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Oorsprong 
Cleyo Skin Experts

Leentje Henraat heeft na vele jaren van
ontwikkeling, in 2008 de eerste fundamentele
bouwstenen gelegd voor deze succesformule. Na
een aantal jaren voor grote en bekende merken
trainingen en opleidingen te hebben verzorgd,
kwam ze tot de conclusie dat ze steeds iets miste. 

De onpersoonlijke benadering en het minimale aan
opleiding/ training welke geboden werd deed haar
besluiten een eigen concept op te bouwen waarin
persoonlijke ontwikkeling, oprechte interesse en
een vooruitstrevend product de basis moest zijn. Dit
inclusief het werken met geheel individuele en
persoonlijke behandelplannen voor haar cliënten. 

Want zeg nou zelf, iedereen is toch uniek? Dit zelfde
telt ook voor de huid. Nu 10+ jaren verder, is Cleyo
Skin Experts marktleider op het gebied van
Huidverbetering en hebben wij ontzettend veel
mensen hun eigen indentiteit, zelfverzekerdheid en
charisma terug kunnen geven.   



Alone you go fast,
together you go far! 

 

ONZE OVERTUIGING

Cleyo werkt met mensen die committed zijn en bewust
kiezen voor een gezond leven, een succesvol uiterlijk en een
krachtige leefstijl. 



De naam Cleyo 
 

Cleyo laat zich inspireren door de grootste
natuurlijke schoonheid uit de geschiedenis
Cleopatra. Zij was zelfverzekerd, intelligent en
de meest begeerlijke vrouw van haar tijd. De
uitgebreide schoonheidsrituelen van haar
innerlijke en uiterlijke verzorging in combinatie
met haar verleidelijke tact, maakte haar voor
vele oogverblindend en zo werd zij het
toonbeeld van schoonheid en succes. 

Cleyo biedt haar cliënten een unieke,
resultaatgerichte huidbehandeling. In een
omgeving van luxe, aandacht en rust, leveren
onze Skin Experts een echte bijdrage aan de
natuurlijke schoonheid van onze cliënten. Een
nieuw ritueel, een moment echt even helemaal
voor de cliënt.



BIOLOGISCH & VEGAN
 

Het grootste deel van onze
productlijn is volledig biologisch en
vegan. Door de unieke
samenstelling van lichaamseigen
stoffen en hoogwaardige
werkstoffen creëer jij unieke
resultaten in combinatie met
persoonlijke behandelprotocollen.
Hierdoor kan ook jij bijzonder veel
waarde creëren op het gebied van
huidverbetering.

HUIDVERBETERINGS
GARANTIE

Om de prestaties van onze producten
te kunnen blijven waarborgen werken
wij als 
enige in Europa met 80%
huidverbeterings-garantie. Dit kunnen
wij doen omdat wij met hoogwaardige
gepatenteerde stoffen werken. Dit in
combinatie met de persoonlijke
benadering voor ieder uniek individu
door de inzet van persoonlijke
behandelplannen. Dit zorgt voor een
High- End behandelingsconcept.



ONZE
INDENTITEIT

EEN KONINKLIJKE BEHANDELING

Een gelukkige cliënt is het kroontje op ons werk.
Daarom krijgt men bij ons dan ook een koninklijke
behandeling

VOOR NATUURLIJKE SCHOONHEID 

Een gezonde huid is een mooie huid één van de
kenmerken van een natuurlijke schoonheid. Wij
gebruiken de kracht van het natuurlijke proces van
celvernieuwing. 

EEN PERSOONLIJK BEHANDELPLAN

Iedereen is anders, dus ook iedere huid is anders. 
Al onze behandelingen zijn 100% afgestemd op de
cliënt en zijn/haar huid. 

VOOR HET BESTE RESULTAAT

Een persoonlijk behandelplan, de beste
experts, materialen en de nieuwste
technieken, dat is waar wij voor staan. 



Cleyo heeft een stevig fundament
met het 4you-4S systeem 

SKIN IMPROVEMENT

Een gezond en
stralend uiterlijk. 

STILL LISTEN 

Een echte connectie
en bijzondere relatie
met jouw cliënten, je
geliefde en sociale
omgeving. 

SIMPLY FOCUS

Een gefocust leven
zonder stress, met rust
en overzicht.

STAR OF YOUR
BUSINESS

Het benutten van jouw
volledige potentie en
het creëren van
krachtige resultaten. 



Onze kernwaarden zijn:

Hebben een commitment op jouw succes 
Oprecht en eerlijk
Verleggen je grenzen
Werken altijd vanuit het 4S's systeem



DE FORMULE 

TOTAL PACKAGE 
 

Als onderdeel van
Cleyo ervaar je

direct de voordelen
van het totaal-

plaatje. Vanuit het
hoofdkantoor

focussen wij op de
marketingstrategieë

n, innovaties,
onderzoeken,
producten en

bedrijfsvoering.  Dit
zodat het merk en
bedrijf sterk naar
voren komt in de
markt, zodat jij je

kunt focussen op het
maximaal creëren
van resultaat bij je

klant, zonder dat jij je
zorgen hoeft te

maken over al het
werk achter de

schermen. 

ULTIEME 
PARTNER

Met de afdeling
vanuit ons

hoofdkantoor en de
hechte band tussen

de vestigingen heb je
de ultieme sparring-

partner. Over elk
idee, of het nu gaat

over marketing,
sales, je salon of

klantcontact. Je hebt
altijd een specialist

tot je beschikking die
je erbij kan helpen.

Je runt je eigen
onderneming met de
voordelen van een
team. Een team dat

indrukwekkende
resultaten creëert,

levens transformeert
en nieuwe

toekomsten bouwt. 

BEWEZEN
RESULTATEN

Je hoeft het wiel niet
opnieuw uit te
vinden. Met de

Cleyo Formule heb
je een bewezen en

succesvolle formule.
Dit geldt niet enkel

voor de
bedrijfsvoering maar
ook voor de kwaliteit

van onze
programma's. Onze

programma's zijn
bewezen en getest,
hieruit komt 100%

resultaat. Vele
cliënten zijn al

succesvol geholpen
door  een van onze
Cleyo Skin Experts. 

HOGE OMZET
 

Wij zijn in staat
waarde te creëren

door ons te
focussen op de

kwaliteit van onze
producten en

daarbij exclusieve
en professionele
begeleiding te

bieden als
huidspecialist.

Hierdoor is
resultaat

vanzelfsprekend.
Onze klanten

verkiezen resultaat,
kwaliteit en impact
boven de prijs. Dit
zorgt er uiteindelijk
voor dat je met een

minimaal aantal
klanten hoge omzet

draait.  

Jouw eigen 
Cleyo Skin Experts 



STANDAARD

Wat is jouw standaard? Mensen hebben een
bepaalde standaard in het leven. Met minder nemen
ze over het algemeen geen genoegen. Ook Cleyo
als bedrijf heeft een bepaalde standaard. Wij bieden
High- End behandelplannen. Cleyo heeft zich
gepositioneerd als "A- speler" in de markt. Dit
betekent dat wij ook enkel met "A-Spelers" werken.
Dit zie je terug in de salon, inrichting, opleidingen,
kleding etc.
 

CLEYO ACADEMY 

Als startende owner van Cleyo is het noodzakelijk
om competent te worden in coaching en op een
basislevel te komen, om klanten goed te kunnen
begeleiden naar hun doel. Na het tekenen van de
overeenkomst start je daarom zo snel mogelijk met
de Cleyo Academy. Een interne opleiding waarbij je
naast training en coaching ook leert hoe je
succesvol jouw onderneming kunt runnen. 
 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

Na de Academy blijft iedereen binnen Cleyo
doorleren. Dit doen we doormiddel van wekelijkse
meetings, live dagen en persoonlijke sessies.
Iedereen streeft naar resultaat en voorziet elkaar
van brutaal eerlijke feedback. Geen eilandjes, maar
een sterk en hecht team dat elkaar naar het
volgende niveau tilt. 

NEXT LEVEL AAN BEGELEIDING



Dit krijg je
van ons 

KIES JIJ  ER VOOR JEZELF AAN
TE SLUITEN BIJ HET TEAM VAN
CLEYO, DAN ONDERSTEUNEN
WIJ JOU OP DE VOLGENDE
GEBIEDEN  



De start:
Ondersteuning bij het zoeken naar jouw perfecte locatie 
1 op 1 business coaching
Je eigen social media kanalen ter beschikking
Je eigen pagina's op de website
De start naar jouw eerste blijvende klanten 
Groepscoaching Cleyo op basis van kennis en ondernemen
1x per kwartaal een Cleyo Day!
Altijd een back up jij bent niet meer alleen 
Ondersteuning bij het bespreken van jouw business plan
Persoonlijke Kick-off Campagne bij start eigen vestiging 
Verkoop skills verbeteren
Wij creëren samen met jou, jou als DE Huid Expert 
Cleyo Kick- Off learning



De voordelen voor jou

Je eigen Cleyo Skin Experts

Gebruik maken van onze bewezen formule

Kennis altijd dichtbij

Een vast bedrag per maand

Direct starten met omzet maken

Snelle contacten, korte lijntjes

Alleenrecht van handelsnaam in regio

Bijscholing & ontwikkeling

Advies bij ondernemerschap

Geen eenzaam beroep, je bent een team

Snelle groei mogelijkheden



WEKELIJKSE ONLINE MEETING & BUSINESS COACHING

Sales, marketing, targeting, persoonlijke ontwikkeling, productkennis en
huidspecialisatie. Dit doen we in teamverband en ook deels individueel.
  

ONBEPERKTE ONDERSTEUNING MARKETING/ FINANCE/
SALES

Altijd toegang tot het hoofdkantoor door middel van telefonisch contact,
mail, whatsapp, Fysieke en online meetings. Snelle korte verbindingen
met jouw specialist op wat voor vakgebied dan ook.  

TRAINING EN OPLEIDING 

Onbegrensde mogelijkheden voor interne trainingen, online opleidingen
en persoonlijke trainingen op maat. Om jou naar het volgende niveau te
tillen op het gebied van Huidspecialisaties, sales en verkoop. 

EXTRA 



Het Merk

CLEYO 4S'S

Rechtmatig gebruik
van Cleyo en de
4S's 

- Skin Improvement
- Still Listen 
- Simply Focus
- Start of your
Business

FORMULE 
Gebruik van de
Cleyo persoonlijke
behandelplannen,
behandelmethodie
ken, producten en
formule. 

COACHING 
Uitdragen en gebruik
maken van Cleyo
Coaching. Zowel voor
jezelf als voor je
cliënten waarde
creëren op het gebied
van persoonlijke
ontwikkeling. 



Marketing 

 

 

Landelijke marketing

Persoonlijke marketing
ondersteuning 

Opmaak van
persoonlijke
advertenties, social
media afbeeldingen en
werkmateriaal
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"Starten als franchiser
heeft voor mij zowel
persoonlijk als zakelijk vlak
bijzonder veel groei en
succes gegeven!"

Mandy Havenaar

"Wat het mij als franchiser
heeft gebracht is heel veel
persoonlijke ontwikkeling
en zoveel meer kennis als
ondernemer binnen de
beauty branche! 

Linda van der Holt
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Neem jij de weg naar succes?
 

info@cleyobeautyproducts.com

Cleyo Skin Experts

WWW.CLEYOBEAUTYPRODUCTS.COM - WWW.CLEYO.EU


