KUP CAŁY EBOOK

O publikacji,
czyli jak czytać by zobaczyć
poprawę w swoim biznesie
Po przeczytaniu tej publikacji:
- Pomyślisz: „fajne”, „ciekawe”. Może kilka razy się
uśmiechniesz znajdując swoje błędy, lub ograniczające
przekonania.
Lub:
- Pomyślisz: „to zrobię już jutro w pracy”, następnie
zrobisz listę działań dla twojego salonu jeżeli chodzi
o marketing, sprzedaż i uczenie twojego zespołu
obsługi klientów.
Lub:
- Po przeczytaniu wybierzesz jeden, najważniejszy dla
ciebie problem/wyzwanie (np. promocja nowego
zabiegu w ofercie) i rozważysz rozwiązania według
6 reguł „co działa na klienta”.
Pierwszy etap to rozrywka, kolejny to inspiracja, ale
dopiero trzeci to praca, która da ci zauważalne
efekty.
Wykorzystaj to dla siebie i podziel się opinią na moim
Facebooku pisząc opinię pr
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O mnie
Jestem trenerem biznesu spa&beauty, co oznacza,
że moja codzienna praca to wymyślanie,
sprawdzanie i przewracanie do góry nogami twojego
sposobu proponowania kosmetyków i zabiegów
swoim klientkom.
Dostarczam ci rozwiązań,
przemyśleń, ale co najważniejsze
prostych technik do tego, by
pracowało ci się łatwiej a klientki
widziały w tobie autorytet –
kosmetologa, który wie jak
poprawić ich wygląd
i samopoczucie.
Na co dzień prowadzę
szkolenia na zamówienie
w salonach urody, klinikach
medycyny estetycznej lub szkolenia
otwarte
(Akademia Managera Spa&Beauty)
lub prowadzę indywidualne
konsultacje. Zdarza mi się
występować na konferencjach i
spotkaniach organizowanych przez
dystrybutorów
kosmetyków/urządzeń dla
właścicieli salonów urody.
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O mnie
Branżą beauty (i tylko taką) zajmuję się od 2010
roku. Musisz jednak wiedzieć, że nie jestem ani
kosmetologiem ani terapeutą, dlatego nigdy nie
wchodzę w twoje kompetencje.
Jednak dlatego, że jestem „człowiekiem z zewnątrz”
uzbrojonym w wiedzę psychologiczną (wprost z
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego),
to często zauważam więcej niż ty, kiedy pochłania cię
codzienna praca. Na wszystko patrzę okiem
klienta i może dlatego opracowane przeze mnie
techniki są efektywne, ponieważ bardzo proste
(klienci przecież doskonale wyczuwają sztuczne,
wyuczone zdania).
Dlatego „podrzucam” proste komunikaty, które
ułatwiają ci proponowanie kosmetyków i
zabiegów, a klientce pomagają podjąć słuszną
decyzję. Uważam, że dużo da się załatwić dobrym
nastawieniem do pracy i wzmocnieniem pewności
siebie, więc zawsze zaczynam szkolenie od
motywacji – czyli najpierw musi ci się chcieć
uszczęśliwiać klientki, a dopiero później mówię ci
jak zrobić to w prosty, naturalny sposób.
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O mnie
Ponadto uwielbiam układać wszystko w schematy
(które nie mogą być oczywiście sztuczne i
wyczuwalne dla klientek), po to tylko, by wiedzieć,
czy coś działa, czy nie. To przez moje twarde,
analityczne podejście do prowadzenia biznesu
(nabyte podczas studiów w Szkole Głównej
Handlowej).
Oczywiście wszystko jest prowadzone zgodnie ze
sztuką prowadzenia szkoleń (do czego przyczynił się
kurs trenerski we Wszechnicy Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz ciągły rozwój w Klubie Trenerów
Biznesu), by dbać o efektywność spędzanego ze
mną czasu.
Zachęcam do poznania mojej energii i sposobu
pracy poprzez darmowe filmy, artykuły i wpisy.
Koniecznie pobierz, to co jest za darmo, a później
spotkaj się ze mną np. na szkoleniu.

509 123 679
m.filon@spainstytut.pl
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O manipulacji,
czyli wszystko zależy od
twoich intencji
Dlaczego to nie jest takie proste, że klientka, która
przychodzi do kosmetologa, np. o to, by wyglądać lepiej
niestety nie kupuje automatycznie całej serii zabiegów i
kosmetyków? Przecież na tym jej zależało?!
Dlaczego klientki nie wierzą, że tylko systematyczna i
dopasowana pielęgnacja zapewni im komfort i lepszy
wygląd?
Dlaczego to nie jest tak proste i ciągle słyszysz
wymówki od klientek:
- „za drogo”, co pewnie dla nich oznacza: „zupełnie
dobry krem reklamowany przez celebrytkę kosztuje
19,90 PLN, więc nie ma potrzeby płacić 250 PLN”,
- „zastanowię się” - jakby zabiegi kosmetyczne miały
moc skalpela chirurgicznego i jeden zabieg wystarczył
na wiele lat,
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O manipulacji, czyli wszystko zależy od twoich intencji

- „nie potrzebuję” - jakby w efektywnej pielęgnacji
chodziło o posiadanie kremu, a nie odpowiednie
stosowanie właściwego kosmetyku.
Wszystko wynika z codziennych doświadczeń nas jako
klientów. Pewnie nie raz kupiłaś coś, co okazało się
być niepotrzebnym wydatkiem. Zapewne zdarzyli ci się
konsultanci/ekspedientki, które bardzo chciały coś ci
sprzedać. Dlatego teraz, gdy ktoś ci coś proponuje, to
zapala ci się czerwona lampka: „uwaga!”.
Tak samo mają twoi klienci. Aby chcieli cię słuchać,
najpierw muszą cię poznać i polubić.
Bezpośredniość (typu „ten zabieg jest dla pani
najlepszy”) niestety może bardziej odstraszyć niż
przyciągnąć, dlatego potrzebujesz technik wpływania
na klientów. Być może masz taki dar/talent, że
wszystko się dzieje automatycznie – przyciągasz
klientów jak magnes. Natomiast jeżeli chcesz się
podszkolić w szybszym docieraniu do twoich
klientek, to znajdziesz tu wiele technik.
Gdy powiesz o technikach sprzedaży: „nie, to zło” , to
zanim odrzucisz je wszystkie, nawet bez
wypróbowania, to odpowiedz sobie na pytanie: „po co
masz to robić?” Jakie będą korzyści z tego, że
zaproponujesz klientce kolejne zabiegi i właściwą
pielęgnację domową?
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O manipulacji, czyli wszystko zależy od twoich intencji
Czy twoje działania (zadawanie pytań, promowanie) ma
służyć tylko tobie (większa sprzedaż, więc większe
wynagrodzenie) czy tobie, ale przede wszystkim
twojej klientce.
Zadaj sobie pytanie: jak zmieni się powszedni dzień
twojej klientki, gdy będzie stosować wskazane przez
ciebie kosmetyki?
A jak zmieni się jej samopoczucie, gdy przejdzie
u ciebie serię zabiegów modelowania sylwetki?
Czy to nie ekscytujące jak wielki wpływ masz na
wygląd i samopoczucie swoich klientek? Wystarczy tylko
mieć dobre intencje i rozumieć, że trzeba się trochę
postarać, by klientka tobie zaufała. W życiu prywatnym
do zdobywania sympatii i zaufania innych pomagają
kwiaty, drobne przysługi czy wspólne pasje. W salonie
urody musisz się oprzeć na technikach rozmowy
i promowania oferty.

I jeszcze: nie wiem, czy konieczne jest dodawanie tego,
ale tak na wszelki wpadek: niczym nie przykryjesz
braków w jakości, czystości, uprzejmości i wiedzy
o kosmetykach i zabiegach. Bez tego techniki sprzedaży
będą tylko opakowaniem do cukierka, którego niestety
twoje klientki w środku nie znajdą.
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