
ELS 100 AVANTATGES DE FORMAR 
PART DE CAROL BRUGUERA

Ser un saló de Carol Bruguera és ser part d’un equip 
i estar a l’avantguarda de la perruqueria. Tindràs tot 

el suport d’un gran grup com el nostre i et beneficiaràs 
d’un ampli ventall d’avantatges: abans, durant i després 

de l’obertura del saló. 
 

Pla de negoci. Acords amb proveïdors. Captació 
i fidelització de clients. Gestió laboral i comptable. 

Formació. Creació de noves col·leccions. 
Més de 100 beneficis! 

 
Tots inclosos dins del cànon del 5% de la facturació 
del saló, l’únic que et demanem per ser franquícia. 

Cap altra empresa del sector t’ofereix tants avantatges 
com nosaltres! 



A nivell general
- Imatge de marca
- Posicionament en el sector
- Visió/intenció d’expansió fora de Catalunya

Preobertura del saló
- Avantprojecte del projecte d’obertura/Viabilitat
- Valoració estratègica/Geografia i ubicació 
- Assessoria en el projecte de negoci
- Propostes i solucions financeres
- Suport en la recerca de locals comercials
- Negociació del contracte de lloguer

Obertura del saló (nova obertura o restyling)
- Proposta d’avantprojecte d’interiorisme - Look&Feel
- Orientació i consultes en assessorament legal
- Coordinació del projecte d’interiorisme
- Condicions especials en el projecte d’interiorisme i en l’execució de l’obra
- Negociació de finançament
- Negociació i gestió de les assegurances i els sinistres ocasionats
- Suport i negociació de condicions i preus de subministraments (llum, gas, telèfon, alarma i tot tipus 
- de subministraments)
- Acords amb proveïdors d’aparells i mobiliari de perruqueria
- Acords amb proveïdors de productes i material de perruqueria d’ús diari i revenda del saló
- Disseny dels uniformes i condicions especials de producció
- Disseny del material comercial corporatiu i condicions especials de producció
- Difusió de l’obertura (notes de premsa)

Accions de captació 
de clients
- Disseny de campanyes de publicitat generals
- Condicions especials en adaptacions de          
- material de difusió local 
- Condicions especials en anuncis de publicitat 
  a xarxes socials (Social Ads) 
- Assessorament en aparadorisme
- Condicions especials en el manteniment            
- d’aparadors (disseny, material i muntatge)

Accions de fidelització 
de clients
- Mailings segmentats
- Enquestes online realitzades setmanalment                          
  amb anàlisi d'opinió de tots els clients nous
- Tiquets digitals
- Vip Descompte
- Cupons digitals
- CBKids



Comptabilitat i fiscalitat 
- Gestió comptable i administrativa integral
- Condicions especials en taxes i presentació de llibres mercantils i registre
- Condicions especials pel servei de consultoria i gestió fiscal 
- Emmagatzematge de tota la documentació de l’any en curs i entrega de la documentació 
  a guardar amb instruccions
- Gestió dels tiquets i anàlisi per períodes
- Anàlisi dels rànquings sobre productes, serveis i clients
- Informes de negoci a temps real: facturació, rendibilitat, vendes per famílies de productes i serveis...

Software propi de gestió del saló (OMNI)
- Llicència d'ús i manteniment del software de gestió
- Gestió de les bases de dades de clients, proveïdors i productes 
- Control horari integrat
- Protecció de dades digitalitzat

Sobre el mostrador de gestió de clients i serveis
- Gestió dels clients del saló, registre històric de visites amb informació detallada de cada                                   
- client (quin dia va venir, quins serveis se li van realitzar, amb comentaris personalitzats i qui                             
- els va realitzar)
- Consulta de preus per a la realització de pressupostos
- Registre de moviments de caixa només per a col·laboradors autoritzats
- Creació de xecs regal
- Agenda setmanal virtual dins del mateix mostrador de gestió

Sobre la gestió dels treballadors
- Gestió de l’horari, fitxades i registres de baixes i permisos dels treballadors
- Seguiment i control de les jornades dels treballadors (mitjançant fitxatge presencial)
- Control de la facturació i els horaris dels treballadors, hores treballades, permisos             
  retribuïts, baixes, retards, absències, hores extres i bossa d’hores
- Control de la productivitat (rendiment) dels treballadors

Sobre les consultes i anàlisi del negoci
- Possibilitat d’anàlisi del negoci en temps real i per períodes
- Rànquings sobre productes, serveis i clients
- Gestió i control dels xecs regal venuts al saló
- Consulta al moment dels clients nous que s’han generat al saló per períodes desitjats i de 
- clients que han deixat de venir. Les dues consultes ofereixen dades per anàlisi i rectificació - 
ºde procediments de treball
- Consultes sobre les promocions per a clients actives en cada moment



Sobre el cash del saló
- Gestió diària de la caixa, realització de moviments, consultes, tancament, consulta de                
  tancaments anteriors, consulta de moviments i resum analític de caixa

Sobre el magatzem
- Entrada de compres per al control de l’estoc del magatzem
- Registre de les vendes realitzades a altres empreses del grup
- Control, gestió i regularització de l’inventari
- Consulta de tots els moviments d’un producte concret
- Base de dades de productes personalitzada per saló 

Sobre el panell de control i l’estat del saló al moment
- Quadre de comandament instantani on analitzar i avaluar:
- Deutes de clients
- Xecs regal venuts i consumits
- Facturació diària al moment
- Incidències d’estoc
- Gràfica de facturació per col·laborador (per serveis i per venda de productes)
- Gràfica de perfils de clients (edat i sexe)
- Gràfica de generació de nous clients (evolutiu per mesos i per anys)
- Gràfica evolutiva del tiquet mitjà del saló
- Gràfica evolutiva a temps real de la facturació del saló, comparativa per anys
- Informe gràfic de control de presència dels col·laboradors i tasques realitzades
- Informe gràfic de l’ocupació dels salons per definir les hores i dies amb més feina
- Informe gràfic de perfil i periodicitat dels clients

Gestió laboral i nòmines
- Consultoria i gestió en selecció de personal
- Assessorament i orientació laboral
- Gestió de tresoreria (pagaments, nòmines, previsió de tresoreria)
- Organització de Recursos Humans (calendaris, acords salarials…)
- Gestió i control horari dels treballadors
- Condicions especials de gestió laboral (contractes, finiquits, nòmines…). 
- Condicions especials en consultoria jurídica laboral
- Càlcul, confecció, pagament i traspàs a Seguretat Social i Hisenda de la despesa laboral
- Assessorament gratuït de la casuística habitual de gestió laboral
- Planning anual dels horaris dels treballadors
- Gestió de la flexibilitat horària
- Calendari i control de les vacances dels treballadors
- Calendaris laborals de les diferents poblacions
- Control i gestió de la documentació derivada del control horari, bretxa salarial…
- Control, gestió i administració de primes i incentius pels treballadors en base al treball en equip 
  i la millora global del saló



Gestió de proveïdors i clients 
- Gestió de l’intercanvi de productes entre salons del grup
- Gestió de proveïdors, ruptures d’estoc, metodologia de compres...
- Vendes online
- Consultes personalitzades de clients per a anàlisis i campanyes locals
- Base de dades de clients global, actualitzada i en millora i gestió constant per fer accions de      
  fidelització de clients
- Base de dades de serveis i productes personalitzada. Tu tries quins productes tens i quins serveis 
  en cada moment
- Gestió telemàtica de la RGPD i de l’acceptació del client

Formacions 
- Formacions tècniques/tendències de tall
- Formacions tècniques/tendències de color
- Formacions tècniques/tendències de forma
- Formacions específiques de cases comercials: Revlon, Kérastase, American Crew, GHD...
- CB Experiences: xarxes socials, novetats de l’empresa, esdeveniments motivacionals, tècniques                       
  exclusives CB, recursos humans, treball en equip...

Web
- Manteniment de la web corporativa i de serveis
- Logística eshop packs regal
- Redacció d’articles del blog corporatiu
- Posicionament i optimització SEO

Plataforma Backstage i app del grup (Intranet)
- Manteniment de la plataforma i les eines de gestió privades
- Accés a fòrums de grups directius
- Accés a fòrums de serveis i productes
- Accés a debats interns CB
- Amb permisos personalitzats segons el perfil del col·laborador
- Creació de grups personalitzats des de l’app



Xarxes socials corporatives 
del grup
- Estratègia i pla digital d’acció anual
- Manteniment de l’Instagram corporatiu
- Manteniment del Facebook corporatiu
- Manteniment del Pinterest corporatiu
- Manteniment del LinkedIn corporatiu
- Manteniment del Youtube corporatiu
- Manteniment del Vimeo corporatiu

Xarxes socials dels salons/
CBTeams
- Estratègia i pla d’accions anual 
- Assessorament i entrega de materials amb   
  recursos digitals
- Formació específica en xarxes socials
- Manteniment Bàsic: 1 composició al mes                     
  (imatge + copy) 
- Gestió de sortejos i accions puntuals

Centre I+D/Creació i llançament de noves 
col·leccions (inclòs)
- Participació als CB Creative Teams
- Participació a shootings professionals amb fotògrafs de prestigi  
- Direcció d’art i styling
- Coordinació de models
- Producció de material audiovisual 
- Producció de material making of
- Presentació a concursos i certàmens internacionals

Gabinet de premsa (Inclòs)
- Gabinet de premsa especialista en mitjans professionals (nacionals i internacionals)
- Estratègia i accions de difusió i dinamització corporativa (nacionals i internacionals)
- Presència continuada a premsa professional i mitjans digitals
- Relacions públiques 2.0

Contacte d'oficina central

E —
info@carolbruguera.com

W —
carolbruguera.com

T —
93 883 42 42


