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Jak obliczyć marżę?  
i właściwie – po co?
Jakie wskaźniki wziąć pod uwagę, aby poprawnie 
wyliczyć cenę zabiegu?

wszystko w twoich rękach i ...
telefonie! 
Jak skutecznie wykorzystac funkcjonalnośc Instastories. 

Jak nauczyć zespół sprzedaży 
kosmetyków?
Sprzedaż produktów do pielęgnacji domowej przynosi 
spory zysk salonowi. o ile istnieje.

numer 1/2020 (1) | cena 39 PLN (w tym 8% VAt)be
teMat wydaNia:

zarządzanie  
Pracownikami 
8 najważniejszych aspektów budowania 
efektywnych zespołów

B E A u t y  &  E s t h E t I C
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t e m a t  w i o d ą c y

zarządzanie 
12  roZMowa kwaliFikacyJna – na co Zwrócić 

uwaGĘ, By DoBrZe ocenić kanDyData? 
roZMoWA Z NATALIą BogDAN.

16  Jak PrZeProwaDZić okresową ocenĘ 
Pracownika? NA JAKICH KryTErIACH PoWINNA SIę 
oPrZEć I CZEgo WyMAgA?

20  sPotkania Z PracownikaMi  
– o cZyM i Po co roZMawiać? WyMIANA 
INForMACJI To PoDSTAWA. JEDNą Z oPCJI, KTórą 
PrAKTyKUJE (I CHWALI SoBIE) WIELU MANAgEróW Są 
CyKLICZNE SPoTKANIA Z ZESPołEM.

24  Jak naucZyć Pracowników sPrZeDaży 
ProDuktów? Co ZroBIć, By ZESPół ZASZCZEPIł 
W SoBIE CHęć I oBoWIąZEK MóWIENIA KLIENTKoM 
o PrAWIDłoWEJ, PIELęgNACJI DoMoWEJ?

28  co ZroBić By Pracownicy nie oDesZli? 
UNIKNIęCIE roTACJI PrACoWNIKóW To JEDNo 
Z WAżNIEJSZyCH ZADAń MANAgErA.

32  toksycZny Pracownik, który Ma Duży oBrót 
– cZy to sytuacJa BeZ wyJŚcia? JAK PorADZIć 
SoBIE Z „TrUDNyM” PrACoWNIKIEM?

36  Jak ZarZąDZać PokolenieM Z? JAK Z NIM 
PrACoWAć? JAK ZArZąDZAć, DySCyPLINoWAć I JAK 
WyKorZySTAć JEgo PoTENCJAł?

40  MinDFulness Jako narZĘDZie BuDowania 
DoBrycH relacJi w ZesPole. roZMoWA 
Z MAłgorZATą ENgLErT.

rentowność 
48  kieDy i Jak inwestować w nowe ZaBieGi 

i urZąDZenia, By nie PrZeinwestować? JAKIE 
SygNAły MóWIą, żE PrZySZEDł CZAS NA ZAKUPy NoWyCH 
MASZyN?

36
68

92
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80  5 PrawDZiwycH PowoDów, Dla którycH 

warto roBić coMiesiĘcZne ProMocJe 
w twoiM salonie. KTo TAK NAPrAWDę KorZySTA 
Z ProMoCJI I DLACZEgo WArTo JE TWorZyć?

84  Jak PoZyskiwać i wykorZystywać oPinie 
klientów o nasZycH usłuGacH? ForA 
INTErNEToWE I MEDIA SPołECZNoŚCIoWE To NArZęDZIE 
NIE TyLKo DLA KoNSUMENTóW ALE I MANAgEróW 
gABINETóW BEAUTy.

88  oPinie na teMat twoJeGo salonu w sieci 
– Jak Je Monitorować i Jak niMi ZarZąDZać? 
Aż 88% INTErNAUTóW CZyTA ZAMIESZCZoNE W SIECI 
oCENy ProDUKTóW, USłUg I FIrM. JAK ZArZąDZAć 
oPINIAMI o NAS?

social media 
92  Po co ci instaGraM? 5 PoWoDóW, DLA KTóryCH 

WArTo ZAłożyć I roZWINąć ProFIL TWoJEgo SALoNU. 

52  w 2020 roku nie Da siĘ uniknąć PoDwyżek 
cen ZaBieGów. KLUCZoWE PyTANIE To: o ILE JE 
PoDWyżSZyć? I JAK To WyLICZyć?

58  7 sPosoBów na naDPoDaż klientów. TELEFoN 
NIE PrZESTAJE DZWoNIć, grAFIKI Są ZAPEłNIoNE. MAMy 
SUKCES! TyLKo Co ZroBIć, gDy PrACy JEST ZByT WIELE?

63  Jak oBlicZyć MarżĘ ZaBieGu? I WłAŚCIWIE Po 
Co? ArLETA TUrKACZ I JUSTyNA KoSIńSKA-JANKoWIAK 
WyJAŚNIAJą JAK oSZACoWAć WySoKoŚć CENy ZABIEgU, 
By PrZyNIoSłA oCZEKIWANy ZySK, A JEDNoCZEŚNIE NIE 
PrZESTrASZyłA KLIENTóW? 

68  stany MaGaZynowe – Jak Je ProwaDZić, 
Jak naD niMi Panować? KTo PoWINIEN SIę NIMI 
ZAJMoWAć? Co roDZI NAJWIęKSZE TrUDNoŚCI W TEJ 
KWESTII? I WSZySTKo INNE, Co WAżNE NA TEN TEMAT.

72  7 PoraD Jak wyBrać Zyskowny sPrZĘt 
Do GaBinetu. JAKIE CZyNNIKI WZIąć PoD UWAgę 
roZWAżAJąC PoSZErZENIE oFErTy I ZAKUP NoWyCH 
UrZąDZEń?

116

12

40
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96  wsZystko w twoicH rĘkacH i teleFonie! 
PoZNAJ BLIżEJ INSTASTorIES. SoCIAL MEDIA To NIE TyLKo 
ZABAWA, ALE I NArZęDZIE BIZNESoWE. ZoBACZ JAK MożESZ 
JE WyKorZySTAć.

102  Marka osoBista w MeDiacH 
sPołecZnoŚciowycH. W TWorZENIU MArKI NIE 
CHoDZI o WALKę o SłAWę, LAJKI CZy SZEry. Po Co WIęC Ją 
W ogóLE BUDoWAć W INTErNECIE?

rozwój osoBisty 
managera 
106  MaMa BusinesswoMan – Jak PoGoDZić Bycie 

MaMą Z ProwaDZenieM salonu? roZMoWA 
Z EDyTą STAWIńSKą.

110  ZaGrożenieM Jest Brak eDukacJi. roZMoWA 
Z MAłgorZATą EKErT.

sprzedaż i oBsługa 
klienta 
112  centruM sterowania saloneM – recePcJa 

BeZ BłĘDów. JAKIE Są NAJCZęSTSZE grZECHy 
rECEPCJoNISTóW? I JAK ICH UNIKNąć?

116  Jak wsłucHać siĘ w PotrZeBy klienta 
w klinice, salonie cZy sPa? WIEDZA o PoTrZEBACH 
KLIENTóW To NAJWAżNIEJSZy CZyNNIK SUKCESU 
W BIZNESIE BEAUTy.

120  wierny klient – Jak sPrawić, By nie cHciał 
oD nas oDeJŚć? SEKrET LoJALNoŚCI I PrZyWIąZANIA 
KLIENTA KryJE SIę W rELACJACH MIęDZyLUDZKICH, 
A DoPIEro W DrUgIEJ KoLEJNoŚCI BIZNESoWyCH.

felietony
124  sPa na każDą okaZJĘ – PoZnaJ kalenDarZ PoD 

ZnakieM sPa. AgATA WENDZoNKA 

126

24

112
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trendy 
– medycyna 
estetyczna, 
kosmetologia, spa 
138  MoDa na ocZysZcZanie woDorowe.  

Co SToI ZA JEJ SUKCESEM? I CZy INWESTyCJA W NIą 
PrZyNIESIE ZySK?

140  Miesiąc Z BlooMea. Co oBEJMUJE SPECTrUM 
DZIAłANIA UrZąDZENIA? I JAKA JEST JEgo 
rENToWNoŚć?

nowości 
142 PreZentacJa nowycH ProDuktów, 

urZąDZeń, kosMetyków i roZwiąZań

126  MoJe 60 Minut enDorFin. KALINA BEN SIrA

128  naturalne tecHniki Manualne 
wracaJą Do łask. ToMASZ ToMASIK

case study 
130  MeDycyna estetycZna w oDwrocie? CZy 

Po FALI ogroMNEJ PoPULArNoŚCI ZABIEgóW 
MEDyCyNy ESTETyCZNEJ oBSErWUJEMy TrEND 
PoWroTU Do BIAłEJ KoSMETyKI? roZMoWA 
Z KATArZyNą gIErCZyK.

PrzePisy 
i regulacJe 
Prawne 
134  BDo w PiGułce – oBowiąZki właŚciciela 

salonu. CZyM JEST BDo I CZy KAżDy WłAŚCICIEL 
SALoNU BEAUTy PoWINIEN Złożyć WNIoSEK 
o WPIS Do TEgo rEJESTrU? 
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1.  KLIENCI DOWIEDZą SIę, ŻE MASZ 
TAKI ZABIEG W OFERCIE

Tak, informowanie o promocji to najprostszy sposób 
mówienia, że masz coś więcej niż to, po co klienci 
przyszli. To może wydawać się dziwne, ale znam 
dziesiątki przypadków kiedy stałe klientki korzysta-
jące wyłącznie z manicure, nawet nie wiedziały, że 
w danym salonie jest depilacja laserowa.

c i, którzy rezygnują z promocji nie rozumieją, 
że comiesięczne oferty specjalne na zabiegi 
nie służą temu, by sprzedawać to, co zalega 

na półkach. ani tym bardziej (i co gorsze): sprze-
dawać taniej coś co i tak ma duże zainteresowanie 
klientów. 

Powodów, dla których warto przygotować jakąś 
super ofertę na zabieg lub pakiet jest wiele. oto pięć 
tych głównych. dzięki promocjom:

dla Których warto robić comieSięczne 
promocje w twoim salonie

salony i kliniki urody dzielą się na takie, które oferuJą co miesiąc 
promocJe i na takie, które mówią, że „promocJi roBić nie muszą”. 

pewnie dlatego, że samo to słowo koJarzy im się ze sprzedawaniem 
czegoś tanieJ. niektórzy wręcz chwalą się tym, że m.in. ze względu na 

duże oBłożenie, u nich zniżek nie ma wcale. a to Błąd.

autor: MArTA FIłoń

prawdziwych 
powodów5
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dzięki promocji łatwiej będzie klientom zauważyć 
co masz jeszcze do zaoferowania. kiedy postawisz 
ramkę lub powiesisz plakaty informacyjne przy 
recepcji lub w szatni, to klientki mimochodem 
dowiedzą się, że masz jeszcze inne zabiegi. Poza 
tym, gdy masz jakąś ofertę specjalną to zapewne 
ogłosisz to w social mediach, a może nawet zainwe-
stujesz w reklamę. W takiej sytuacji post reklamowy 
zauważą raczej te klientki, które już ciebie znają, niż 
te zupełnie nowe. W efekcie kolejny sygnał o twojej 

szerokiej ofercie dotrze dokładnie do tych, do 
których powinien. 

I nie chodzi o to, że klientki od razu zdecydują się na 
nowy zabieg, ale marketingowe komunikaty sprawią, 
że więcej razy go zobaczą i o nim usłyszą. a to jest 
dobry pierwszy krok do zainteresowania się twoimi 
szerszymi możliwościami. nie jest to zresztą kwestia 
ceny, a raczej przyzwyczajenie klientów do nazwy 
zabiegu i jego korzyści powtarzalnymi informacjami 
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do zakupu. dlatego dużo tracisz kiedy nie dajesz 
możliwości swoim klientkom na wydanie pieniędzy 
na coś ekstra. 

4.  KLIENTKI BęDą MIAŁY NA CO 
CZEKAć I MIEć POWÓD DO 
POWROTU DO TWOJEGO SALONU

kiedy masz tylko jedną propozycję promocyjną 
w danym miesiącu, a dodatkowo np. ograniczysz 
jej dostępność tylko dla X pierwszych klientów, to 
pokusa może okazać się jeszcze bardziej atrakcyjna. 
Wtedy klientki mogą się zapisywać na listę pierw-
szeństwa do skorzystania z miesięcznej promocji. 
a to najtańsza forma utrzymania z nimi kontaktu. 
gdy one same zgodzą się na otrzymywanie infor-
macji o ofercie specjalnej to jest większa szansa, że 
z niej skorzystają. a gdy już będą u Ciebie w salonie 
to możesz je zainteresować innymi opcjami. 

5.  WIESZ O CZYM PISAć NA 
FACEBOOKU 

gdy masz comiesięczne promocje to od razu wiesz 
jak powinna wyglądać twoja komunikacja marketin-
gowa w social mediach. W pierwszym dniu miesiąca 
informujesz o tym, co jest obecnie w promocji, 
a później możesz umieścić kilka postów, które mówią 
o różnych korzyściach z zabiegu. 

dzięki temu, klientki lepiej poznają dany zabieg, 
a cena promocyjna będzie tylko ostatecznym argu-
mentem do skorzystania z oferty. nawet, gdy klientka 
teraz się nie zdecyduje, to przynajmniej dowie się 
wielu szczegółów na ten temat. a wykorzystując fakt, 
że dany zabieg jest w promocji masz pretekst do 
ciągłego powtarzania go na Facebooku w różnych 
ujęciach. To może zaowocować późniejszym jej 
zainteresowaniem. 

dlatego, by maksymalnie wykorzystać comiesięczne 
promocje do zwiększania zainteresowania klientek 
twoim zabiegami, zadbaj o to, by:

 ● każda klientka, która jest w twoim salonie 
dowiedziała się o tym, co jest aktualnie w pro-

na jeden temat. klienci rzadko decydują się na za-
bieg, którego nie znają i nie mieli świadomości, że go 
potrzebują. I to nawet gdy ma obniżoną cenę.

2.  PRACOWNICY BęDą WIEDZIELI 
DO CZEGO ZACHęCAć KLIENTÓW.

każdy właściciel salonu urody i kliniki medycyny este-
tycznej chciałby, by klienci korzystali z jego szerokiej 
oferty. I dlatego tak ważne jest, by to specjaliści 
w czasie rozmowy z klientkami wtrącali informację 
o szerokich możliwościach obiektu. Jednak, jak to 
często bywa, gdy prosisz zespół o polecanie czego-
kolwiek, to okaże się, że twoi pracownicy nie wiedząc 
na co się zdecydować, bardzo łatwo zapomną 
o „prośbie” przełożonego. I dlatego, kiedy w danym 
miesiącu jest jeden zabieg w promocji to łatwiej 
jest im się skupić na tym, o czym powiadomić swoje 
klientki. gdy zaś kilkanaście razy powtórzą informa-
cje o jednym zabiegu, to tym swobodniejsze będą 
ich wypowiedzi. 

Jeżeli się zastanawiasz ile pozycji powinno być 
w comiesięcznej promocji – to od razu dam ci odpo-
wiedź: najlepiej, gdy jest to jedna. dzięki temu twoi 
pracownicy będą bardziej precyzyjni i przekonujący, 
gdy będą mówić tylko o wybranym, konkretnym 
zabiegu. Ważniejsze jest znalezienie przekonującego 
argumentu do jednego zabiegu niż „złapanie” klienta 
na jakąkolwiek promocję.

3.  KLIENTKI  
BęDą MIAŁY O CO PYTAć

kiedy klientki będą wiedziały, że zawsze jest coś 
w promocji, to później same zapytają o twoją ofertę 
specjalną. Tak się dzieje, gdy mają ochotę na do-
datkowy zabieg i jednocześnie nie mogą nakreślić 
jakieś swojej potrzeby. na podobnej zasadzie 
działają półki w sklepie z ofertą specjalną. klienci 
chętniej do nich podchodzą i tam często szukają 
czegoś ciekawego. 

Poza tym, świadomość tego, że oferta jest ograniczo-
na czasowo jest bardzo efektywnym motywatorem 
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newsletter) i co usłyszeć (gdy tylko dzwonią 
do salonu, by się umówić na inny zabieg, gdy 
przychodzą i gdy wychodzą z gabinetu). 

Twoje comiesięczne promocje nie są po to, by 
sprzedawać (choć ostatecznie i tak podnoszą obrót 
w twoim gabinecie). Tak jak w III zasadzie dynamiki 
newtona, zwanej zasadą akcji i reakcji. Im bardziej 
„napierasz” na klientów by kupowali, to tym bardziej 
oni się temu opierają. I odwrotnie, gdy nie naciskasz 
to nie powodujesz ich oporu. Jaki tego sens?

Podobnie będzie w przypadku promocji. gdy prze-
staniesz namawiać do zakupu promocyjnej oferty to 
zobaczysz w niej wygodny pretekst do nawiązania 
rozmowy z twoimi klientami i możliwość powiado-
mienia ich o korzyściach innych zabiegów niż te, 
z których korzystają. Przy takim podejściu szybko się 
okaże, że klientki same zaczną dopytywać o kolejne 
rozwiązania. a to może oznaczać tylko korzyści. ❚

mocji. Informowanie jej o tym powinno być 
wpisane w procedurę obsługi np. przy recepcji. 

 ● Pytać klientki, czy chciałyby się zapisać na spe-
cjalną listę pierwszeństwa do comiesięcznych 
ofert, by móc je o tym informować.

 ● na twoim Facebooku i Instagramie dominowały 
informacje o tym zabiegu. Wszystkie korzyści 
jakie chciałabyś wymienić od razu w jednym 
poście podziel na kilkanaście małych części 
i zrób z tego wpisy opatrzone zdjęciem z wyko-
nywania zabiegu, efektami klientek lub filmami, 
nagraniami live.

 ● Liczyć efekty promocji jako zwiększenie zainte-
resowania danym zabiegiem. również w okre-
sie kolejnych dwóch miesięcy. nie możesz 
patrzeć tylko na dany miesiąc, ponieważ cena 
nie jest najważniejszym argumentem dla wielu 
osób. W czasie promowania klienci poznają 
wiele korzyści na temat tego zabiegu, a niejed-
nokrotnie skorzystają z niego później, gdy będą 
na to gotowi. 

 ● Za cel miesięcznej promocji postawić sobie 
liczbę poinformowanych osób. Im więcej, tym 
lepiej. dlatego zaplanuj to, co klientki powinny 
zobaczyć (w twoim salonie, na FB, na www), co 
powinny otrzymać (może specjalną ulotkę, sms, 

Marta Fiłoń
Trener biznesu beauty
www.martafilon.pl

nie chodzi o to,  
by KlientKi od razu 
zdecydowały się 
na nowy zabieg. 
marKetingowe 
KomuniKaty sprawią, 
że więcej razy go 
zobaczą i o nim 
usłyszą. a to jest 
dobry pierwszy KroK 
do zainteresowania 
się twoimi szerszymi 
możliwościami.


