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EEN VASTE SALON ROUTINE

In de salon is het belangrijk dat je een vaste routine

hanteert. Waarom is dit zo belangrijk? 

Structuur is belangrijk omdat het houvast biedt, het zorgt

voor duidelijkheid en overzicht. Zowel voor je klanten als

voor jezelf en je personeelsleden. Duidelijkheid schept ook

een bepaalde zekerheid en vertrouwen.

Na het lezen van dit ebook weet jij precies welke stappen 

jij mag volgen wat zeker voor succes gaat zorgen tijdens

jouw klant afspraak. Ik wens je veel plezier, inspiratie en

succes met het lezen van dit ebook.

Lieve groeten,

Rachsjanda Venneman & Charada Ferdinandus

Salon coach & Marketing coach

DE EERSTE STAP NAAR SUCCES IS GEZET

Jij hebt dit ebook gedownload, dit is een belangrijke eerste stap op weg naar jouw succesvolle

salon. In dit ebook neem ik jou mee in de meest succesvolle salonroutine. 

Zonder routine is er geen succes. Stap voor stap gaan wij deze succesformule door en mag jij

het gaan toepassen en ervaren in jouw salon.

EEN SUCCES VAN JE SALON MAKEN

Vol passie werk jij in je "beauty" salon. Of je nu net begint of al een aantal jaren in de business

zit. Het is nooit te laat om de volgende stap te maken en je salon naar het hoogste niveau te

brengen. Om te groeien met jouw salon is het essentieel om te beginnen bij de basis in de salon

en dat is jouw salonroutine.



RUIM 16 JAAR ERVARING

Lieve beauty ondernemer, mijn naam is Rachsjanda Venneman. Na het behalen van mijn

diploma ben ik vrijwel direct begonnen met mijn eigen onderneming. Ik was nog jong en

moest erg veel leren. Ik had geen klantenbestand en moest starten vanaf nul.

Ik merkte dat het mij nog niet zo makkelijk afging en er mondjesmaat mensen in de salon

kwamen. Ik had besloten om er toch bij te gaan werken voor vastigheid en ervaring op te

doen. Dit heb ik zes jaar lang gedaan in een groot beauty instituut. Daar heb ik veel geleerd

en veel coaching gehad. Ik ging groeien in mijn kennis en groeien in mijn mindset. Tot ik

op een dag besloot om deze baan op te zeggen en weer volledig te gaan voor mijn eigen

beauty onderneming. Alhoewel ik mijn salon er altijd nog naast had was dit toch een nieuwe

start van mijn onderneming. Ik had direct mijn website aangepast en mijn concept werd

compleet anders. Nu weet ik wie mijn ideale klant is en wat mijn visie precies is.

EEN VOLLE SALON

Op deze manier wist ik in drie maanden tijd mijn agenda vol te plannen. Ik had zelfs een

wachtlijst. En binnen drie maanden was mijn omzet maar liefst vervijfvoudigd. 

In alle jaren ervaring heb ik gemerkt dat de salonroutine erg belangrijk is! 

Met een vaste routine sta jij ook krachtiger in je rol als beauty adviseur. Wat ik heb gemerkt

is dat het ook duidelijkheid biedt aan je klanten. Jij kan van te voren uitleggen, mits ze ernaar

vragen, hoe jij te werk gaat.

DE BEWEZEN SUCCES ROUTINE

Het is dus  belangrijk om voor jezelf te bepalen hoe jouw routine is in de salon. Wat doe je op

dit moment als er een klant bij je binnen komt? Moet ze ergens plaatsnemen? Bied je haar

wat te drinken aan? Moet ze een formulier invullen?

Al deze dingen zijn bepalend voor jouw SUCCES routine. Maar wat is nu de salonroutine wat

werkt? Ik ga je hiermee helpen en we gaan het stap voor stap doornemen.
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EEN WARM WELKOM

Je ontvangt de klant met een warm welkom. Je doet de deur open met een vriendelijke

glimlach zodat ze meteen een fijn gevoel krijgt. 

Zorg dat het duidelijk is waar de klant mag gaan plaatsnemen mits je nog bezig bent. 

Als je met meerdere personeelsleden werkt, heb jij misschien wel iemand die deze taak ook op

zich kan nemen. Zij ontvangt de klanten en vertelt dat ze plaats mogen nemen en biedt wat te

drinken aan als hier ook de tijd voor is in je planning. 

STAP 1

GOUDEN TIP
 

Het is altijd handig om in je wachtruimte wat leesvoer te hebben of

een filmpje af te spelen over de salon en de behandelingen. 

 

Op deze manier wordt de klant geprikkeld over al het moois wat jij te

bieden hebt. En je geeft de klant al een warm en vertrouwd gevoel

mee voordat de behandeling van start is gegaan. 

 

Je wachtruimte straalt zo vertrouwen en professionaliteit uit.
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je ontvangt de klant en stelt jezelf voor.

je begeleidt haar naar de behandelruimte of intakeruimte.

je gaat met de klant zitten aan een tafel waarbij je tegenover elkaar of naast elkaar zit.

DE START VAN EEN DUURZAME KLANTRELATIE

Na een warm welkom is de tijd van de behandeling aangebroken. Voor een duurzame start van

je klantrelatie volg je de volgende punten:

 

STAP 2

Heb jij de ruimte niet om aan tafel te zitten? Laat je

klant dan in de behandelstoel zitten en ga ernaast

zitten. Zo kom je gelijkwaardig over naar je klant.

Dit is HET moment waarbij je alle informatie gaat

ontvangen van je klant.
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DE ELEVATOR PITCH

De klant welkom heten en jezelf voorstellen doe je door middel van je elevator pitch. 

Een elevator pitch is een korte presentatie van circa een minuut waarin je jezelf professioneel

voorstelt als beauty expert. In deze stap begint dan ook je verkoop.

Een sterke elevator pitch  is een belangrijk onderdeel van je verkoop. Hoe meer de klant de

connectie met je voelt en het vertrouwen in je krijgt, hoe meer jij gaat verkopen.

STAP 3

Wie ben je?

Hoelang doe je dit al? Hoelang bestaat de salon?

Waarin ben jij gespecialiseerd?

Wat doe je? Wat biedt je aan?

Met welk beauty merk werk je? 

Wat doet het product dat je gebruikt voor de klant? 

CHECKLIST ELEVATOR PITCH:
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Stap vier van een succesvolle salonroutine is het stellen van de juiste vragen aan je klant,

oftewel het starten van het intake gesprek. Deze stap is belangrijk omdat je door middel van

het stellen van vragen kunt achterhalen waarom de klant juist voor jouw salon heeft gekozen. 

Zorg dat je tijdens het intakegesprek helder krijgt wat de klant van jou verwacht en wat haar

wensen zijn. Stel veel vragen, maar luister ook goed naar de antwoorden van de klant.

HET INTAKEGESPREK

STAP 4

GOUDEN TIP

Geef tussendoor tips aan de klant. Zo krijgt zij ook het idee dat je

haar helpt en er echt voor haar bent. Dit kunnen tips zijn op het

gebied van gezondheid of verzorging, zonder direct er op in te spelen

wat jouw producten doen. Hier werk je uiteindelijk wel naartoe.

Een voorbeeld: de klant zegt dat ze haar huid reinigt. Jij vraagt dan of

ze dit één of twee keer per dag doet en met welk productmerk ze

haar huid reinigt. Als de klant vervolgens zegt dat ze één keer per

dag reinigt met doekjes, kun jij jouw advies geven waarom de klant

niet met doekjes zou moeten reinigen en waarom het zo belangrijk is

om de huid twee keer per dag te reinigen. 

Al deze tips zijn GOUD waard voor je klant. Op deze manier ben je ook

weer indirect bezig met je verkoop. Door het delen van jouw kennis,

krijgt de klant vertrouwen in jouw expertise.
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EEN ONTSPANNEN BEHANDELING GEVEN AAN JE KLANT

STAP 5

Na het intakegesprek laat je de klant ontspannen plaatsnemen op de behandelstoel en je start

met de juiste behandeling. Naar aanleiding van het intakegesprek heb je veel informatie van de

klant kunnen ontvangen. Jij weet nu waar de klant behoefte aan heeft en als het goed is, is

jouw hoofd tijdens de intake al aan het denken geweest om de wensen van de klant in te vullen

met de juiste behandeling.

Een extra service naar je klant toe is door te

denken aan een behandeling op maat. Ikzelf heb

ervaren dat de klant het erg waardeert als jij jouw

behandelaanbod aanpast aan de klant. Zo maak je

de behandeling nog persoonlijker, dat is unieker en

specialer voor de klant.

Jij past dus jouw behandeling aan op de wensen

en behoeftes van de klant.
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DE KLANT RUSTIG LATEN NAGENIETEN

STAP 6

Na de behandeling biedt je de klant een glas drinken aan. Dit kun je doen door de klant weer aan

tafel te laten plaatsnemen of je laat de klant in de behandelstoel zitten met haar drinken.  

Laat jouw klant bijkomen van de ervaring in jouw behandelstoel. Geef haar even de tijd en rust

om alles goed op haar in te laten werken. Ondertussen kun jij je werkblad weer vrij en schoon

maken. 

Je kunt je voorstellen als je heerlijk ontspannen hebt gelegen en je moet weer snel op staan en

afrekenen, dat de "feeling" van jouw behandeling verloren gaat. Geef je klant dus echt even de

tijd om rustig na te genieten van de behandeling.
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PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT GEVEN

STAP 7

Na de behandeling en het rustig nagenieten, ga je een adviesformulier invullen voor jouw klant.

Vertel dit ook duidelijk aan je klant zodat ze weet wat haar te wachten staat, je kunt

bijvoorbeeld zeggen "ik zal nu een adviesformulier invullen met een op maat gemaakte plan".

Op het formulier vermeld je wat je aan behandelingen en producten adviseert aan de klant. 

Ook staan op dit formulier de prijzen van de behandelingen die je haar kunt aanbieden en de

prijzen van de producten. De klant krijgt door het adviesformulier een duidelijk overzicht van

het plan dat het speciaal voor haar is opgesteld om aan haar huidwensen te voldoen. 
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In stap acht van een succesvolle salonroutine ga je de klant verder helpen door samen het

adviesformulier te bespreken wat je bij stap zeven hebt ingevuld. 

Nu start je verkoop of hoe ik het liever zeg, nu start het helpen kopen. 

Jouw klant komt bij jou met een bepaald probleem of verlangen en jij hebt hiervoor de

oplossing. Namelijk hetgeen wat jij hebt ingevuld op het adviesformulier. 

Jij helpt de klant verder, maar zorgt tegelijkertijd ook voor dat je een nieuwe afspraak in je

agenda krijgt en dat je je producten verkoopt.

 

STAP 8

HELP DE KLANT VERDER DOOR TE VERKOPEN
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TEVREDEN ERVARING MEEGEVEN

STAP 9

Vanaf het moment dat je klant de salon binnenstapt totdat zij de salon weer verlaat, ga

jij haar een tevreden ervaring meegeven. Het begint met het warme welkom en eindigt

met een vriendelijke glimlach. 

Na de verkoop, het afrekenen en het maken van een nieuwe afspraak, loop je met de

klant mee en laat je haar bij de deur weer uit met een glimlach. 

GOUDEN TIP
 

Doe een kaartje met jouw logo in de tas met producten die de klant

meeneemt en schrijf er iets persoonlijks op. 

 

Dit is ook weer een leuke ervaring als ze thuis de producten uitpakt.
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Wil jij van jouw salon echt een (nog groter) succes gaan maken? 

Loop jij er tegenaan dat je agenda niet vol genoeg staat?

Of durf je nog niet de stap naar personeel te maken, omdat je bang bent dat dat meer gaat

kosten dan opleveren als hun agenda niet vol staat?

Je bent een topper in behandelingen uitvoeren, maar lukt het jou  niet om je agenda

makkelijk te vullen met goed betalende klanten?

Durf jij vanuit jouw waardes te ondernemen?

Yes, you did it! Je hebt alle negen stappen doorlopen en je kunt deze tips nu allemaal

toepassen in jouw salon. Dit is al een grote stap naar jouw succes salon.

NAAR HET HOOGSTE NIVEAU MET DRIE MASTERCLASSES

Maar je weet niet hoe je dit moet aanpakken? Dan zijn wij er voor jou want je hoeft dit niet

alleen te doen. Laat ons je helpen naar jouw succes salon. 

STAP 10

Wij hebben de gouden 3 masterclasses hoe je van

jouw salon een succesvolle business maakt met

meer omzet, meer klanten en zeker ook meer

vrijheid. Een unieke formule met bewezen

resultaten. Wij zijn de eerste en enige in Nederland

en België die op deze manier werken.

Samen hebben we meer dan 30 jaar ervaring als

ondernemer met specialisatie in salon coaching en

marketing coaching. Al onze kennis en expertise

hebben we gebundeld in drie masterclasses. 

Wij helpen je graag persoonlijk met de laatste stap!
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https://desuccessalon.nl/

