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Γιώργος Ταχτσίδης
Αναλυτής-Προγραμματιστής
www.hair.gr

ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΜΜΩΤΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

αποκλειστικά για κομμωτήρια

Hair Manager



Αποκτείστε τη σύγχρονη λύση
                            στα δικά σας μέτρα!

Κερδίστε χρόνο...
                 χωρίς λάθη!

Κρατήστε εσείς τον έλεγχο
                 κατακτώντας γνώση!

Ο Γιώργος Ταχτσίδης, αναλυτής-προγραμματιστής, με 27ετή εμπειρία
στην πληροφορική κομμωτικών επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας
σύγχρονα και πανίσχυρα εργαλεία, δημιούργησε το παραθυρικό (σε
περιβάλλον windows) πρόγραμμα Hair Manager, που παρέχει όλες τις
λύσεις για τη διαχείριση του κομμωτηρίου. Το πρόγραμμα Hair Manager
είναι σχεδιασμένο ειδικά για κομμωτήρια, εύκολο και φιλικό στη χρήση του
και μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας.

Με απλό, γρήγορο και ασφαλή τρόπο, το Hair Manager σας
δίνει όλα τα αποτελέσματα που αφορούν στην κίνηση της
αποθήκης προϊόντων, στα στατιστικά των πελατών, στην
παραγωγή των συνεργατών και στα οικονομικά του
κομμωτηρίου.

Με την πλούσια πληροφόρηση που σας δίνει η εφαρμογή Hair Manager,
έχετε πλήρη γνώση των δυνατών σημείων σας. Μπορείτε έτσι να
αντιδράσετε κατάλληλα για να βελτιώσετε τη θέση σας στην αγορά και να
συνεργαστείτε καλύτερα με τους κομμωτές σας.



Προστατέψτε
              την επένδυσή σας!

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Hair Manager

Ο Γιώργος Ταχτσίδης δίνοντας ανελλιπώς, για πολλά χρόνια, το παρόν στο
χώρο των κομμωτηρίων, αποτελεί προσωπική εγγύηση για τη διαρκή
υποστήριξη της επένδυσής σας. Με τις απαραίτητες αναβαθμίσεις, την
κατάλληλη εκπαίδευση, με προσωπικές επισκέψεις συμβουλευτικής,
τηλεφωνική υποστήριξη και με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας [internet /
e-mail / απομακρυσμένη πρόσβαση] βρίσκεται συνεχώς παρών με "λύσεις
εχεμύθειας και εμπιστοσύνης".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 250 ΚΟΜΜΩΤΕΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ
ΕΓΓΥΗΘΟΥΝ ΓΙ'ΑΥΤΟ 



Ο Γιώργος Ταχτσίδης
γεννημένος το 1965 στη Θεσσαλονίκη, με σπουδές στο τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ., ασχολείται επαγγελματικά στο
χώρο της πληροφορικής από το 1986. Έχει διδακτική εμπειρία πάνω από 3500
ώρες σε ποικίλα αντικείμενα πληροφορικής.
Έχει αναπτύξει περισσότερες από 20 ειδικές εφαρμογές σε διάφορους τομείς
επιχειρηματικής, εμπορικής και ακαδημαϊκής δραστηριότητας.
 
Το 1991 αναπτύσσει σε συνεργασία με κομμωτήρια και ειδικούς στο
management το πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη, πρόγραμμα
διαχείρισης κομμωτηρίων "Palais de Coiffure" το οποίο αποτέλεσε, για
πάνω από 20 χρόνια, πολύτιμο εργαλείο στην ανάπτυξη περισσότερων
από 180 επιτυχημένων κομμωτηρίων!
 
Το 2005 άρχισε η ανάπτυξη της εφαρμογής Hair Manager η οποία ξεκίνησε
έχοντας κληρονομήσει τη γνώση και την εμπειρία από την προηγούμενη
εφαρμογή για κομμωτήρια. Μέχρι σήμερα το Hair Manager αναβαθμίζεται
συνεχώς, ενσωματώνοντας όλες τις νέες ιδέες των κομμωτών και μάνατζερ.
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Για επιπλέον πληροφορίες κι επεξηγήσεις,
επικοινωνήστε με τον Γιώργο Ταχτσίδη.

Παν. Βλαχάκου 3,
562 26, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη
2310 704043,
6977 635486,
www.hair.gr
info@hair.gr


