Kérdőív szempilla-stylistoknak
Véleményetek fontos nekünk, hogy valóban a Ti igényeiteknek megfelelő
választékot tudjuk kialakítani webáruházunkban.
Jelöljétek meg a válaszokat!

1. Milyen vastagságú szempillákat használsz? Többet is megjelölhetsz.
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2. Mely vastagságú pillát használod leggyakrabban? Többet
felsorolhatsz. Legelöl a leggyakrabban használt vastagság álljon.

3. Kipróbálnál a megszokott vastagságokon kívül másfajtát is?

Igen

Nem

4. Ha igen, mely vastagságok azok?
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5. Milyen íveltségű szempillákat használsz? Többet is megjelölhetsz.
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6. Mely íveltségű pillákat használod leggyakrabban? Többet
felsorolhatsz. Legelöl a leggyakrabban használt íveltség álljon.

is

7. Milyen hosszúságú pillákat használsz?
leggyakrabban használt hosszúság álljon.

a

8. Milyen kiszerelésű pillákat használsz inkább?

Egy méret/tálca
Mix méret/tálca
9. Használsz színes pillákat?

Igen

Nem

Sorold

fel.

Legelöl

10.Melyik típusú színes pillát találod hasznosabbnak?

Egy szín/tálca – mix méretben
Több szín/tálca – azonos méretből
11. Melyek az általad leggyakrabban használt színes pillák? Többet is
felsorolhatsz. Legelöl a leggyakrabban használt szín álljon.

12. Véleményed szerint milyen pillákra lenne szükség még a hazai piacon,
ami jelenleg nem kapható? Többet is felsorolhatsz. Vastagság, íveltség,
hosszúság megjelölésével.

13. Milyen kiszerelésű ragasztót használsz?

3ml-es
5ml-es

10ml-es
14. Miért ezt a kiszerelést használod?

Vendégeim száma miatt
Ára miatt

Hamarabb elfogy, ezért mindig frisset tudok venni
Csak ilyen kiszerelés kapható ebből a ragasztóból
15. Te melyik kiszerelést tartod ideálisnak?

16. Mi a legfontosabb szempont ragasztó vásárlásakor? Többet is
megjelölhetsz.

Gyors kötés
Tartósság
Alacsony irritáció
Kedvező ár
Egyéb…
17. Miben tárolod a ragasztót applikáció közben?

Gyűrű
Üveg tálka
Jáde kő

Egyéb…
18. Hol helyezed el a pillacsíkokat applikáció közben?

Kézfejemen
Vendég mellett
Egyéb…
19. Mit használsz szemalátétnek?

Ragasztószalag
Zselés alátét
Szilikon alátét
Egyéb

Mit használsz?:

20. Használsz applikálás után utóápoló készítményt a pillákon a tartósság
növelése érdekében?

Igen

Nem

21. Vendégeidnek szoktál ajánlani otthoni ápolásra utóápoló készítményt?

Igen

Nem

Köszönjük válaszaidat, véleményedet!
Fontos! A kitöltött kérdőívet küldd el nekünk az info@pillafutar.hu e-mail
címre. A tárgy mezőbe tüntesd fel: Kérdőív
Pillafutár

Neved:
e-mail címed:

Szeretnél kapni hírlevelet újdonságainkról, akciókról?

Igen

Nem

