
Μένουμε όμορφες,  
μένουμε ασφαλείς! 
Φτιάξαμε για εσάς το πιο ασφαλές μέρος της πόλης! 

Αγαπητές μας πελάτισσες, 

Με το 2ο κύμα της επιδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2 να πλήττει την ευρύτερη κοινότητα στην οποία 

ζούμε, είναι απαραίτητο περισσότερο από ποτέ να προσαρμόσουμε την συμπεριφορά και τις συνήθειες μας 

στη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε και να γίνουμε ο καθένας από εμάς μέρος της λύσης, 

προστατεύοντας όσους αγαπάμε αλλά και ο ένας τον άλλο, με αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης. 

Εμείς, τα στελέχη και το προσωπικό του Yemaya Beauty Saloon, παίρνουμε την ευθύνη αυτή πολύ σοβαρά, 

φροντίζοντας για την ασφάλεια κάθε ανθρώπου που μας εμπιστεύεται και μας τιμά με την παρουσία του στο 

κατάστημά μας. 

Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε, υλοποιήσουμε και θέσουμε σε εφαρμογή ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής ασφάλειας με το τίτλο/σύνθημα «Μένουμε όμορφες, μένουμε 

ασφαλείς!» που εξασφαλίζει για εμάς και τις  πελάτισσες μας ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας από 

κάθε κίνδυνο, πηγαίνοντας πολύ πιο πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις οδηγίες 

του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τα επίσημα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει καινοτόμο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, διαδικασίες σχετικές με την 

είσοδο και την παραμονή στο χώρο, εκπαίδευση προσωπικού, επέκταση ωραρίου, χρήση μόνο κορυφαίων 

προϊόντων περιποίησης με αυστηρές προδιαγραφές και άλλα, τα οποία παρουσιάζουμε πιο αναλυτικά 

παρακάτω.  

Επιπρόσθετα, αποφασίσαμε να αποφύγουμε την αυτάρεσκη ικανοποίηση για το τι κάνουμε και να θέσουμε 

αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα στην κρίση διεθνώς αναγνωρισμένου ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης 

ασφάλειας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας!  

Είμαστε περήφανοι για την πιστοποίηση μας με το σήμα S&W CERT που παρέχεται από την παγκοσμίου 

κύρους Swiss Approval  και δίδεται με βάση αυστηρά κριτήρια που περιλαμβάνουν πλήρη συμμόρφωση με 

διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές καθώς και τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις. 

  

Όπως είναι φυσικό, οι παρεμβάσεις αυτές αυξάνουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος του καταστήματός 

μας. Αποφασίσαμε να αναλάβουμε εμείς το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος αυτού του κόστους, 

μεταφέροντας μικρό μόνο μέρος αυτού στην πελατεία μας, ώστε να παραμείνει η λειτουργία μας οικονομικά 

βιώσιμη, μέσω μιας μικρής αύξησης των τιμών των υπηρεσιών μας, οι οποίες παραμένουν από τις καλύτερες 

της πόλης μας! 

Έτσι, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευση που βάλαμε στον εαυτό μας από την πρώτη ώρα που ανοίξαμε: 

«Να προσφέρουμε κορυφαίο επίπεδο υπηρεσιών, από εξαιρετικούς επαγγελματίες του τομέα της 

προσωπικής περιποίησης, που είναι οικονομικά προσιτές σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να δείχνουν, να 

νιώθουν και να είναι όμορφες!» 

Φτιάξαμε λοιπόν για εσάς το πιο ασφαλές μέρος της πόλης. Μένουμε όμορφες, μένουμε ασφαλείς! 

Σας περιμένουμε! 

Ειρήνη Μπούζη 
Αποστόλης Ρήγας 


