2minutes2book in het kort
•
•
•
•
•
•

2minutes2book.nl is ideaal om nieuwe klanten te werven: een groter bereik en meer
naamsbekendheid.
De promotie van je salon of praktijk is geheel gratis!
Je kunt al je behandelingen op 2minutes2book.nl plaatsen.
Wie een behandeling boekt (en betaalt) neemt vervolgens contact op voor het maken van een
afspraak. (Je kunt natuurlijk ook zelf de klant bellen.)
Voor bijvoorbeeld de lege plekken in je agenda kun je speciale aanbiedingen op de site plaatsen,
waarbij je zelf de datum en tijdstip bepaalt. Je blijft dus altijd baas over je eigen agenda.
Wie een aanbieding boekt (en betaalt) zal op de betreffende datum en tijdstip bij je komen voor de
behandeling.

Hoe werkt 2minutes2book?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Je voert al je behandelingen in. Je kunt een behandeling op elk moment wijzigen, op niet actief
zetten of verwijderen. Zo kun je bijvoorbeeld seizoengebonden behandelingen tijdelijk 'uit' zetten.
Je kunt van behandelingen ook aanbiedingen maken, met een door jou gekozen datum en tijdstip.
Je kunt tot 2 weken vooruit aanbiedingen op 2minutes2book.nl plaatsen.
De consument betaalt direct bij het boeken van de behandeling of aanbieding. De betaling aan de
salon of praktijk is hierdoor gegarandeerd.
Je ontvangt direct een mail van de boeking, met daarin de gegevens van de consument.
Gaat het om een boeking van een aanbieding, dan kun je gelijk je agenda bijwerken.
Betreft het een boeking van een behandeling, dan moet je de definitieve afspraak nog maken.
Vergeet niet, in verband met de betaling, de uiteindelijke behandeldatum aan
info@2minutes2book.nl door te geven.
Je bepaalt zelf de hoogte van een eventuele korting; korting geven is niet verplicht;
2minutes2book.nl is tegen prijsdumping.
Alleen als een behandeling of aanbieding is geboekt wordt € 6,50 (excl. BTW) aan provisie
ingehouden.
De behandelingsprijs minus € 6,50 (excl. BTW) wordt binnen een week ná de behandeldatum naar
de salon of praktijk overgemaakt.

Voordelen van 2minutes2book
•
•
•
•
•
•
•
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Promotie van je salon of praktijk is gratis. Zonder kosten werf je nieuwe klanten.
Ideaal om al je behandelingen te laten zien en voor lege uren en/of last-minute afzeggingen toch
klanten te vinden.
Van iedere boeking is de betaling gegarandeerd.
Alleen bij een boeking brengen we de provisie van € 6,50 excl. BTW in rekening.
Boeken van vervolgbehandelingen hoeft niet via 2minutes2book.nl.
Je lift gratis mee op onze promotieacties op Facebook, Marktplaats, Google Adwords e.d.
2minutes2book.nl is 24 uur per dag bereikbaar.
Geen prijsdumping.
Ga gauw naar www.2minutes2book.nl

