Drodzy fryzjerzy zapewnienie wam komfortu i odpowiednich narzędzi do pracy
to nasza rola od ponad 30 lat, czyli od chwili powstania firmy Silog. To dzięki
profesjonalizmowi i dostarczeniu Wam najwyższej jakości sprzętu jesteśmy
ważnym graczem na polskim rynku fryzjerskim. Z troski o wasz i nasz interes
pragniemy zarekomendować wam pracę z firmami godnymi zaufania –
członkami programu AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW SILOG.
Do stworzenia takie grupy rekomendowanych firm skłoniła nas sytuacja, gdy co raz częściej na
rynku pojawiają się nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy dla łatwego i szybkiego zysku są skłonni
nabierać fryzjerów na swoje nieuczciwe praktyki.
Jedną z nich jest wprowadzanie do obrotu nożyczek i sprzętu sygnowanego JAGUAR
SOLINGEN, który w rzeczywistości NIE JEST ORYGINALNY ! Nożyczki takie są drastycznie
gorszej jakości niż oryginał, a dostępne w nieadekwatnie niskiej cenie. ORYGINALNE nożyczki
JAGUAR SOLINGEN mają na opakowaniu CERTYFIKAT ORYGINALNOŚCI SILOG jedynego,
wyłącznego, oficjalnego dystrybutora w Polsce. Zakupy u AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW
SILOG dają gwarancję oryginalności i pełnego, profesjonalnego autoryzowanego serwisu czy
gwarancji oraz wsparcia w użytkowaniu produktów pozostałych marek, których wyłącznym
dystrybutorem w Polsce jest Silog.
SKĄD SIĘ BIORĄ PODRÓBKI
Jako, że JAGUAR SOLINGEN to jedna z najlepszych marek fryzjerskich na świecie pokusa
dla przestępców jest olbrzymia. Niestety cierpią na tym producent, uczciwi przedsiębiorcy,
a przede wszystkim fryzjerzy i ich klienci. PODRÓBKI, najczęściej z fabryk z Azji, są słabej
jakości, niedopracowane, ze słabej stali, szybko się tępią, nie strzygą dokładnie i nawet
jeśli kosztują mniej, to bardzo szybko nadają się tylko na śmietnik, więc ich kupowanie jest
zupełnie nieopłacalne.
Innym sposobem oszustów jest wykorzystywanie odpadów produkcyjnych. Produkcja w fabryce
JAGUAR SOLINGEN jest bardzo rygorystyczna i spełnia najwyższe światowe standardy jakości.
Każdy, nawet najmniejszy błąd podczas wieloetapowego procesu powstawania nożyczek,
powoduje, że trafiają one złom, bo w JAGUAR SOLINGEN nie ma miejsca na kompromisy, jeśli
chodzi o jakość produktu – musi być doskonały. Niestety, ostatnimi czasy, oszuści zdołali
pozyskać odpady produkcyjne i po złożeniu z wadliwych, złomowanych elementów w nożyczki,
sprzedają je jako oryginalne. Na pierwszy rzut oka takie nożyczki nie różnią się specjalnie od
oryginałów, różnice wychodzą na jaw podczas użytkowania – nożyczki ciągną włosy, są tępe, źle
skręcone lub pękają. Oczywiście kosztują znacznie mniej od tych z oficjalnej dystrybucji z
hologramem oryginalności, ale w efekcie zamiast oszczędności fryzjer bardzo szybko musi
ponieść dodatkowy koszt – nowych nożyczek.
Trzeci sposób nieuczciwych dystrybutorów to sprzedaż nożyczek w cenie niezwykle
atrakcyjnej, które wydają się oryginalne, ale pochodzą z źródła nieznanego ani
producentowi ani oficjalnemu i wyłącznemu dystrybutorowi w Polsce. Skąd się zatem
biorą, często w cenie sprzedaży niższej niż koszt wyprodukowania pary nożyczek – tu
prosimy się domyśleć…
Jeśli chcecie uniknąć przykrych rozczarowań kupujcie u nas lub u AUTORYZOWANYCH
PARTNERÓW SILOG.

