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kim jEStEŚmY
połączmy naturalne bogactwo umbrii i lata wytężonej pracy naukowców w no-

woczesnych laboratoriach, gorący temperament mieszkańców słonecznej italii 

z doświadczeniem najlepszych włoskich i międzynarodowych stylistów, rosnące 

potrzeby współczesnego człowieka i beztroską radość włoskiej Dolce Vita.

To właśnie jest KEMON – natura i nauka, tradycja i nowoczesność, elegancja  

i zarazem prostota.

NaSza miSja
produkujemy najlepsze na świecie kosmetyki fryzjerskie i oferujemy najlepszy 

serwis salonom fryzjerskim.

partNErSka WSpÓŁpraca
kEmON to wysoka jakość partnerskiej współpracy z salonami fryzjerskimi 

– tworzymy głębokie, oparte na wzajemnym zaufaniu relacje, w których słowa 

przyjaźń, zrozumienie i wsparcie mają swoje uzasadnienie.

KEmoN  Wizerunek firmyKEmoN  Wizerunek firmy
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STYLIZACJA

17 produktów

16 produktów

PIeLęgnACJA

9 linii
40 produktów

12 linii
28 produktów

LUNEX system

ROZJAŚnIAnIe

LUNEX LIGHt
LUNEX DeCAP sUPeR
LUNEX ULtRA CReAm

TRWAŁe
UNAMY system

PERMANENTNA PÓŁPERMANENTNA

LOKI
Unamy Wave

PROstOWANIe
Unamy Liss

Unamy 
thermo
straight

LOKI
Unamy texture

prODuktY kEmON – ODpOWiEDŹ Na 
pOtrzEBY NOWOczESNEj kOBiEtY
Życie nowoczesnej kobiety to praca, rodzina, obowiązki, podróże, spotkania 

–  wszystko to sprawia, że ma coraz mniej czasu dla siebie, ale jednocześnie nie 

chce rezygnować z dbania o siebie i poczucia kobiecości oraz bycia piękną. Dlatego 

stawia coraz większe wymagania kosmetykom i swojemu styliście.

produkty kEmON dają wiele możliwości, aby zaspokoić potrzeby współczesnych 

klientek salonów: od koloryzacji NaYo, która jest wręcz stworzona dla nowoczesnej 

kobiety, przez CRAMER COLOR – bazową, tradycyjną farbę do włosów, Yo Coloring 

– delikatną koloryzację na bazie jogurtu, Lunex Colorful – nowoczesny o jaskra-

wych i ekscentrycznych odcieniach, aż po Performance HD – koloryzację w jakości 

HD.

SYSTEM LUNEX zapewni pełną gamę produktów do rozjaśniania i dekoloryzacji 

włosów, natomiast UNAMY pozwoli na pracę zintegrowanym systemem przezna-

czonym do trwałego lub czasowego skręcenia lub prostowania włosów. 

Bogatą ofertę w zakresie pielęgnacji zapewni ACTYVA – specjalistyczna linia pielę-

gnacyjna dla pięknych włosów i zdrowej skóry głowy, a także LIDING CARE – uni-

kalna i innowacyjna linia, która zapewni strategiczne dopasowanie produktów do 

potrzeb współczesnych klientów.

kEmON to także trzy linie stylizacyjne: HAIR MANYA, AND i LIDING STYLE, dzięki 

którym kreacja nie zna granic. 

kosmetyki kEmON zaspokoją spektrum potrzeb nowoczesnego stylisty.

rOzWiĄzaNia DLa prOFESjONaLiStÓW

KEmoN  Produkty KEmoN  Produkty

KOLORYZACJA

84 odcieni

35 odcieni

93 odcieni

95 odcieni

11 odcieni

4 produkty6 odcieni

LUNEX
COLORfUL uni.color



KEmoN  Salony firmowe

rOzWÓj SaLONu FirmOWEgO
Co zroBić By zostać saloNEm firmowym?
W okresie 4 miesięcy poprzedzających podpisanie porozumienia (od momentu 
pierwszego zakupu) zamówić produkty do koloryzacji (farby + produkty 
techniczne) na kwotę 4000 złotych netto oraz dowolne produkty na kwotę 
1000 złotych netto.

Pakiet wizualizacji zewnętrznej
(folia One Way Vision, kaseton prostopadły

lub kaseton płaski)

Certyfikat Salonu Złotego

Za każdorazowe przekroczenie 12.000 zł
netto obrotu dowolne szkolenie w Studio 
Szkoleniowym (dla 1 osoby)

25% rabatu finansowego

5% rabatu za płatność gotówką 
lub termin płatności 21 dni

15% bonus towarowy

30% rabatu finansowego

5% rabatu za płatność gotówką 
lub termin płatności 25 dni

Bezpłatne szkolenie salonowe raz w roku
(tematyka: koloryzacja, strzyżenia, pielęgnacja)

Korzystanie z akcji specjalnych 
dla Salonów VIP

25% bonus towarowy

Status platynowy

Po wykonaniu obrotu 40.000
złotych netto w ciągu pełnego 
roku kalendarzowego

25% bonus towarowy

25% rabatu na zakup szkoleń

25% rabatu na zakup szkoleń

25% rabatu na zakup szkoleń

status
Certyfikat Salonu Platynowego

Certyfikat Salonu VIP

25% rabatu finansowego

5% rabatu za płatność gotówką 
lub termin płatności 25 dni

Za każdorazowe przekroczenie 12.000 zł 
netto obrotu dowolne szkolenie w Studio 
Szkoleniowym (dla 1 osoby)

Za każdorazowe przekroczenie 12.000 zł netto 
obrotu dowolne szkolenie w Studio Szkoleniowym
(dla 1 osoby)

status

Nadany po roku współpracy

Nadany w dniu podpisania umowy

status

6 7KEmoN  Salony firmowe
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WSparciE DLa tWOjEgO SaLONu
wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów,
dbamy o to aby zapewnić im kompleksową opiekę. 

Salony Fryzjerskie kEmON od początku współpracy otrzymują wsparcie przy wizualizacji 

i aranżacji wnętrz. Dzięki przygotowanym przez markę materiałom marketingowym mogą 

komunikować się z obecnymi i potencjalnymi klientami salonu. ponadto każdy salon fry-

zjerski ma zagwarantowany serwis i kompleksową obsługę regionalnego Opiekuna marki.

pOmOc W pOzYSkiWaNiu kLiENtÓW

KEmoN  Kompleksowa opiekaKEmoN  Kompleksowa opieka

Nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, a także nowych partnerów do współpracy, aby za-

oferować najlepszy serwis fryzjerski. przeprowadziliśmy wspólną kampanię marketingową z gattą – dy-

namiczną, znaną i lubianą marką rajstop, pończoch i bielizny. 

Wspólna kampania miała na celu pozyskanie nowych klientów dla salonów fryzjerskich. zgodnie z myślą 

przewodnią akcji: „pozyskujemy za ciebie klientów do twojego salonu fryzjerskiego”, marka przyczyniła 

się do jeszcze lepszego bytu Salonów Firmowych kemon, a także skupiła się na dalszym rozwoju, podkre-

ślając przy tym jakość, styl i nowoczesność.

Styl
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celem marki kEmON jest zapewnienie najlepszego serwisu salonom fryzjerskim. Nasza firma proponuje 

partnerom system szkoleń, które krok po kroku wprowadzą w tajniki koloryzacji, strzyżenia i stylizacji przy 

użyciu produktów kEmON.

zapraszamy do Studiów Szkoleniowych kEmON: 

proponujemy udział w szkoleniach o następującej tematyce:

1. KEMON COLOR ENTER – aBc koloru

2. KEMON COLOR EXPERT – zostań ekspertem w dziedzinie koloryzacji

3. KEMON COLOR BLOND – Blondy i dekoloryzacja bez tajemnic

4. KEMON CLASSIC CUT + COLOR – klasyczne podziały, techniki i formy strzyżeń oraz koloryzacji

5. KEMON CREATIVE CUT – pozwala poznać aktualne trendy w modzie fryzjerskiej

Szkolenia prowadzone są też indywidualnie w salonach fryzjerskich oraz podczas spotkań regionalnych or-

ganizowanych przez Opiekunów marki kEmON. każde spotkanie szkoleniowe to także doskonała okazja do 

wymiany doświadczeń z innymi fryzjerami. Organizujemy szkolenia dotyczące nie tylko wiedzy fryzjerskiej, 

ale także menedżerskiej, niezbędnej przy praktycznych aspektach prowadzenia salonu.

SzkOLENia
zespół instruktorów marki kEmON to ludzie o szerokiej wiedzy, pasji i talencie fryzjerskim. prze-

mawia za nimi także doświadczenie zdobyte poprzez udział w międzynarodowych projektach: 

tHE itaLiaN tOucH, seminariach SaSSOON acaDEmY oraz tONi&guY, a także inspiracje czerpa-

ne z SaLON iNtErNatiONaL i aLtErNatiVE Hair SHOW.

KEmoN  System szkoleń KEmoN System szkoleń

Bydgoszcz

WarszawaPoznań

Wrocław

Kraków
Bielsko-Biała

Lublin

Gdańsk
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NaSzE aktYWNOŚci
Współpraca z marką kEmON oznacza najlepszy, profesjonalny serwis dla salonów fryzjerskich. W trosce o 

naszych klientów dostarczamy świetnej jakości produkty i sprzęt do pracy, a także proponujemy bogatą 

ofertę szkoleniową. ale nie tylko… 

każdego roku organizujemy konferencje i szkolenia zagraniczne. Nasi klienci poznają i zwiedzają świat, 

szkolą się pod okiem międzynarodowego grona stylistów, a także czerpią inspiracje ze światowych tren-

dów. każdy wspólny wyjazd, konferencja, gala to także niezapomniane spotkanie w  gronie przyjaciół 

z branży, możliwość wymiany doświadczeń i doskonała zabawa.

KEmoN  Aktywność KEmoN  Aktywność
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tHE itaLiaN tOucH
Włoski styl, który oznacza podejście wynikające z wrodzonej elegancji i kreatywności. W swej istocie za-

wiera on esencję włoskiej stylizacji, modę, aktualne trendy i koncepcję na życie. kolejne odsłony the 

italian touch to przeniesienie inspiracji ze świata mody i stylizacji na to, co we fryzjerstwie najważniejsze, 

czyli włosy.

każdego roku na wiosnę, podczas międzynarodowego wydarzenia – kEmON DaYS, następuje wielka pre-

miera tHE itaLiaN tOucH, która jest interpretacją kolekcji międzynarodowego teamu Stylistów, w tym 

również polskich instruktorów marki kemon. jest to niezwykła okazja, aby poznać spojrzenie najlepszych 

fryzjerów kontynentu na aktualne trendy.

KEmoN  The Italian Touch KEmoN  The Italian Touch

Italy

st
yl

itaLiaN StYLE

trendy

Be
au

ty
M

od
a

Kemon Days



16 17

pOkazY SzkOLENiOWE
Colorbox
Ekskluzywne show, prowadzone przez akademię Wierzbicki & Schmidt przy współpracy z marką kemon.  

prowadzącymi pokazy colorbox są doskonale znani z telewizyjnego programu „Ostre cięcie” instruktorzy 

marki kemon – andrzej Wierzbicki i tomasz Schmidt. prowadzący prezentują światowe trendy w strzyże-

niach i nowoczesne techniki koloryzacji.

Pokazy maniewski & Kemon
Vitkac – jubileuszowe seminarium maniewski&kemon połączone z wieczorną galą urodzinową z okazji 

X lecia marki maniewski. Wydarzenie odbyło się w Domu Handlowym Vitkac w Warszawie, gdzie maciej 

maniewski prowadzi własne atelier.

targi look 

podczas corocznych targów w poznaniu prezentowane są występy instruktorów na małej scenie, a tak-

że dodatkowe wydarzenia specjalne. W 2014 roku marka kemon przy współpracy z  maniewski aca-

demy zorganizowała wspólne seminarium prezentujące techniki cięć i koloryzacji oraz najciekawsze 

inspiracje i trendy na sezon jesień/zima 2014.

dwudniowe konferencje regionalne 
Okazja do zdobycia nowych doświadczeń oraz wzajemnych inspiracji a także do wspólnej zabawy. 

prowadzący prezentują efektywne techniki pracy, najnowsze trendy w strzyżeniach oraz koloryzacji. 

Stawiając na ciągłe doskonalenie umiejętności fryzjerów, pokazy prowadzą wykwalifikowani instruktorzy 

marki kemon.

Experience
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KEmoN Pokazy szkoleniowe KEmoN  Pokazy szkoleniowe



18 19

KEmoN dla domu dziecka w szamocinie
Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat– Janusz Korczak

Dzięki wspólnej pracy Opiekunów marki kEmON plac zabaw przy Domu Dziecka w Szamocinie 

został wyremontowany. Szary, od dawna niekonserwowany, wymagał gruntownego odświeżenia, 

drobnych napraw, prac w ogródku, a przede wszystkim nadania mu żywych kolorów, które 

przełamałby bezbarwną codzienność małych mieszkańców placówki opiekuńczej. Opiekunowie marki 

kemon tchnęli w to miejsce nowe życie, wzbudzając tym samym masę uśmiechów na buziach dzieci.  

Kudłaty na swoim 
Dzięki wspólnej pracy Opiekunów i instruktorów marki kEmON podczas jednego ze spotkań powstało 

dziesięć psich domków, zbitych z desek, zabezpieczonych i pomalowanych przez uczestników wyjazdu.  

Własnoręcznie przygotowane budy zostały rozdane w schroniskach dla bezdomnych zwierząt w całej 

polsce. Dzięki akcji „kudłaty na swoim” nowi, czworonożni lokatorzy spędzili zimę w lepszych warunkach.

KEmoN wspiera sport
Od kilku lat andrzej kawulok ściga się na torach motocyklowych w barwach kEmON.

ODpOWiEDziaLNOŚć SpOŁEczNa
fryzjerzy z wielkim sercem, czyli… „KEmoN – zagrajmy razem dla 
wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy”.
marka kEmON to znacznie więcej niż profesjonalne kosmetyki fryzjerskie, to także pozytyw-

ny stosunek do świata, ogromna wrażliwość i siła tkwiąca w poczuciu wspólnego działania. 

Dowodem na to jest nasz udział w największej na świecie akcji charytatywnej – Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy! Symbolem wspólnej akcji fryzjerów i WOŚp jest NOMEK, 

czyli maskotka – chłopiec trzymający w dłoniach orkiestrowe serduszko.

podczas Finału WOŚp jedną z atrakcji stanowią aukcje i licytacje NOmka w Salonach Firmo-

wych marki kEmON. We wspólnej zabawie w Salonach biorą udział klienci i przypadkowi 

przechodnie, często zaskoczeni tak oryginalną i pozytywną inicjatywą fryzjerów. Nierzadko 

przebieg fryzjerskiego Finału relacjonują lokalne telewizje i radiostacje, a miejscowa prasa 

i portale internetowe często z wyprzedzeniem informują mieszkańców o zbiórce w Salo-

nach Firmowych marki kEmON.

KEmoN  Działalność społeczna KEmoN  Działalność społeczna
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kEmON W mEDiacH 
jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami prasy branżowej, a także innych mediów. Wypowiedzi 

instruktorów marki kEmON są cytowane na łamach prasy poświęconej pielęgnacji i stylizacji włosów.

Dzięki publikacjom w magazynach kobiecych na temat kosmetyków kEmON, marka staje się jeszcze 

bardziej rozpoznawalna i popularna, co wpływa na ilość potencjalnych klientów w salonach fryzjerskich. 

informacje o produktach marki kEmON można także znaleźć w wielu popularnych portalach poświęco-

nych urodzie i pielęgnacji włosów.

profil marki „kemon bo włosy to lubią” na portalu społecznościowym Facebook z roku na rok osiąga coraz 

większą popularność. Bogaty w tematy branżowe, newsy, konkursy, ciekawostki oraz w zdjęcia najnow-

szych kolekcji fryzur i stylizacji stał się jednym z wiodących źródeł na temat produktów oraz wydarzeń 

organizowanych przez markę.

KEmoN  Media i nasz zespół KEmoN  Media i nasz zespół

Nasz zEsPÓŁ 
jesteśmy grupą otwartych i dynamicznych ludzi, którym przyświeca jeden cel: oferowanie najlepsze-

go serwisu salonom fryzjerskim. Dbamy o wysoką jakość partnerskiej współpracy, tworzymy głębokie, 

oparte na wzajemnym zaufaniu relacje, w których słowa przyjaźń, zrozumienie i wsparcie mają swoje 

uzasadnienie.

jesteśmy do państwa dyspozycji.

Szczecin, Świnoujście, trzebiatów, myślibórz, Barlinek, choszczno, Stargard Szczeciński, gorzów Wielkopolski, tel. 691 487 501

gdańsk, Sopot, gdynia. półwysep Helski, kościerzyna, Starogard gdański, tczew, tel. 691 487 503

Olsztyn, malbork, kwidzyn, Elbląg, Ostróda, giżycko, mikołajki, Szczytno, tel. 691 487 504

Białystok, Suwałki, Ełk, Łomża, Ostrołęka, Bielsk podlaski, tel. 691 487 506

Warszawa, pruszków, Skierniewice, Legionowo, Wyszków, tel. 691 487 526

Bydgoszcz, toruń, Brodnica, grudziądz, tel. 691 487 522

poznań, gniezno, jarocin, konin, kalisz, Ostrów Wielkopolski, tel. 691 487 518

zielona góra, kostrzyn, Słubice, Bolesławiec, jelenia góra, Leszno, tel. 691 487 517

Wrocław, głogów, Legnica, zgorzelec, Bogatynia, Wałbrzych, kłodzko, tel. 691 487 516 / 691 487 515

Łódź, Bełchatów, radomsko, piotrków trybunalski, tomaszów mazowiecki, Sieradz, tel. 691 487 520

Lublin, Siedlce, Biała podlaska, radom, puławy, chełm, kielce, tel.: 691 487 509

Opole, Bielsko-Biała, czechowice-Dziedzice, pszczyna, Oświęcim, tel. 601 439 453 

katowice, górny Śląsk, częstochowa, tel. 691 487 513

płock, Włocławek, kutno, mława, ciechanów, tel. 691 487 523

rzeszów, tarnobrzeg, zamość, przemyśl, krosno, tel. 691 487 510

kraków, tarnów, Nowy targ, Nowy Sącz, zakopane, krynica zdrój, tel. 691 487 529

koszalin, piła, Słupsk, kołobrzeg, Lębork, człuchów, Szczecinek, tel. 691 487 507

Italian Style
Nowoczesność
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Polwell Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz
tel. 52 325 20 30, fax 52 325 20 01

e-mail: kemon@kemon.pl, www.kemon.pl

art. nr: kz60012


