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F.D. PR-ANSVARIG LENA EDBERG PRESENTERAR POPULÄRA INLÄGG I VÅRA EGNA
KANALER OCH VAR SHR HAR SYNTS I ANDRA MEDIA

Artikel i Mitt i HUDDINGE med Lena Junberger om
avbokade kunder till följd av Corona-viruset; – Det har
varit toppar och dalar i företaget tidigare, men då har det
alltid löst sig. Jag har nog aldrig känt mig så här orolig
och stressad som nu, säger hon.

HÄNG MED DIREKT I VAD SOM HÄNDER GENOM ATT FÖLJA OSS PÅ
FACEBOOKSIDAN: SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION, SHR
OCH PÅ INSTAGRAM: SHR_SVERIGES_HUDTERAPEUTER (OBS NYTT NAMN)
GÅ MED I VÅR FACEBOOKGRUPP; SHR MEDLEMMAR.
GLÖM INTE ATT TAGGA #AUKTORISERADHUDTERAPEUT I ERA INLÄGG OCH
HJÄLP OSS GÄRNA ATT SPRIDA VIKTIG INFORMATION TILL KONSUMENTERNA
GENOM ATT DELA VÅRA INLÄGG.
ANTAL FÖLJARE JUST NU: INSTAGRAM 3 612, FACEBOOK 5 419
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Vi fick mycket positiv respons på det brev som vi skickade till
regeringen samt press och sedan delade på sociala medier.

P4 Västernorrland med SHR:s ordförande
Annica Joensuu om att tar bort hår i ansiktet.
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Kicki Norman, Daisy Beauty
nämnde även detta brev i inlägget
”Vad kan vi göra i corona-krisen?
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Vi delade denna kampanj som fick stor spridning:
TACK för att du väljer en Auktoriserad Hudterapeut som är medlem i SHR.
Våra medlemmar behöver dig som kund lite extra mycket i dessa tuffa
tider. Fortsätt gärna att handla presentkort och produkter av din hudterapeut även om du inte kan gå på behandling just nu.

Malin Helsing i Sundsvalls Tidning där hon berättar
att "Företaget har hela tiden vuxit och mycket tror jag
själv beror på att vi satsat på kunskap och kvalitet,
alla anställda är auktoriserade hudterapeuter och den
tryggheten gillar kunderna"

NY Kampanj lanserades i februari
Vill du ha resultatinriktad hudvård utan att tumma på säkerheten?
VÄLJ EN HUDTERAPEUT SOM ÄR MEDLEM I SHR Då är
du garanterad en säker behandling hos en auktoriserad hudterapeut som följer den europeiska standarden för hudvårdstjänster.
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation är skönhetsbranschens största aktör helt utan vinstintressen. Vi består av
auktoriserade hudterapeuter som jobbar för kvalitet, status
och konsumentsäkerhet.
Var smart, välj resultat och säkerhet. Det handlar om din hud!
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Lotta Åström, vår styrelseledamot och regionansvarig
Norrland, berättar om läget för hennes salong Harmony
by Lotta i Sundsvalls Tidning. Där hon även nämner vårt
gemensamma brev till regeringen.
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