
PARTNERSCHAP ZENZ ORGANIC HAIR 
Heb je een eigen salon of zou je een nieuwe salon willen openen en zou je dit helemaal 
volgens het duurzame ZENZ salonconcept willen doen? Er zijn veel mogelijkheden om met 
ZENZ te gaan werken zodat er altijd een manier is die bij jou past. Hieronder leggen we je de 
mogelijkheden uit. 
 Als je vragen hebt, kun je altijd bij ons terecht! 
 
3 VERSCHILLENDE SALON CONCEPTEN 
Er zijn drie verschillende niveaus voor salons om met de biologische ZENZ-producten te 
werken: reseller, groene partner of ZENZ-partner. Voor alle niveaus geldt dat het ZENZ-team 
ervoor zorgt dat het gekozen partnerschap op de best mogelijke manier is afgestemd op 
jouw behoeften en voorkeuren. 
 

- Als reseller heb je ZENZ Organic Products als verkoopproducten in je salon.  

- Een groene partner zal ZENZ Organic Products ook gebruiken tijdens de 
behandelingen, maar zal zowel ZENZ Organic als andere gezonde en duurzame 
producten verkopen.  

- ZENZ Partner gaat all-in als een volledige ZENZ-concept salon. Uit ervaring kunnen 
wij zeggen dat het goed voelt om elke dag met professionele, gezonde en duurzame 
producten in je salon te werken! 

 
ZENZ Organic Products wordt sinds 2010 gebruikt in professionele kapsalons en wordt 
gebruikt in meer dan 1.200 salons over de hele wereld. 
De producten worden gebruikt door meer dan 6.000 kappers en stylisten in salons, op 
stylingsessies, op filmsets en voor alle soorten creatief werk. Je zult versteld staan van de 
multifunctionaliteit en de gemakkelijke manier om met de producten te leren werken en te 
gebruiken. De huid –en haarkwaliteit van je klanten verbetert aanzienlijk met het gebruik van 
ZENZ producten. 
 
OPLEIDING 
ZENZ Organic heeft meer dan 20 salons die elke dag alleen met ZENZ Organic Products 
werken.  
ZENZ heeft een verscheidenheid aan cursussen, van producttraining, green salon, 
haarkleuring, styling -en kniptechnieken. 
Cursussen en trainingen kunnen online, lokaal of in de ZENZ-onderwijsinstellingen in 
Kopenhagen worden gevolgd. ZENZ deelt alle kennis met je en zorgt ervoor dat je alle 
ondersteuning krijgt die je nodig hebt wanneer je in jouw salon kiest voor ZENZ Organic 
Products. 
 
ONDERSTEUNING 
Het doel van ZENZ is ervoor te zorgen dat je succes hebt en jouw bedrijf uitbreidt. Omdat we 
onze eigen salons hebben, kent ZENZ het belang van ondersteuning en zorgen we ervoor 
dat je de nodige ondersteuning krijgt. 
Je krijgt kennis over het concept, het verhaal en de groene kapperswaarden van ZENZ 
Organic. Je krijgt productkennis, praktische trainingen en online ondersteuning als je 
onmiddellijke hulp nodig hebt. ZENZ ondersteunt ook met verkoop- en marketingcampagnes 
om je bedrijf te ondersteunen en we creëren naamsbekendheid via influencers en sociale 
media.  
 
Inmiddels zin gekregen om te beginnen? Bel met 0621421627, dan leggen we het eerste 
contact! 
 


