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Η ΑΛΥΣΙ∆Α ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

1

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Τα DUST+CREAM, αποτελούν ένα σύγχρονο concept καταστηµάτων, µε µεγάλη προοπτική ανάπτυξης στην
Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, έχοντας µια πλήρη γκάµα καλλυντικών πάσης φύσεως, µε περισσότερους από
5.000 κωδικούς, ενώ παράλληλα έχουν κατακτήσει µια υψηλή θέση στον χώρο της οµορφιάς, διαθέτοντας
ένα δίκτυο µε περισσότερα από 55 καταστήµατα πανελλαδικά, που διευρύνεται διαρκώς.
Η φιλοσοφία των DUST+CREAM βασίζεται στην παραγωγή και διάθεση καλλυντικών προϊόντων υψηλής
ποιότητας σε πολύ προσιτές τιµές. Αυτό επιτυγχάνεται εφόσον περισσότερο από το 60% των προϊόντων
παράγονται και συσκευάζονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας, και παράλληλα η
τροφοδοσία των καταστηµάτων γίνεται απευθείας, χωρίς ενδιαµέσους.
Οι εκατοντάδες καθηµερινοί πελάτες, είναι η απόδειξη της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα
DUST+CREAM. Ενώ, ο συνδυασµός της σταθερής ποιότητας των προϊόντων και οι χαµηλές τιµές ενισχύουν
την υψηλή επισκεψιµότητα στα καταστήµατα της αλυσίδας.
Στο µοντέρνο και άνετο περιβάλλον των DUST+CREAM κάθε γυναίκα βιώνει τη µοναδική εµπειρία της
άψογης εξυπηρέτησης από το καταρτισµένο προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα, παίρνει πολύτιµες συµβουλές για το
µακιγιάζ της.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ
Τα DUST+CREAM, ευρέως γνωστά ως η αλυσίδα µε τα ελληνικά ποιοτικά καλλυντικά, ακολουθούν τις
τάσεις της σύγχρονης αγοράς και συνεχίζουν τη διάθεση “best value for money” προϊόντων,
ισχυροποιώντας την αναγνωρισιµότητα του brand και παράλληλα αυξάνοντας το µερίδιο τους στον κλάδο
της οµορφιάς.
Η ανάπτυξη των καταστηµάτων DUST+CREAM βασίζεται:
• Στην έρευνα, σχεδιασµό και παραγωγή προϊόντων οµορφιάς και προσωπικής περιποίησης σύµφωνα µε
τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
• Στην ενηµέρωση, για τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις της σύγχρονης κοσµετολογίας.
• Στην επένδυση, σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και τεχνολογικό εξοπλισµό, ώστε τα
παραγόµενα προϊόντα να εναρµονίζονται απόλυτα µε τις ανάγκες των πελατών.

ΑΡΩΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τα καταστήµατα DUST+CREAM, διαθέτουν µια πλήρη γκάµα καλλυντικών και ολοκληρωµένες λύσεις για την
περιποίηση της σύγχρονης γυναίκας µε προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ελεγµένα και πιστοποιηµένα.
• προϊόντα µακιγιάζ
• βερνίκια νυχιών
• κρέµες προσώπου & σώµατος
• καλλυντικά
• είδη προσωπικής περιποίησης
• περισσότερα από 250 αρώµατα (τύπου) αντίστοιχα γνωστών οίκων του εξωτερικού.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων της αλυσίδας DUST+CREAM παράγεται στην ιδιόκτητη µονάδα
παραγωγής. Ενώ παράλληλα οι συνεργασίες µε επώνυµες εµπορικές εταιρείες καλλυντικών του
εξωτερικού, πλαισιώνουν και ολοκληρώνουν τη γκάµα των προϊόντων των καταστηµάτων της αλυσίδας.

ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE
Η ελληνική αλυσίδα καλλυντικών DUST+CREAM βραβεύτηκε ως “BEST URBAN FRANCHISE” εκτός
Αττικής στην απονοµή των βραβείων FRANCHISE 2016 και ”ΒEST FRANCHISE MANAGER” 2017 που
πραγµατοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΑΒΕΑ), και
της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ).
Η αλυσίδα DUST+CREAM, κατάφερε να προκριθεί µε µεγάλη διαφορά, ανάµεσα σε περισσότερες από 450
αλυσίδες που συµµετείχαν και τις δύο χρονιές στη διοργάνωση, µέσω δυσµενών συνθηκών για την
οικονοµία και την επιχειρηµατικότητα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η µονάδα καλλυντικών (µακιγιάζ και κρεµικών) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη, διαθέτει ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις, άριστων προδιαγραφών και επιστηµονικών ελεγµένων, εφαρµόζοντας ορθές βιοµηχανικές
πρακτικές σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22716:2007, για την παραγωγή και αποθήκευση καλλυντικών
προϊόντων, από την TUV AUSTRIA HELLAS.

ΚΡΕΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
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ΚΡΕΜΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΥΧΙΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το άρτια οργανωµένο σύστηµα franchise, θέτει στη διάθεση των συνεργατών της ένα ολοκληρωµένο
πακέτο υποστήριξης σε λειτουργικό επίπεδο και βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον franchisee, προσφέροντάς
του µια ασφαλή επένδυση. Η ανοδική πορεία των καταστηµάτων DUST+CREAM οφείλεται στον
επιτυχηµένο συνδυασµό της άριστης ποιότητας προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιµές.
Το σύστηµα franchise DUST+CREAM, προσφέρει:
• Χαµηλού ρίσκου επένδυση µε σίγουρα αποτελέσµατα
• Γρήγορη απόσβεση των χρηµάτων που επενδύει ο franchisee
• Υψηλό ποσοστό κέρδους του franchisee
• Απευθείας τροφοδοσία της αλυσίδας, χωρίς ενδιαµέσους
• Ανεξαρτησία επιχειρηµατικότητας, παρέχοντας παράλληλα τη στήριξη και καθοδήγηση µιας «οµάδας»
• Υποστήριξη των συνεργατών-franchisee σε θέµατα ανάπτυξης του καταστήµατος παρέχοντας
οργανωτικές συµβουλές
• Πανελλαδική αναγνωρισιµότητα του brand που προσφέρει µερίδιο αγοράς από την έναρξη λειτουργίας
της επιχείρηση
• Αποκλειστικότητα περιοχής
• ∆ιαρκής εκπαίδευση προσωπικού
• Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, σε έναν κλάδο που πάντα θα έχει αγοραστική δύναµη
• Συνεχής ανανέωση κωδικών, αποκλειστικότητα και ταχεία αναπλήρωση των προϊόντων
• Ενέργειες προβολής για τη συνεχή ενίσχυση του brand σε πανελλαδικό επίπεδο σε παραδοσιακά και
digital ΜΜΕ
• Συνεχείς ενέργειες marketing, ενιαία στρατηγική επικοινωνίας & προσφορών
Εφαρµόζοντας ιδέες µε έµφαση στην καινοτοµία και στον εκσυγχρονισµό, δηµιουργούµε τις βάσεις για να
ξεπεράσουµε τον ανταγωνισµό και να µας οδηγήσουν στην επιτυχία, και κατ’ επέκταση κάθε νέο
επιχειρηµατία που θα µας εµπιστευθεί.

Γίνετε κι εσείς µέλος της αλυσίδας DUST+CREAM!
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CELEBRITY SPOTTING
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ΣΕΡΒΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΚΟΣΟΒΟ
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Π.Γ.Δ.Μ.
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Store Locator

www.dustandcream.gr

ΚΥΠΡΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ:
14ης Μαΐου 3 / τ: 2551033135

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ:
Υψηλάντου 20 / τ: 24410 77276

11) Μαρούσι - ∆ήµητρος 5 / τ:2108056250
12) Παγκράτι - Υµηττού 76 / τ:2107565877
13) Άγ.Ανάργυροι ESCAPE CENTER Λεωφ.∆ηµοκρατίας 67Α / τ:2114100867
14) Κορυδαλλός - Ταξιαρχών 78 / τ:2104967000
15) Πειραιάς - Γρ. Λαµπράκη 136 / τ:2114048507

ΞΑΝΘΗ:
Βασ.Κωνσταντίνου & Κονίτσης 5 / τ.:2541063183

ΡΕΘΥΜΝΟ:
Πλ. Τεσσάρων Μαρτύρων 22 / τ: 2551033135
ΡΟ∆ΟΣ:
Νικολάου Πλαστήρα 0 / τ: 2241401298
ΣΑΜΟΣ:
Νικολάου Βλιάµου / τ: 227307888

3) Κέντρο - Βασ. Όλγας 109 & Μπότσαρη 11 / τ.:2314010315

8) ΟΝΕ SALONICA OUTLET MALL - Γιαννιτσών &
Ιωάννη Κωλέττη 61 / τ.:2314024654
9) Κέντρο - Αγ. Σοφίας 34 / τ.:2314031359

ΚΑΒΑΛΑ:
Οµόνοιας 103 / τ: 2514000045

ΤΡΙΠΟΛΗ:
Εθν. Αντιστάσεως 44 / τ: 2710235511

1)
2) Νέα Μουδανια - Τζαβούρα 15 / τ.:2373400153

ΧΙΟΣ:
Απλωταριάς 44 / τ.: 2271040076

COMING SOON: Πτολεµαΐδα // Avenue Mall - Αθήνα

CREAM TEAM A.B.E.E.
Αιγαίου 4 // Νικόπολη // Π. Μελάς // Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 56437 // τηλ: 2310 689499 // φαξ: 2310 688127
dustandcream@dustandcream.gr
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