ENTENDA MELHOR COMO
MOVIMENTO BELEZA AMIGA

PARTICIPAR

DO

Como faço para participar?
É simples. Acesse www.belezaamiga.com.br , escolha o salão que você quer apoiar,
compre um voucher de R$50 em serviços para usar quando o salão reabrir. Você ainda
recebe um cupom de desconto em produtos na nossa loja oficial Segredos de Salão.

Só vai vender o voucher online?
Sim, acesse o site www.belezaamiga.com.br escolha o salão que você quer apoiar, compre
um voucher de R$50 em serviços para usar quando o salão reabrir.

Preciso fazer cadastro na plataforma para participar? Se sim, como?
Sim, acesse o site, escolha o seu salão, que você será redirecionada para o cadastro.

Quais as formas de pagamento?
Cartão de crédito: Visa, Mastercard, American Express, Elo e Hipercard.

Vão ser produtos selecionados?
Não. O cupom de desconto serve para qualquer produto disponível na loja Segredos de

Salão.

Vou poder escolher o produto que quiser?
Sim, você poderá escolher qualquer produto em nossa loja Oficial Segredos de Salão.
Acesse https://loja.segredosdesalao.com.br/

Como vou usar meu voucher no Segredos de Salão?
Só acessar o link https://loja.segredosdesalao.com.br/ e boas compras

😊

Até quando vou poder usar meu voucher no Segredos de Salão e no salão?
o seu cupom de desconto na loja segredos de Salão e o seu voucher de serviço no salão
escolhido poderão ser utilizados até 31 de dezembro de 2020. Aproveite!

É válido para qualquer procedimento no salão?
Sim, qualquer procedimento. O voucher irá abater R$ 50.

Posso escolher o profissional de minha preferência?
Para o uso do voucher do serviço é importante você checar com o salão escolhido o
profissional que irá atendê-la quando for realizar o agendamento.

Como vou saber qual o salão da minha região está participando?
Acesse www.belezaamiga.com.br e procure pela sua região.

Como vou marcar um horário no salão?
Assim que o salão reabrir você poderá agendar seu horário normalmente através dos
contatos (telefone, whatsapp...) do próprio salão escolhido.

Como informo o salão do meu voucher?
O Salão é avisado automaticamente que você adquiriu o voucher no momento da compra.
Quando o salão reabrir basta apresentá-lo na recepção.

Caso o serviço do salão seja acima de R$50 eu vou pagar a diferença?

Sim, o voucher pode ser para um serviço de 50,00 ou um desconto em algum serviço acima
desse valor.

Posso indicar meu salão para participar?
A equipe organizadora do movimento, inicialmente, selecionou seus principais parceiros,
sendo sua decisão final, a seu exclusivo critério. De toda forma, estamos abertos a lhe
explicar melhor estes critérios, bastando nos contactar através do e-mail
faleconosco@belezaamiga.com.br

