Het aantal zelfstandig ondernemers groeit, en groener leven is helemaal hip en
happening. Als je dat samenvoegt krijg je duurzaam ondernemen. Daar heeft het
Oostenrijkse cosmeticabedrijf RINGANA slim op ingespeeld door een
partnersysteem op te zetten. Geïnteresseerden kunnen via RINGANA een
persoonlijke promotiepagina aanmaken en krijgen een deel van de omzet wanneer
er via hun pagina een bestelling wordt gemaakt. Op zo’n pagina krijgen partners de
kans om hun beweegredenen te onderbouwen, en gezien RINGANA's scherpe oog
voor zuiverheid klinken de standpunten treffend. De bewuste consument kan zijn
hart ophalen aan het online aanbod van natuurcosmetica, die volgens unieke
formule bereid zijn. De producten van het merk zijn allemaal vers - zelfs zo vers dat
ze niet in de winkelschappen staan, maar op bestelling direct naar de klant worden
verzonden. Het aanbod varieert van dagcrèmes tot tandoliën, en zelfs
voedingssupplementen behoren tot het assortiment. Geen kunstmatige
conserveringsmiddelen, maar alleen pure ingrediënten, gebaseerd op natuurlijke
grondstoffen.
Er zijn, ook in Nederland, maandelijkse informatieavonden van het RINGANA-team.
Deze evenementen worden benut om toe te lichten hoe men als partner te werk
gaat. Tot de marketingmogelijkheden behoort onder andere het organiseren van
zogenaamde FRESH-avonden bij de partner thuis. Partners kunnen op zo'n avond
alles uit de kast halen om vrienden en kennissen te enthousiasmeren, bijvoorbeeld
door hen diverse cosmetica uit te laten proberen. Dat RINGANA een trots bedrijf is,
is wel te zien op hun website: ondanks dat zij met een heel moderne visie werken,
prijzen zij zichzelf om het feit dat alle ingrediënten zijn gekozen op basis van
jarenlang onderzoek. Het bedrijf bestaat dan ook al sinds 1993, wat de indruk wekt
dat zij inderdaad goed weten waar zij mee bezig zijn. Maar liefst twaalf certificaten
pronken op de website. Als we de partners en consumenten moeten geloven, dan is
deze trots geheel terecht!
RINGANA’s producten bestellen of partner worden kan via de link http://
www.ringana.com/nl/1213192.
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