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Actie

Wellness
Bij alle behandelingen boven de € 39,- kunt u meedoen met onze loterij.
Wat kunt u winnen?
1e prijs is een kadobon van € 100,2e prijs is een kadobon van € 50,3e prijs is een kadobon van € 25,-

Hoe werkt het?
U maakt een afspraak voor een behandeling boven de € 39,Bij het afrekenen van u behandeling vult u een bonnetje in met uw naam en
telefoonnummer dit doet u in onze grabbelton, bij elke keer dat u komt in de
maand December mag u meedoen, dus hoe vaker u komt hoe meer kans u
heeft.

Wanneer is de trekking?
De trekking is Eind December / Begin Januari
Hiervan zal een live video gemaakt worden die gedeeld gaat worden via onze
sociale netwerken.
De winnaars zullen gelijk gebelt worden, en op de hoogte gesteld worden
van de prijs die ze hebben gewonnen.
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Social media
Volg ons ook op

Kado Tip
Wilt u, een onvergetelijk kado geven.
Dan is een kadobon een perfecte keuze.
Bepaal zelf het bedrag of behandeling dat
u graag kado wilt geven.

Contact
Artiscent Wellness
Kanaalkade 48
1811 LS Alkmaar
072-2200422
Bij geen gehoor kunt u bellen:
voor de Beautysalon
06-42703013
voor Algmene Zaken en
verkoop artiscent producten
06-42703012
www.artiscentwellness.nl
info@artiscentwellness.nl

Openingstijden
Voor Beauty, Spa & Wellness afspraken kunt u bellen, 072-2200422 of 06-42703013
Afspraken zijn mogelijk van Maandag t/m Zaterdag.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10:00 uur - 18:00 uur.
10:00 uur - 18:00 uur.
10:00 uur - 18:00 uur.
10:00 uur - 18:00 uur. TIJDELIJK GEEN KOOPAVOND MEER
10:00 uur - 18:00 uur.
10:00 uur - 18:00 uur.

Bij afmelding graag 24 uur van te voren berichten anders zijn we genoodzaakt kosten in rekening
te brengen.
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Vacatures / Werken bij Artiscent Wellness
Kom jij ons team versterken

Wij zijn met spoed opzoek en hebben vacatures vrij voor:

(Bij voorkeur Aziatische of Thaise mensen)
- MASSEUR / MASSEUSES
- SCHOONHEIDSPECIALISTE / PEDICURE
- KAPSTER / KAPPER
- NAGELSTYLISTE /NAGELSTYLIST
Vacature: MASSEUR / MASSEUSES
(Bij voorkeur Aziatische of Thaise mensen)

Wij zijn op zoek naar ervaren en of opgeleide Thaise masseuse / masseur
die Traditionele Thaisemassage / Sportmassage / Relaxmassage / Voetmassage kunnen geven.
Vacature: MASSEUSES / SCHOONHEIDSPECIALISTE / PEDICURE
(Bij voorkeur Aziatische of Thaise mensen)
Wij zijn op zoek naar ervaren en of opgeleide schoonheidsspecialisten
die lichaamsbehandelingen / gezichts en pedicurebehandelingen kunnen
geven.
Kom jij ons Team versterken, woon jij in de buurt van Alkmaar
en vindt jij het leuk om voor mensen te zorgen en ze een goed en warm
gevoel te geven, mail dan je cv + pasfoto naar info@artiscentwellness.nl.
Voor meer info kan je ook bellen 06-42703012

Social media
Volg ons ook op
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