotację promocji
 Wykształcenie ekspertów w sklepach, dla których profesjonalne doradztwo podparte
szeroką wiedzą kosmetyczną stanie się pasją
 Nowoczesne podejście do sprzedaży z wykorzystaniem najlepszych narzędzi
marketingowo-sprzedażowych i top asortymentu
 Wykształcenie Ambasadorów marek
Wszystkie akcje projektu nakierowane są na konsumenta i odsprzedaż w sklepach.
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VI. Warunki przystąpienia do Programu
1. W Programie mogą uczestniczyć wszystkie Sklepy należące do sieci Sklepów …………
…………., które są rozliczone finansowo z firmą VPP.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest:
a. Ze strony Dystrybutora:
- udostępnienie firmie Verona Products Professional danych o wartości zakupu
produktów VPP (w cenach zakupu) przez dany Sklep i raportowanie o wartości
zakupu w rozliczeniu miesięcznym oraz zapewnienie stoku pakietów
promocyjnych oraz regularnego asortymentu Producenta
b. Ze strony Sklepu:
- regularne zakupy pakietów Programu Partnerskiego
- zapewnienie dostępności i odpowiednie eksponowanie promocji oraz żywe
uczestnictwo we wsparciu sprzedaży produktów Organizatora w celu osiągnięcia
planowanego poziomu partnerskiego, a tym samym osiągnięcia określonych
benefitów
- dbałość o wygląd ekspozycji szaf lub półek sklepowych, zapewnienie
dostępności testerów.
VII. Zasady Programu
Sklep, który przystąpił do Programu Partnerskiego, ma możliwość współpracy na 4 poziomach:
1. PARTNER PLATYNOWY– musi generować zakup za 3000 zł netto i więcej
miesięcznie produktów firmy VPP zakupionych bezpośrednio od Dystrybutora w cenach
zakupu od Dystrybutora.
Charakterystyka sklepu:
 Sklep musi posiadać asortyment Verona Products Professional w tym wszystkie kategorie
produktowe. W ramach każdej z kategorii ilość SKU nie jest narzucona, jednak musi być
zauważalna, dobrze oznaczona w Sklepie i zapewnić możliwość powtarzalności zakupu
przez konsumenta
 Sklep musi posiadać szafę INGRID 100/95
 Sklep musi korzystać z promocji konsumenckich, gwarantowanych przez Program
Partnerski
Benefity miesięczne:
12% w towarze w produktach z luzu, które są poza ofertą promocyjną Programu Partnerskiego
(rozliczanie produktów w cenie 0,01 zł fakturą zakupu)
Benefity kwartalne:
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 3% rabatu retro za dokonany zakup w kwartale; rozliczane fv marketingową. W
przypadku zakupów bezpośrednich z VPP rozliczanie fv korektą
 3 wizaże - termin ustalony wspólnie z VPP
 Weekend z marką Ingrid 40% taniej (20% Verona - 20% Sklep); rozliczane fv
marketingową. W przypadku Sklepu, który nie ma możliwości przedstawienia wydruku
odsprzedaży, rozliczenie ustalane jest indywidualnie
Benefity roczne:
rozliczane w formie konkursu - spośród Sklepów, które osiągną target roczny, wybieranie przez
jury VPP zwycięskiego Sklepu
 dla właściciela Sklepu: 2-osobowa wycieczka zagraniczna, o wartości min. 3000 zł
 dla personelu Sklepu (max 3 osoby): tablet, każdy o wartości min. 700 zł
2. PARTNER ZŁOTY– musi generować zakup między 2000 a 2999 zł netto miesięcznie
produktów firmy VPP zakupionych bezpośrednio od Dystrybutora w cenach zakupu od
Dystrybutora.
Charakterystyka sklepu:
 Sklep musi posiadać asortyment Verona Products Professional w tym wszystkie kategorie
produktowe. W ramach każdej z kategorii ilość SKU nie jest narzucona, jednak musi być
zauważalna, dobrze oznaczona w Sklepie i zapewnić możliwość powtarzalności zakupu
przez konsumenta
 Sklep musi posiadać szafę INGRID i zbudowaną półkę ekspozytorami INGRID 3 m (cały
przekrój make-up INGRID)
 Sklep musi korzystać z promocji konsumenckich, gwarantowanych przez Program
Partnerski
Przykładowy planogram półki INGRID 3*1m:
półka
1
TWARZ PODKŁAD/OCZY

produkt/ wymiar insertu
Mineral Silk&Lift
maskara Ultimate
314
104

Ideal Matt
314

Dr Make UP
314

bazy
210

bambus
104

ryż
104

TRIO do konturowania
210

pomadka Wonder Shine
314

pomadka Wonder Matt
314

pomadka w płynie
210

błyszczyk
210

szerokośd półki
1046

WIZUAL

2
PUDRY/BRWI

bronzer/rozświetlacz cienie do brwi mix
210
104

żele do brwi
104

0
1046

WIZUAL

3
USTA

WIZUAL

4

0
1048

Benefity miesięczne:
 10% w towarze w produktach z luzu, które są poza ofertą promocyjną Programu
Partnerskiego (rozliczanie produktów w cenie 0,01 zł fakturą zakupu)
Benefity kwartalne:
 2% rabatu retro za dokonany zakup w kwartale; rozliczane fv marketingową. W
przypadku zakupów bezpośrednich z VPP rozliczanie fv korektą
 1 wizaż – ustalony wspólnie z VPP
 Dzień z marką Ingrid 40% taniej (20% Verona - 20% Sklep); rozliczane fv
marketingową, W przypadku Sklepu, który nie ma możliwości przedstawienia wydruku
odsprzedaży, rozliczenie ustalane jest indywidualnie
Benefity roczne:
rozliczane w formie konkursu - spośród Sklepów, które osiągną target roczny, wybieranie przez
jury VPP zwycięskiego Sklepu
 dla właściciela Sklepu: weekend dla 2 osób w SPA, o wartości min. 1000 zł
 dla personelu Sklepu (max 3 osoby): biżuteria, każda o wartości min. 200 zł
3. PARTNER SREBRNY– musi generować zakup między 1000 a 1999 zł netto
miesięcznie produktów firmy VPP zakupionych bezpośrednio od Dystrybutora w cenach
zakupu od Dystrybutora.

Charakterystyka sklepu:
 Sklep musi posiadać asortyment Verona Products Professional w tym wszystkie kategorie
produktowe. W ramach każdej z kategorii ilość SKU nie jest narzucona, jednak musi być
zauważalna i dobrze oznaczona w Sklepie i zapewnić możliwość powtarzalności zakupu
przez konsumenta
 Sklep musi posiadać szafę kosmetyczną, zbudowaną półkę ekspozytorami Vollare 3 m
lub INGRID 3 m
 Sklep musi korzystać z promocji konsumenckich, gwarantowanych przez Program
Partnerski
Benefity miesięczne:
 8% w towarze w produktach z luzu, które są poza ofertą promocyjną Programu
Partnerskiego (rozliczanie produktów w cenie 0,01 zł fakturą zakupu)
Benefity kwartalne:
 1% rabatu retro za dokonany zakup w kwartale; rozliczane fv marketingową. W
przypadku zakupów bezpośrednich z VPP rozliczanie fv korektą
 1 wizaż/konsultacja kosmetyczna – termin ustalony z VPP
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 Weekend z wybraną marką 20% taniej (10% Verona - 10% Sklep); rozliczane fv
marketingową. W przypadku Sklepu, który nie ma możliwości przedstawienia wydruku
odsprzedaży, rozliczenie ustalane jest indywidualnie.
Benefity roczne:
rozliczane w formie konkursu - spośród Sklepów, które osiągną target roczny, wybieranie przez
jury VPP zwycięskiego Sklepu
 dla właściciela sklepu: tablet lub tv o wartości min. 1000 zł
 dla personelu sklepu (max 3 osoby): kosmetyczki polskiej marki z zestawem
kosmetyków; każdy o wartości ok. 100 zł
4. PARTNER BRĄZOWY – musi generować zakup między 500 a 999 zł netto
miesięcznie produktów firmy VPP zakupionych bezpośrednio od Dystrybutora w cenach
zakupu od Dystrybutora.
Charakterystyka sklepu:
 Sklep musi posiadać asortyment Verona Products Professional w tym wszystkie kategorie
produktowe. W ramach każdej z kategorii ilość SKU nie jest narzucona, jednak musi być
zauważalna, dobrze oznaczona w sklepie i zapewnić możliwość powtarzalności zakupu
przez konsumenta
 Sklep musi korzystać z promocji konsumenckich, gwarantowanych przez Program
Partnerski
Benefity miesięczne:
 5% w towarze w produktach z luzu, które są poza ofertą promocyjną Programu
Partnerskiego (rozliczanie produktów w cenie 0,01 zł fakturą zakupu).
Benefity kwartalne:
 1 konsultacja kosmetyczna – termin do ustalenia z VPP
 Dzień z Veroną 20% taniej (10% Verona - 10% Sklep); rozliczane fv marketingową. W
przypadku sklepu, który nie ma możliwości przedstawienie wydruku odsprzedaży,
rozliczenie ustalane jest indywidualnie.
Benefity roczne:
rozliczane w formie konkursu - spośród sklepów, które osiągną każdorazowo miesięczny target
w ciągu roku, wybieranie przez jury VPP nagrodzonego Sklepu
 dla właściciela sklepu: rower, o wartości min. 600 zł
 dla personelu sklepu (max 3 osoby): akcesoria kosmetyczne, o wartości ok. 100 zł każdy
zestaw
Benefity dla wszystkich członków Programu Verona Products Professional: promocje
konsumenckie (m.in. 1+1, prezenty z odbiorem w sklepie, wspólne akcje tematyczne i cykliczne,
wspólne działania on-line, PR, regularne aktywności w gazetkach, obniżki cen, bieżący
6

remodeling szaf, wsparcie asortymentu delisted, bieżąca obsługa PH, wsparcie przy nowych
otwarciach drogerii, POS, szkolenia personelu, materiały szkoleniowe, POS, e-learning, i inne.
Dodatkowo w trakcie Programu organizowane będą akcje rekomendacje z ekspedientkami, w
ramach których zdobywać będzie można dodatkowe bonusy. Akcja rekomendacja trwać będzie
przez miesiąc, od momentu zakupu pakietów.
Wszystkie działania wspierające sprzedaż łączą się bezpośrednio z działaniami w ramach
Akademii Urody VPP, która będzie wzorowana na sieci franczyzowej. Akademia Urody będzie
wpierała projekt poprzez zmaksymalizowanie aktywności edukacyjnych prowadzonych przez
wykwalifikowanych Trenerów wizaży i stylizacji w tym m.in.: szkolenia personelu, materiały
szkoleniowe w postaci drukowanej, online oraz logowej, materiały specjalne dla sprzedawców np. trendy sezonowe, możliwość stałego kontaktu z wizażystką (online lub telefonicznie),
specjalne newslettery, konkursy dla personelu i inne.
VIII. Ogólne warunki Programu
1. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest zakupu pakietów oraz
informacja do PH VPP o chęci przystąpienia do Programu. PH VPP odznacza w
systemie Emigo podczas wizyty, że dany sklep wyraził chęć przystąpienia do Programu
Partnerskiego. Jednocześnie określa potencjał Sklepu do danego targetu zakupowego,
określając poziom Partnera (platynowy, złoty, srebrny, brązowy).
2. Rozliczanie benefitów miesięcznych tj. produktów następuje fakturą zakupu.
Gratisy określane są raz na miesiąc, równolegle z pakietami, i jest to ok. 10 wskazanych
produktów, ustalanych na podstawie stanów magazynowych VPP.
3. Rozliczanie: miesięczne do 15-tego kolejnego miesiąca, kwartalne do 15-tego kolejnego
miesiąca - na podstawie zestawień od Dystrybutora (per NIP).
4. Rozliczanie benefitów kwartalnych następuje fv marketingową. W przypadku zakupów
bezpośrednich z VPP rozliczanie fv korektą .
5. Benefity roczne rozstrzygane będą przez jury, w skład którego wchodzić będą
przedstawiciele Działów Sprzedaży i Marketingu VPP. Kryteria wyboru zwycięzcy:
obrót i realizacje targetu rocznego /ale nie jest to czynnik decydujący/, potencjał i rozwój
sprzedaży, zaangażowanie personelu, progres sprzedażowy w trakcie trwania projektu,
oceny konsumentów, ekspozycje pakietów i oznaczenie półki materiałami POS.
6. Nagradzamy personel (max 3 osoby) w benefitach rocznych. Osoby do nagrody wskazuje
właściciel – kryterium to osoby najbardziej zaangażowane w projekt, które pracowały w
ciągu całego jego trwania lub dłuższej jego części.
7. Benefity kwartalne i roczne przysługują wtedy, gdy Sklep w ciągu każdego miesiąca
utrzyma określony przez Program status partnera. Dopuszczamy sytuację gdy w ciągu
odpowiednio kwartału/roku sklep utrzyma target total (np. 9000zł w pakiecie
platynowym w kwartale), jednak realizacja comiesięcznego targetu musi być nie
mniejsza niż 50% zakładanego progu danego statusu.
7

8. Sklepy mogą realizować target z pakietów i produktów z luzu. Jeśli produkty nie są
dostępne na stanie danego Dystrybutora, Sklepy mogą dokonać zakupu u innego
Dystrybutora w celu osiągnięcia targetu. Target liczony jest w cenach netto zakupu od
Dystrybutora. Zakupy można realizować również bezpośrednio z firmy VPP.
9. Rozliczanie, a tym samym zdobywanie określonego targetu, naliczane jest po
zrealizowanym zakupie (nie po zamówieniach).
10. Produkty zakupione w ramach Programu nie podlegają zwrotom.
11. Projekt trwał będzie przez rok.
12. Pakiety partnerskie przechodzące przez Dystrybutora i trafiające do Sklepów, muszą
finalnie dotrzeć do konsumenta zgodnie z założonym przez VPP mechanizmem promocji
(obniżona cena, próbki, duo i trzypaki, oznaczenie POS, itd.) i jest to warunek zaliczenia
targetu.
13. Pakiety partnerskie przeznaczone są wyłącznie dla klientów biorących udział w
Programie Partnerskim.
14. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji faktur zakupu od
Dystrybutorów.
15. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w Programie Partnerskim na skutek
nieoczekiwanych zdarzeń losowych.
IX. Zasady zbierania informacji o przebiegu programu i sprzedaży
1. Organizator zbiera i przetwarza dane zakupu do klienta w cenach po rabatach
Dystrybutora w celu realizacji Programu.
2. Dane o uczestnikach promocji oraz sprzedaży zbierane są i weryfikowane przez
Specjalistów ds. rozwoju rynku będących pracownikami Verona Products Professional
Sp. z o.o.
3. Dane zapisywane są w systemie elektronicznym EMIGO i w wydrukach od
Dystrybutora.
4. Dane o sprzedaży podsumowywane są w cyklach miesięcznych oraz kwartalnych.
5. Dane za przetwarzany miesiąc pozyskiwane są najpóźniej do 15 dnia następnego
miesiąca.
6. Okres rozliczenia ze sklepem do końca następnego miesiąca.
X. Reklamacje
Reklamacje i uwagi należy składać do Verona Products Professional Sp. Z o.o., z siedzibą w
Andrzejów Duranowski 27b, 96-500 Sochaczew.
Szczegóły Programu:
Dział Obsługi Klienta VPP
+ 48 46 863 08 88 w. 245 lub 230
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