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“Skincare is not 
superficial because it 

is healthcare.
When you have 

beautiful skin, it is a 
sign that you have a 

healthy body and 
mind.”

I N D R . M U R A D ’ S W O R D S

www.ultracosmetics.nl
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Vul ze in en zet ze in voor uw salon!
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Vragen voor de ‘how’
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WHY – Your Purpose
Your motivation? Wat do you believe

HOW – Your Process
Specific actions taken to realize your Why

WHAT- Your Results
What do you do? The results of Why. Proof

Why

How

What



O U R P U R P O S E

We create products and experiences that 
empower you for wellness. Why? Because we’ve 

proven through years of clinical research that 
self-care isn’t just critical for happier, healthier 

lives—it’s contagious.
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Wat voor diensten & producten verkopen wij?
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Vragen voor de ‘what’ 

Spread wellness and
positive vibes 

M A R K E T I N G

Vul uw antwoorden in de gewenste aantal vakken
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Wat voor diensten & producten verkopen wij?
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Vragen voor de ‘how’ 

Spread wellness and
positive vibes

m a r k e t i n g

Hoe verkopen wij producten en 
diensten?

Wat is ons USP, Unique Selling Point?

Wat is ons onderscheidend 
vermogen ten opzichte van 
de concurrentie?

Op welke manier doen wij het anders 
of beter dan de concurrentie?

Wat maakt ons uniek?
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Vragen voor de ‘why’

Spread wellness and
positive vibes

M A R K E T I N G

Waar geloven wij als bedrijf in? Wat zijn onze overtuigingen?

Wat zijn onze drijfveren? Waarvoor komen wij elke
ochtend ons bed uit en

waarom is dat belangrijk voor anderen?

Waar worden wij als bedrijf 
gelukkig van?



Stappenplan naar “why” 
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1. Neem de tijd om alles op papier te zetten 
(gebruik mindmapping)

2. Spreek met je omgeving en luister naar 
wat zij over jou zeggen

3. Zet alles overzichtelijk op papier
4. Dit is jou eigen unieke ‘why’ visie



B R A N D S TAT E M E N T
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STAP 1 WAT IS JOUW WERELD?

WAAR KOMEN JOUW KLANTEN VANDAAN?

WAAR ZOUDEN KLANTEN NOG MEER VANDAAN 
KUNNEN KOMEN?

OMSCHRIJF JOUW IDEALE KLANTEN

WAT DOEN DIE KLANTEN?

WAAR KOMEN DIE KLANTEN?

WAT IS DE OVEREENKOMST TUSSEN AL JOUW
BESTE KLANTEN?

5 STAPPEN 
MARKETING 
PLAN



5 STAPPEN MARKETING PLAN
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STAP 2 
WELKE MARKETING 
TOOLS WIL JIJ GAAN 
GEBRUIKEN?



5
STAP 3 
VOLG HET 
MARKETING 
INVUL-
SCHEMA

20

STAPPEN
MARKETING 
PLAN



Voorbeeld
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Focus punt APRIL

Nieuwe Klanten
BEHANDELACTIE
NIEUW MER PROMOTIE 

Bestaande klanten GRATIS LEVENSSTIJL ADVIES 

Meer verkoop
BIJ AANKOOP VAN SERUM + CREME 
REINIGING CADEAU

Behandeling in 
de aandacht

MAKE UP ADVIEZEN MAAND

Samenwerkingen
MET KAPPER SAMENWERKEN VOOR GRATIS MAKE-UP ADVIES NA 
KLEURING  

Nieuwsbrieven
THUIS OVERLEVINGSTIPS
LEVENSTIJL TIPS OM THUIS BLIVJEN TE OVERLEVEN

Bloggen / Vloggen 
IN EIGEN BADKAMER THUIS RITUEEL LATEN ZIEN
HOE VEILIG IN DE ZON IN DE TUIN

Social Media 
onderwerpen 

• ZIE ALLE BOVENSTAANDE
• LENTE OP KOMST
• VITAMINE C
• VOCHTARME HUID
• NIEUWE SERUM MURAD….
• PROMOTIE DAG / ONLINE WORKSHOP



Voorbeeld
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Focus punt APRIL

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Voorbeeld
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Focus punt MEI

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Voorbeeld
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Focus punt JUNI

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Voorbeeld
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Focus punt JULI

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Voorbeeld
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Focus punt AUGUSTUS

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Voorbeeld

22

Focus punt SEPTEMBER

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Voorbeeld
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Focus punt OKTOBER

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Voorbeeld
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Focus punt NOVEMBER

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Voorbeeld
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Focus punt DECEMBER

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Voorbeeld
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Focus punt JANUARI

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Voorbeeld
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Focus punt FEBRUARI

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Voorbeeld
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Focuspunt MAART

Nieuwe klanten

Bestaande klanten 

Meer verkoop

Behandeling in de aandacht

Samenwerkingen

Nieuwsbrieven

Bloggen / Vloggen 

Social Media onderwerpen 



Social 
media 
planner 
april
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MAAND 
ONDERWERPEN maandag dinsdag woensdag Donderdag vrijdag zaterdag zondag

vakkennis 

wist je dat 

recept

moment van de 
dag

voor en na

product kennis

Fabeltje 

Huidproblemen 

funny

ingrediënten 
kennis 

cosmetica weetje

huid kennis

inspiratie

ervaring 

recept

product kennis

voor en na

fabeltje

funny

huid kennis

Ingrediënten 
kennis 

Ervaring 

cosmetica weetje

ervaring

inspiratie 

wist je dat

vakkennis 

moment van de 
dag

moment van de 
dag

voor en na

productkennis

funny 

fabeltje

cosmetica weetje 

ervaring

vakkennis

huid kennis 

inspiratie 

Fabeltje 

Huidproblemen 

wist je dat 

recept 

funny

cosmetica weetje

product kennis 

fabeltje

Huidproblemen

Huidkennis 

huidkennis

inspiratie 

ervaring 

vakkennis 

wist je dat

recept 

voor en na

moment van de 
dag 



Social 
media 
planner 
mei
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MAAND 
ONDERWERPEN maandag dinsdag woensdag Donderdag vrijdag zaterdag zondag

vakkennis 

wist je dat 

recept

moment van de 
dag

voor en na

product kennis

Fabeltje 

Huidproblemen 

funny

ingrediënten 
kennis 

cosmetica weetje

huid kennis

inspiratie

ervaring 

recept

product kennis

voor en na

fabeltje

funny

huid kennis

Ingrediënten 
kennis 

Ervaring 

cosmetica weetje

ervaring

inspiratie 

wist je dat

vakkennis 

moment van de 
dag

moment van de 
dag

voor en na

product kennis

funny 

fabeltje

cosmetica weetje 

ervaring

vakkennis

huid kennis 

inspiratie 

Fabeltje 

Huidproblemen 

wist je dat 

recept 

funny

cosmetica weetje

product kennis 

fabeltje

Huidproblemen

Huidkennis 

huidkennis

inspiratie 

ervaring 

vakkennis 

wist je dat

recept 

voor en na

moment van de 
dag 



Social 
media 
planner 
juni
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MAAND 
ONDERWERPEN maandag dinsdag woensdag Donderdag vrijdag zaterdag zondag

vakkennis 

wist je dat 

recept

moment van de 
dag

voor en na

product kennis

Fabeltje 

Huidproblemen 

funny

ingrediënten 
kennis 

cosmetica weetje

huid kennis

inspiratie

ervaring 

recept

product kennis

voor en na

fabeltje

funny

huid kennis

Ingrediënten 
kennis 

Ervaring 

cosmetica weetje

ervaring

inspiratie 

wist je dat

vakkennis 

moment van de 
dag

moment van de 
dag

voor en na

product kennis

funny 

fabeltje

cosmetica weetje 

ervaring

vakkennis

huid kennis 

inspiratie 

Fabeltje 

Huidproblemen 

wist je dat 

recept 

funny

cosmetica weetje

product kennis 

fabeltje

Huidproblemen

Huidkennis 

huidkennis

inspiratie 

ervaring 

vakkennis 

wist je dat

recept 

voor en na

moment van de 
dag 
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Bent u geïnteresseerd in de verkoop van onze merken of heeft u een vraag? 
Neem dan contact met ons op via info@ultracosmetics.nl of bel met 

020 640 76 42.

Voor meer informatie over onze merken of over de gratis en vrijblijvende 
online trainingen mail dan naar eliza@ultracosmetics.nl

mailto:info@ultracosmetics.nl


Meer over een
selectie van onze

merken…

h i g h l i g h t s

30

LOCATIE
Spinnerij 77-81 1185 ZS Amstelveen

BEL ONS
020 640 76 42

E-MAIL
info@ultracosmetics.nl



Het in 1989 opgerichte Murad is toonaangevend in 
klinische huidverzorging. Murad moedigt mensen aan om 
van binnenuit voor zichzelf te zorgen door middel van de 
Connected Beauty filosofie. Versterkt door 19 unieke 
patenten en 30 jaar ervaring in onderzoek kan Murad een 
volledige range aan zorgvuldig geselecteerde 
kwaliteitsproducten aanbieden, zodat miljoenen mensen 
een gelukkiger, gezonder en betekenisvoller leven kunnen 
leiden.

https://ultracosmetics.nl/murad/

https://ultracosmetics.nl/murad/


https://frenchhousecosmetics.nl/youngblood/

‘We’re Beauty with a 
Brightside!' 

Bij Youngblood Mineral Cosmetics is het onze missie 
om minerale make-up te creëren,  die goed is voor 

de huid. Wij ontwikkelen make-up met de beste 
natuurlijke mineralen van de aarde, plantenextracten 

en kostbare oliën. Al meer dan 23 jaar is 
Youngblood het merk waar professionals, luxe med-

spa’s en huidverzorgingsklinieken over de hele 
wereld voor kiezen.

BEKIJK ONZE PRODUCTEN

https://frenchhousecosmetics.nl/youngblood/


https://ultracosmetics.nl/revitalash/

BEKIJK ONZE PRODUCTEN

RevitaLash is ontwikkeld door de Amerikaanse oogarts Michael Brinkenhoff. 
Hij ontwikkelde het wimperserum voor zijn vrouw Gayle, die aan het 
herstellen was van borstkanker. De intensieve en heftige 
chemotherapiebehandelingen hadden haar wimpers ernstig beschadigd. Ze 
zagen er dun, breekbaar en ielig uit. Dokter Brinkenhoff nam een besluit: hij 
wilde een formule ontwikkelen om Gayle’s wimpers er weer vol, gezond en 
sterk uit te laten zien. Samen met andere cosmetische wetenschappers 
ontwikkelde dokter Brinkenhoff een serum dat de wimpers daadwerkelijk 
verbeterde. En hij noemde dit product: RevitaLash. De wimpers van Gayle
herstelden niet alleen, maar werden zelfs mooier dan daarvoor.
Het verhaal begon dus met slechts één product – het oorspronkelijke serum 
voor het conditioneren van de wimpers – maar heeft daarna geleid tot 
meerdere producten gericht op het verbeteren en gezond maken van haar: 
wimpers, wenkbrauwen en hoofdhaar.
RevitaLash zet zich in voor bewustzijn, onderzoek en onderwijs op het 
gebied van borstkanker en werkt met veel partners op dit gebied samen.

https://ultracosmetics.nl/revitalash/


La Colline is ontwikkeld in het hart van een fascinerende regio, in een omgeving van zeldzame 
puurheid: de beschermde vallei van de Rhone Rivier in het kanton Wallis.

De geboorteplaats van het merk is Sion, een stad gesitueerd tussen twee heuvels (“collines” in 
het Frans): Valère en Tourbillon, die symbool staan voor constante kracht.

Sindsdien hebben de La Colline Cellular Research Laboratoria, in de Zwitserse Rivièra, dat 
wordt beschouwd als het middelpunt van de biotechnologische industrie, een actieve bijdrage 
geleverd aan het toonaangevende onderzoek naar een wereldberoemde Zwitserse specialiteit: 

cellulaire therapie.

https://ultracosmetics.nl/la-colline/

https://ultracosmetics.nl/la-colline/


https://frenchhousecosmetics.nl/genosys/

GENOSYS is een Zuid- Koreaans merk die onder andere microneedling apparatuur en klinische 
huidverzorgingsproducten aanbiedt. GENOSYS maakt geen gebruik van gewone microneedling, 
maar van het unieke disneedling treatment:
• Door innoverende microneelde rollers = meer resultaat en veiligheid
• Door de diamantvorm van de naalden = minder pijn
• Door complete treatment zijn kortere naalden nodig = meer resultaat met minder trauma
• Betaalbare treatments die in balans zijn met het resultaat.
( Ze zijn te combineren met alle cosmeticamerken )

https://frenchhousecosmetics.nl/genosys/


Céll Fùsion C ontwikkelt verzorgingsproducten tegen huidveroudering 
maar bovenal cosmetische verzorging bij huidproblemen. De producten 
worden geadviseerd door dermatologen, plastisch chirurgen, medi-spa’s en 
huidverzorging professionals over de gehele wereld. Dankzij uitgebreide 
consulten, intensieve behandelingen en hoogwaardige huidverzorgings
protocollen hervindt de huid haar balans, energie en een jeugdige 
uitstraling.



https://frenchhousecosmetics.nl/beauty-supps/

https://frenchhousecosmetics.nl/beauty-supps/


Sepai brengt natuurlijke 
ingrediënten en technologisch 
innovatieve werkstoffen samen in 
doelgerichte formules. Hierdoor zijn 
producten ontstaan die niet de 
symptomen maar juist de oorzaken van 
huidveroudering aanpakken. 

https://frenchhousecosmetics.nl/sepai/

https://frenchhousecosmetics.nl/sepai/


Volg ons op 
facebook

S o c i a l  m e d i a
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LOCATIE
Spinnerij 77-81 1185 ZS Amstelveen

BEL ONS
020 640 76 42

E-MAIL
info@ultracosmetics.nl

Ultra Cosmetics
@frenchhousecosmetics

https://www.facebook.com/frenchhousecosmetics/
https://www.facebook.com/frenchhousecosmetics/
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