HairStudio
Nέο χρώμα, μοντέρνο hairstyle, πρωτότυπο μακιγιάζ, νέες ιδέες;
τίποτα δεν είναι αδύνατο με τη διαχείριση PRISMA Win® HairStudio!
Mία πρωτοποριακή εφαρμογή για τα σαλόνια ομορφιάς νέας γενιάς! Με τη
χρήση πολλαπλών κριτηρίων, όπως τη μορφή προσώπου, το μήκος και τo
τύπο μαλλιών, το χρώμα ή το ύφος, η εφαρμογή παρουσιάζει στους πελάτες
την εικόνα τους με νέο χρώμα, νέο κούρεμα, νέο στυλ και πρωτότυπο
μακιγιάζ!

βρείτε το στυλ που σας ταιριάζει,
ταιριάζει
χωρίς … ατυχή πειράματα!!

Πώς θα έμοιαζαν οι πελάτες σας με ένα νέο εκκεντρικό look; Με μία
ριζική αλλαγή στα μαλλιά ή με ένα νέο εντυπωσιακό μακιγιάζ;
Αποκαλύψτε
ψ τουςς τώρα
ρ πωςς θα είναι η νέα τουςς εικόνα με
μ τηη βοήθεια
β ή
του
PRISMA Win® HairStudio!
Στη φωτογραφία του πελάτη μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 2000,
προσεκτικά επιλεγμένα, hairstyle της εφαρμογής και να εφαρμόσετε
αυτόματα. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε και νέες
κομμώσεις.
Τα hairstyles μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας πολλαπλά
κριτήρια, όπως τη μορφή προσώπου
κριτήρια
προσώπου, το μήκος και το τύπο μαλλιών,
μαλλιών το
χρώμα ή το ύφος έτσι ώστε να βρείτε την κατάλληλη πρόταση. Μπορείτε
να αποθηκεύσετε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς για να τους
προβάλλετε στον πελάτη σας και εκείνος να κάνει την τελική επιλογή.
Το νέο look τελειοποιείται με κατάλληλο μακιγιάζ και πρωτότυπα
αξεσουάρ. Το Hairstudio σας προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις
ωστόσο μπορείτε και εσείς να αποθηκεύσετε τις δικές σας δημιουργίες.

Τα αποτελέσματα μπορούν όχι μόνο να εφαρμοστούν αμέσως, αλλά και να τυπωθούν με πολλαπλάσιες μορφές σε μια
σελίδα ενώ μπορείτε στην εκτύπωση να συμπεριλάβετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας. Η φωτογραφία και όλες οι ιδέες
και προτάσεις για το καινούργιο look του πελάτη μπορούν να αποθηκευτούν αυτόματα στην εφαρμογή και να
χρησιμοποιηθούν και πάλι στην επόμενη επίσκεψη του!

Εξασφαλίζει στους πελάτες σας, το στυλ που
τους ταιριάζει εύκολα, γρήγορα, απλά!

HairStudio
Βήμα 1ο - Εισάγετε την φωτογραφία του πελάτη
από αρχείο ή φωτογραφική μηχανή και την
αποθηκεύετε συμπληρώνοντας το όνομα του

Βήμα 2ο - Το πρόγραμμα αναγνωρίζει και
χαρακτηρίζει τα περιγράμματα του προσώπου των
ματιών, των χειλιών και των βλεφάρων ενώ
παράλληλα μπορείτε να εκτελείτε διορθώσεις.
Όσο πιο ακριβή είναι τα περιγράμματα τόσο πιο
σωστά θα τοποθετηθεί το μακιγιάζ και το hairstyle
Βήμα 3ο - Ορίζετε τη μορφή του προσώπου, των
ματιών, των χειλιών, το μήκος και τον τύπο
μαλλιών. Επιλέγετε γυαλιά εάν ο πελάτης φοράει.

Βήμα 4ο - Ορίζετε το τύπο χρώματος του
δέρματος, των ματιών, των χειλιών και των
μαλλιών και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Βήμα 5ο - Η εφαρμογή επεξεργάζεται όλα τα
δεδομένα με τα χαρακτηριστικά του πελάτη που
ορίσατε και σας υποβάλλει τις προσωπικές
συστάσεις ομορφιάς. Οι συστάσεις μπορούν να
εκτυπωθούν.

Βήμα 6ο - Επιλέξτε τη κόμμωση που ταιριάζει στο
πελάτη σας σύμφωνα και με τις δικές του
προτιμήσεις μέσα από μία συλλογή με 2000
hairstyles. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα και το
μήκος.

Βήμα 7ο - Επιλέξτε το μακιγιάζ που ταιριάζει στο
πελάτη σας σύμφωνα και με τις δικές του
προτιμήσεις.
Βήμα 8ο - Επιλέξτε αξεσουάρ αλλά και κοσμήματα
από πρωτότυπες και μοντέρνες συλλογές της
εφαρμογής.
Βήμα
ήμ 9ο - Τέλοςς αποθηκεύστε,
η
, εκτυπώστε ή
αποστείλετε με e-mail το αποτέλεσμα.

Η διαχείριση PRISMA Win® HairStudio λειτουργεί συνδυαστικά με την εφαρμογή
PRISMA Win® Διαχείριση Κομμωτηρίου & Κέντρου Αισθητικής
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