
Denna återförsäljar-handbok innehåller viktig information för dig som ny

återförsäljare. Vi rekommenderar att du läser manualen noggrant, detta gör dig

bättre rustad att ge god kundvägledning och service.

Handboken, tillsammans med Start Up Meeting, ger dig god kunskap och

förståelse för våra produkter och Photobiomodulation.

Om du har några frågor, kontakta oss!

Vi är stolta över att välkomna dig som återförsäljare och medlem av CTS Crew

Vänliga hälsningar

Lerke // 

Caball Therapy Systems

www.cts-reseller.com

post@photizo.info

+45 2815 5676

Välkommen
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Order Beställning
FAQ 
Jämförelseblad (Homecare) 
Returformulär

Crew chatten:

På reseller plattformen hittar du bilder, filmer, logotyper,
forskningsresultat, SoMe-material mm.

CTS Crew Chat

Reseller Plattform
https://www.photizo.info/ ———> Reseller Login

Lösenord:
CTS123- Ändras från och till

CTS Crew facebooksida, är sidan där du lägger dina nästa beställningar
och ställer frågor i chatten. Sajten/chatten är bemannad cirka 15-20
timmar per dag.

Skanna / ta en bild av QR-koden med din telefon och gå in i chatten
direkt.

Introduktion till CTS Crew
Våra återförsäljare och Crew medlemmar representerar och delar
vår vision om "Shine Light On Your Life", därför vill vi presentera
dig på våra sociala medier. Vi önskar därför att du skickar en bild
på dig själv med en Photizo och/eller ett Photonic Lights produkt
till oss, samt lite information om vem du är, varför du vill erbjuda
CTS-produkter och berättar om vad du mer erbjuder.

Detta postas på de olika sidorna med en direktlänk till din
(eventuella) webbshop, hemsida eller sociala medier, där
potentiella kunder kan få mer information om de produkter du
erbjuder och ev. försäljning.

Det är viktigt att du bokar ett Start Up Meeting inom 7 dagar efter
att du mottagit ditt startpaket, så att du besitter viktig kunskap
om ljusterapi och om våra produkter.

Reseller Plattform

Scanna QR-koden med din telefons kamera och gå direkt till
bokningssidan för Start Up Meeting.
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Vi uppdaterar reseller plattformen 2 gånger per månad med
annonser som du kan använda på din webbsida eller sociala
medieplattformar.
Annonserna är designade med en snygg layout och professionella
bilder på produkterna.
Om det är specifika annonser du vill ha kan du alltid skicka en
förfrågan till oss.

Du är alltid välkommen att få inspiration till texter och bilder från
våra sociala medier, samt tagga oss i dina inlägg. Vi delar
automatiskt detta på våra olika SOME-plattformar, detta kommer
att ge mer trafik till dina sidor/profiler.
Våra omsättningssiffror visar att våra återförsäljare som är aktiva
på sociala medier och taggar oss regelbundet, har mycket bra
resultat och bra försäljning.

Bra hashtags:
#caballtherapysystems
#photoniclights
#photizovetcare
#photizosport
#photizoskincare
#photizopainrelief
#photobiomodulation 
#ljusterapi
#laser 
#mindresmartor
#CTS

Nya annonser

* Exempel på annonser
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Branding
Våra återförsäljare och CTS Crew-medlemmar representerar och
sprider vår vision och mission över hela Europa - 
"Shine Light On Your Life"
Därför är det viktigt för oss att vi levererar och skickar ut våra
produkter med uppdaterade och korrekta tillbehör så långt det är
möjligt.

Utskickning av Photizo / Photonic Lights -produkter ska skickas
med:

Photizo / Photonic Lights produkt - väl inslagen
Quick Start på svenska
Thank you card

Behandlingsschema Hund
Behandlingsschema Häst

När du skickar Photizo Vetcare ska även följande skickas med:
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Alla Photizo-maskiner och Photonic Lights produkter som
levereras av Caball Therapy Systems har 2 års garanti från det
datum de såldes från CTS.

Kom ihåg att reklamationsrätten är till för att trygga
konsumenterna medan inom B2B gäller handelslagen, se bifogad.
Som återförsäljare är du ansvarig gentemot dina kunder i enlighet
med gällande köplag.

Hantering av serienummer
Att hantera serienummer på Photizos / Photinc Lights produkter
är en viktig del för att kunna behandla reklamationer och service.

När du tar emot dina produkter registrerar du serienumren i
ditt system.
  På dina kvitton/fakturor till kunder, skriv serienumret på
maskinen som har sålts.
  Om serienummer tas bort från maskinen gäller inte
garantin.

1.

2.

3.

Garanti - Reklamation

När du får en reklamation in från en kund är det viktigt att du
klargör problemet innan du kontaktar CTS. Här är det viktigt att
du får svar på följande frågor:

Vad är problemet?
Lyser produktet inte?

Om annat = Få bild/video

         1. Används originalladdaren? (Skicka bild vid behov/video)
         2. Fungerar den om laddaren sitter i produktet och kontakten?
         3. Hur många doser kan användas innan den slutar at lysa?
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Caball Therapy Systems 
On The Go
CTS On The Go är ett eget koncept, där några av våra
certifierade experter, från huvudkontoret i Danmark, reser runt i
Europa för att hålla "föreläsningar" och små pop-up event,
tillsammans med våra duktiga återförsäljare i sina egna
butiker/kliniker.
Detta ger en bra möjlighet till medarbetarutbildning och att ha en
”happening” där dina kunder eller potentiella kunder kan prova på
och känna effekten av CTS-produkter, lära sig mer om ljusterapi
hur resultatet kan bidra till en bättre vardag.

Anmäl ditt intresse för CTS On The Go så kontaktar vi dig när vi
planerar vår nästa resa i området du bor i.

Caball Therapy Systems

När du har svaret på ovanstående, skicka oss info och bilder/filmer i
CTS Crew-chatten, tillsammans med serienumret.
Om vi   kommer fram till att maskinen ska på reparation/service ska
en returform fyllas i för varje enskild maskin.
Dokument returform bifogas här i återförsäljar-handboken och
finns även i CTS chatt. Du kommer åt den genom att skriva: Return
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Om du vill ha en paketlösning för att snabbt komma igång med
din ljusterapiverksamhet online är CTS - Business in a Box en
utmärkt lösning. Med CTS - Business in a Box får du:

PBM Mastery

PBM Mastery = Photobiomodulation Mastery, är en livesändning
som skickas på vår Facebookprofil @photizosweden. Där tar vi
upp olika teman och går djupare in i
ljusterapi/Photobiomodulation. Här kan du få ny kunskap, detta
kommer att göra dig mer säker på att våra produkter fungerar
och varför de har så bra effekt.

Caball Therapy Systems 
Business In a Box

CTS färdigdesignad hemsida inkl. en webshop
Egen domän + integration
SOME plattformsintegration (IG / FB)

Uppstartskostnader:
4.992 SEK
Månadshyra (inklusive uppdateringar, prisändringar, domän)
200 SEK

Priserna är exkl. moms.

Bli medlem i vår kunskapsrika community.
Medlemskap för alla nivåer - från nybörjare till proffs!

Se tabellen nedan för en komplett lista över funktioner och
jämförelser mellan de olika medlemskapen.

Membership
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PBM-Mastery 2x per
månad, följt av frågor och
svar

Shine

Vårt gratis medlemskap. 
Är du nyfiken på vad ljus
kan göra för dig och vilka
fördelar ljusterapi har? 

Är detta medlemskapet 
för dig!

Radiance Luminary

50,-
pr. mnd

198,-
pr. mnd

Gratis

Börja din utbildning med
våra onlinekurser och

webinar + tillgång på alla
live och tidigare

webbseminarier. Är detta
medlemskapet för dig!

Är för dig som vill bli mer
professionell, dig som

söker bättre resultat med
ljusterapi och

Photobiomodulations
behandlingar. Är detta

medlemskap något för dig!

Shine Radiance Luminary

PBM-Mastery replay-
bibliotek

Youtube, Facebook-
grupper och andra
sociala mediegrupper

Veckans nyheter och
uppdateringar om
fotobiomodulering.

Bibliotek med
fotopunkturrecept och
protokoll

Anpassade
fotopunkturdiagram för
människor, hästar och
husdjur

Stöd för
företagsuppbyggnad och
utbildning med månatliga
utbildningswebinarier.
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