
Vinter på Hår Inspiration 
 
Här kommer lite info från Hår Inspiration… 
 
Bokadirekt 
Nu ligger alla tider ute för det som är kvar av 2016. Under v.47 uppdateras januari osv. 
Alla bokningsbara tider ligger numera på Bokadirekt för att underlätta för er kunder 
och minska ner på telefontiden.      
 
Hur gör man vid bokning: Gå till www.harinspiration.se klicka på den gröna Bokadirektloggan, välj frisör 
Carina (om du vill ha den naturbaserade behandlingen), välj sedan vad du vill göra t.ex. Färgning                  
” naturbaserad”, du får nu upp alla datum som det finns tider på för färgning och du kan nu välja en tid som 
passar. 
OBS! Tiderna avser just den behandling du har valt, så väljer du en annan behandling så kan det finnas 
många fler tider, t.ex. bara klippning och ingen färgning.  
 
Skulle du absolut inte hitta någon tid så kan du alltid ringa tel.nr. 08-660 63 30 
och se om det har kommit in något återbud som ännu inte blivit uppdaterat, alternativt välja ett datum som du  
har som andra hands val och i meddelande rutan vid bokningen skriva att du önskar helst en annan tid om 
det dyker upp. 
 
NYHET! Nu kan du även skicka ett sms till tel.nr. 070-535 62 99 om du vill ha en återbuds tid eller 
sista minuten tid. 
Skriv då ditt mobilnr. och vad du vill göra och vilken dag som passar dig bäst, så får du förfrågan om 
något dyker upp.  
I övrigt så visas alla ombokningar automatisk på hemsidan när någon bokar om, så håll även lite 
utkik där. 
 
Klarna 
Vi har nu avslutat vårt samarbete med Klarna p.g.a den typ av marknadsföring som dom använde sig av, där 
många av er kunder blev förvirrade vad det gällde förskottsbetalning och annat vilseledande. Så nu bör det 
inte komma upp något mer från dom när ni gör era bokningar. 
 
Årets julklapp 
Även i år så är det bästa du kan ge någon i julklapp en Infravärmes fön. Med den så sluter du hårfjällen vilket 
gör att håret blir glansigt och följsamt och all frissighet försvinner. Även du som inte brukar föna ditt hår, får 
en helt ny upplevelse med den här tekniken som helt skiljer sig från vanligt föning. Vi har nu fyllt på lagret 
och det är samma fördelaktiga pris till er kunder som tidigare Pris: 700 kr. 
 
Även Lilla Hårboken är en uppskattad present för den som vill lära sig alla tips och trix för hårets bästa.  
Pris 245 kr 
Priset kan skilja något om du väljer att köpa den på nätet via Bokus/Adlibris eller i bokhandeln. 
 
Slutligen så kan ett produktpaket med Schampo / Balsam vara en uppskattad present.  
Under november och december kan man köpa flera populära märken till 50%. 
 
Hoppas få se dig lite längre fram! 
 
Bästa hälsningar 
 
Carina Hansson Berg 
Hår Inspiration 
08-660 63 30 
 


