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      e herkent het vast wel: het begin 
van een nieuwjaar die je gestart bent 
met het terugblikken op het afgelopen 
jaar. Je 
constateerde dat afgelopen jaar weer 
als een sneltreinvaart voorbij gegaan 
is en je herinnert je vast nog als de 
dag van gisteren dat je voor 2018; 
 
Nieuwe persoonlijke voornemens had; 
     o Gezonder eten 
     o Meer bewegen 
     o Meer tijd voor jezelf 
Nieuwe doelen gemaakt had; 
     o Meer klanten 
     o Meer omzet 
Vol goede en nieuwe plannen zat; 
     o Trouw je salon ieder seizoen        
        onder handen nemen 
     o Nieuwe leuke en lucratieve            
      acties bedenken 
     o Assortiment onder de loep            
      nemen en aanpassen 

J
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De balans heb je waarschijnlijk in de 
laatste weken van 2018 al 
opgemaakt. Wees eens heel eerlijk….. 
hoeveel van je plannen, doelen en 
voornemens heb je daadwerkelijk 
gerealiseerd? Hoeveel van je 
voornemens zijn er uitgekomen en 
hoeveel van je plannen heb je 
doorgezet? 
 
Wij zijn er in de loop van de jaren 
achter gekomen dat het voor heel 
veel ondernemers in de Beauty 
Branche best lastig is om jezelf aan 
je gestelde doelen, nieuwe plannen en 
goede voornemens te houden, vooral 
omdat veel beauty ondernemers veel 
alleen werken. Een aantal jaren 
geleden zijn wij hier ons eens echt 
in verdiepen. Waarom lukt het 
velen niet om grote sprongen te 
maken en om echt iets te 
veranderen?  
 
 

Het antwoord werd ons al heel snel 
duidelijk en daarmee was ook gelijk 
onze missie gesteld. Wij willen van 
elke beauty ondernemer een 
echt SlowBeauty Ondernemer maken. 
En geloof ons, dat zijn er echt heel 
erg veel! Of we het kunnen realiseren 
weten wij niet, maar……………… jij hebt 
de moeite al genomen om dit e-boek 
te downloaden en te lezen waardoor 
wij weer 1 persoon dichter bij ons 
doel zijn.  
 
Wij hebben geprobeerd om er een 
leuk en interactief E-book van te 
maken met vragen en opdrachten. 
Probeer deze op een zo eerlijk 
mogelijke en transparante manier te 
beantwoorden. Wij wensen je heel 
veel plezier toe met het doornemen 
van onze tips, die jou wellicht helpen 
bij het stellen van een aantal nieuwe 
doelen in het nieuwe jaar. 
 

PROFESSIONALSSLOWEAUTY

WORDT 2018 JOUW BESTE JAAR OOIT?
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love team slowbeauty

Just believe you could 
Than you would



omzet verhogen
kosten verlagen

Beginnen met het stellen van doelen.   
Bij de inleiding hebben we al aangegeven dat het nu de tijd is 
om terug te blikken op afgelopen jaar. Wat wij je willen vragen 
is om heel reëel te kijken en het afgelopen jaar te beoordelen 
met een slecht | matig | voldoende | ruim voldoende | goed | 
zeer goed.  

Welkom en super leuk dat je ons E-book gedownload hebt. Laten we gelijk van start gaan!

Wat is de uitkomst van deze vraag?

Laten we de vraag nu eens anders aan je stellen 
Kijk eens naar het aankomende jaar. Als je het aankomende jaar 
voor jezelf zou beoordelen wat zou je voor een uitkomst geven? 
Tip die wij hierin willen geven is dat je naar je gevoel moet 
luisteren in plaats van rationeel te denken.  
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Is de uitkomst zeer goed?

Hoe ga jij die "zeer goed" behalen? 
Begin eens met het stellen van de vraag wat je anders zou 
aanpakken in 2018 *Kijk hierbij kritisch naar wat je qua diensten 
aan te bieden hebt. En het assortiment en klanten? Passen die nog 
steeds bij jouw assortiment en diensten. Zijn die nog geschikt 
voor de Ideale klant? 

Schrijf hieronder je antwoord

waar begin je?



De 
nieuwe
trend is

specialisme
en beleving

10 jaar geleden was de trend dat alles onder 
één dak zat. Pedicure, kapper,  nagelstyliste,  
schoonheidsspecialiste ect ect. 
Tegenwoordig zien we dat de klant opzoek is 
naar specialisme en experts in hun 
vakgebied. Ze wil len het beste van het beste! 
Vooral in deze ti jd waarin de economie weer 
aan het groeien is,  dus klanten meer te 
besteden hebben met als gevolg dat er weer 
meer geld vri j  komt voor besteding 
aan persoonli jke verzorging. 

Als je het bovenstaande leest,  en wij  je weer 
dezelfde vraag stellen, passen het 
assortiment en de diensten dan nog wel bij  
jouw Ideale klant? Wat is je antwoord nu 
dan? En behaal je nog genoeg rendement 
hiermee? 

Antwoord:
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Nog één van
die nieuwe
trends
is workshops
in je salon

Als professional in de schoonheidsbranche heb 
je bewust gekozen voor het werken met je 
handen. En wij  snappen het als geen ander dat 
het voor veel ondernemers dan lastig is om 
producten te verkopen. Het is een heel veel 
voorkomend probleem waar één hele mooie 
oplossing voor is. Natuurli jk zi jn er meerdere 
oplossing maar hier vertellen wij  je graag meer 
over t i jdens een van onze SlowBeauty 
Experience Day's of workshops.

Wie is er nu een betere ambassadrice voor een 
merk dan diegenen die er ook mee werkt? Jij  
natuurli jk,  je weet alles over dit merk, je bent er 
dol enthousiast over en je weet precies te 
vertellen hoe en waarom een klant het thuis 
moet gebruiken. 
 
Organiseer een leuke (mid)dag of avond en 
nodig een aantal klanten uit.  Tijdens deze 
bijeenkomst zorg je er natuurli jk voor dat 
alles  't ip top' in orde is. Van entourage tot 
drankjes en hapjes en geef voldoende ruimte  
om producten te laten zien, voelen, ruiken en 
ervaren. Wij  weten zeker dat er t i jdens deze 
workshop producten verkocht worden. 
Wedden?     
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helder & duidelijk
Als klanten je website benaderen zal in 80% van de 
gevallen het aanbod, wat je via je site 
communiceert,  heel erg groot zijn. De meeste 
salons zetten er een heel breed aanbod qua 
behandeling op en het liefst ook nog 
met geavanceerde vaktermen om een professionele 
indruk te creëren.  Klanten begrijpen hier over het 
algemeen niks van. Houd voor ogen dat de klant 
naar een oplossing zoekt die ze bij jou hoopt te 
vinden! 
 
Laat jouw specialisme en de kracht van je bedrijf 
goed naar voren komen zodat de klant bij de eerste 
scan gelijk een primaire beslissing maakt.  Dus 
communiceer jouw specialisme in duidelijke en 
begrijpbare taal. Zorg dat dit heel goed naar voren 
komt en wees niet bang dat je klanten misloopt. Stel 
jezelf de maar eens of dit dan de klanten zijn die bij 
jou passen?  

I N T E R N E T  S I T E

extra tip
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People do not buy
goods and
services. They
buy relations,
stories, feelings 
and magic



prijzen verhogen

Wat heb jij de afgelopen vijf jaar met je prijzen gedaan? Specificeer dit duidelijk

We beginnen met een aantal directe vragen
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Heb je de prijzen ook naar waarde verhoogt? Ja of Nee? Licht nader toe

In de loop der jaren heb je in jezelf geïnvesteerd door middel van bijscholing, het volgen van cursussen, het verbreden van je 
assortiment en het aanschaffen van nieuwe apparatuur en of inboedel. Dit alles met als doel je klant beter te kunnen bedienen. 
Als je dit in je achterhoofd neemt en je gaat eens kritisch naar de behandelprijzen kijken: 
 
* Zijn deze dan nog steeds naar waarde? 
* Of houd je nog steeds te veel rekening met je concurrent?  

waarom dit wel moet

Waarom je prijzen kan en mag verhogen



Kijk eens goed naar je concurrent, wat biedt hij of zij aan?
Waarschijnlijk hetzelfde als jij. Jij gaat nu alleen verschil
maken door er een ander prijskaartje aan te hangen
waarbij je eerste gedachte waarschijnlijk zal zijn; ik schrik
potentiële klanten nu af……… NEE! Als jij je omschrijving
dusdanig aan weet te passen waardoor de behandeling er
waardevoller uitziet en waardoor jij met je bedrijf er als
een echte specialist uitspringt, zal de klant voor jouw
salon kiezen. De klant wil immers een oplossing. En die
geef jij haar omdat jij dit op je site zo goed en duidelijk
omschreven hebt. Een klant die durft te investeren in haar
of zijn uiterlijk en hier het belang van inziet is ook bereid
om meer voor een behandeling te betalen. Daarnaast is de
behandeling oplossingsgericht, dus waarom zouden ze
dan nog twijfelen? Je heb al vertrouwen gewekt via je
website en nu je de klant binnen hebt kun je beginnen aan
het opbouwen van de relatie.  

 
 
 
 
 
 
Een vraag die wij vaak krijgen; is het nodig om de
verhoging van prijzen bij je bestaande klanten te
vermelden? Ook hier antwoorden wij weer NEE! Als de
prijs van een pak melk of brood in een supermarkt
verhoogt wordt, krijg jij als consument ook geen bericht.
Klanten snappen dit en nemen dit aan. Zijn er klanten die
hier toch vragen over hebben dan kun je dit nu goed
onderbouwen. (investering in jezelf en apparatuur om je
klant het beste van het beste te kunnen bieden). Als blijkt
dat een klant hierdoor wegblijft, stel jezelf dan wederom
de vraag of dit een klant is die bij jou past? 

Verlang jij ook naar
klanten die durven
te investeren en
hier het belang van
inzien?

extra tip
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Heel veel beauty ondernemers beginnen hier kippenvel te krijgen. 
Verkopen…….. en wij snappen dat. Je hebt per slot van rekening 
gekozen voor een beroep met je handen. Had verkopen je in het 
bloed gezeten; dan had je dit E-book niet gedownload omdat je 
voor een groot cosmetica concern in een flitsende auto, aan de 
lopende band producten aan het verkopen was. Maar wees 
gerust. Het is allemaal niet zo moeilijk als het lijkt en het begint 
met het stellen van één heel eenvoudige vraag: Wat verwacht de 
klant van jou? 

wat verwacht de klant van jou

meer
verkopen in
minder tijd
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KLANT  
VERWACHTINGEN
Om een start te maken met het 
verhogen van je omzet is het van 
essentieel belang om te weten wat 
de klant van jou verwacht. Op deze 
manier kun je oplossingsgericht te 
werk gaan.  Maar ook bijzaken zijn 
van belang zodat jij het gehele 
verblijf van jouw klant zo aangenaam 
mogelijk kan maken en ze 
daadwerkelijk een beleving 
ondergaan waarbij zien, voelen, 
ruiken en ervaren centraal staan.  
 
 
Een klant die bij ons een Personal 
Coaching traject gevolgd heeft is 
met dit gedeelte aan de slag gegaan 
en samen met haar hebben wij een 
aantal cases uitgewerkt waarvan dit 
er 1tje is. 
Uit het telefonische intake gesprek 
kwam naar voren dat deze klant van 
klassieke muziek hield en dat ze gek 
was op rozen. Haar hobby was 
tuinieren in haar rozentuin. De klant 
werd aangenaam verrast bij 
binnenkomst door een subtiele 
bloemige geur, de trap naar de salon 
was in de hoeken belegt met verse 
rozenblaadjes en op de 
behandelstoel lagen twee roze rozen 
met gipskruid die ze naderhand mee 
naar huis gekregen heeft. 
Het gevolg was dat de klant letterlijk 
zei; je heb heel goed naar mij 
geluisterd. Dit heeft nog nooit 
iemand voor mijn gedaan, wat voelt 
dit speciaal en als een warm 
welkom. Inmiddels is het een vaste 
trouwe klant, waar nog steeds goed 
naar geluisterd wordt zodat haar 
behandeling elke keer weer “that 
special feeling” geeft.  

 
Het creëren van bepaalde 
abonnementen, het ontwikkelen van 
mooie product pakketten of het 
aanbieden van speciale kuren zijn 
ook middelen die omzet verhogend 
werken. Maak een 
arrangement waarbij het resultaat de 
oplossing voor jouw klant is. Op deze 
manier weet je klanten op 
verschillende manieren aan je te 
binden en ben jij gegarandeerd van 
een periodieke omzet.  

customers journey

Praktijkvoorbeeld:

Creëren van abonnementen, pakketten 
en kuren

Voorbeelden
Een kuur 
Een klant is heel gestrest en wil dat 
haar huid meer gaat stralen en 
minder stijve spieren in het lichaam. 
Jij bied hier dé oplossing aan door 
middel van een kuur. Jouw voordeel; 
 
• Klant komt meerdere malen terug 
• Minimaal 3 keer verzekerd zijn van  
  vaste inkomsten 
• Stimulans voor extra                        
    productverkoop om thuis te            
    onderhouden. 
 
De oplossing heb jij je klant nu 
gegeven – een minder gestreste 
klant, die tevreden is over het 
resultaat en lekkerder in haar vel zit. 
Ze ziet het belang in van "self care" 
thuis en zal in de toekomst de 
producten blijven afnemen om “that 
good feeling” te blijven behouden. 
  

experts, vak magazines en overige 
experts jaren geleden sterk werden 
afgeraden. Inmiddels beginnen ze weer 
steeds hipper te worden en met een 
juiste communicatie naar de klant zou 
het zomaar eens een toppertje kunnen 
worden.  Je biedt met jouw abonnement 
de oplossing voor het probleem van de 
klant. Je geeft op deze manier aan dat 
je ze hier juist mee helpt. Voor elke tak 
in de Beauty Branche is wel een 
abonnement te bedenken. 
 
Voorbeelden 
• Nagelstyliste 
   – opvullen of bijwerken 
• Schoonheidsspecialiste 
   – 2 wekelijkse diepte reiniging 
• Pedicure 
   – 2 wekelijks verzorging van                
nagels en nagelriemen (vooral in        de 
zomer) 
• Kapper 
   – 2 wekelijks een verzorgende            
 behandeling (maskers, serums,          
 spoeling)  
 
Je ziet dat het heel eenvoudig is om 
klanten met een abonnement aan je te 
binden. Maar over het algemeen 
verwachten klanten bij het afnemen van 
een abonnement dat ze dan ook een 
algehele korting ontvangen. Wij raden je 
sterk af om met procentuele kortingen 
te communiceren. Verbloem de korting 
in een actie die er voor zorgt dat je 
onderscheidend bent ten opzichte van 
je collega’s. 
 
Lees snel verder en kijk wat wij voor 
een toepasbare voorbeelden voor je 
hebben verzameld om je omzet te 
verhogen 

Abonnement 
We gaan ze toch weer uit de stoffige 
oude doos halen; de 
Abonnementen die door heel veel

  |    1 3



Pakketten 
Bij elke jaarlijkse terugkerende “Special 
Day’s” zie je de Douglas of Ici Paris weer 
vol staan met mooie gifts. Waarom zou je 
dit ook niet doen? Of beter nog organiseer 
speciale dagen voor ze waar jouw klanten 
exclusief kunnen shoppen. 
 
Zorg daarnaast dat je altijd leuke geschenk 
verpakking paraat hebt voor verjaardagen, 
trouwerijen of andere leuke feestjes. Jij 
hebt het vertrouwen, dus gun factor, van je 
klant gekregen omdat jij je altijd inzet om er 
voor de klant een super ervaring van te 
maken. 
 
Je zal merken dat klanten daardoor sneller 
geneigd zijn om dit soort aankopen bij jou 
te doen. En juist omdat je onderscheidend 
bent en niet de standaard producten hebt, 
die je bij elke Beauty behandelaar kunt 
kopen verruim je de kans van aankopen 
aanzienlijk.  

Be different
     BE YOU

  |    1 4



Deuren letterlijk openen en dichtgooien 
Heb je wel eens stil gestaan bij de openingstijden van je
onderneming? Wanneer zijn jouw deuren open en wanneer
zijn jouw deuren dicht? 
 
Wij merken dat veel ondernemers uitzondering maken als
het gaat om de openingstijden. Ze laten klanten, buiten de
gestelde openingstijden komen omdat ze bang zijn dat de
klant overstapt naar een andere ondernemer die “wel
altijd, tijd voor hun heeft”. Je concurrent! Wederom en
voor de zoveelste keer in dit E-book roepen wij "NEE dit is
niet waar". Als jij het goed doet, dan weet je dat de klanten
in de eerste plaatst voor jou komen.  
 
Jij hebt het vertrouwen van deze klant gewonnen en de
klant komt bij jou omdat haar gun factor hoog is. Dus ook
als je nee zegt zal deze klant dit accepteren. 

Houd jezelf aan de door jou gestelde openingstijden
omdat je de rust en ruimte nodig hebt om; 
 
• Bij te kunnen tanken door het doen van                               
  ontspannende  dingen 
• Ruimte nodig hebt om je boekhouding bij te werken 
• Ruimte nodig hebt om je social media bij te werken 
• Ruimte nodig hebt om je website van nieuwe content te   
   voorzien 
• Ruimte nodig hebt om jezelf door te ontwikkelen 
• Ruimte nodig hebt om je salon te restylen bij het               
   wisselen van seizoenen of special occasions.  
 
Je ziet dat je als ondernemer veel meer moet doen dan
alleen behandelen. En dit is nog maar een topje van de
ijsberg waar jij mee bezig moet zijn, wat ons gelijk brengt
op het volgende onderwerp, namelijk; 
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Deuren letterlijk
openen en
dichtgooien



De Beauty 
is mooi van binnen en straalt van buiten

Heel bewust hebben wij  het woordje ondernemer schuin- en vet gedrukt. Want 
dat ben je 'een ondernemer'!  Op het moment j i j  jezelf bij  de Kamer van 
Koophandel ingeschreven hebt,  heb je automatisch ook deze titel 
meegekregen. Helaas zien wij  maar al te vaak dat salonhouders, zichzelf niet 
als ondernemer zien waardoor zi j  heel veel kansen mislopen! 
 
Maar er is nog een fout die veel gemaakt wordt. Doordat je druk bezig bent 
met het opzetten of uitbouwen van je bedrijf ,  vergeet j i j  jezelf vaak. Je 
vergeet ti jd in te lassen voor jezelf waardoor je uiteindeli jk zal stagneren. Wij  
bij  SlowBeauty vinden dit "PRIO No I".  Om in SlowBeauty termen te spreken; 
Door eerste te leren voor jezelf te zorgen op een diepe en duurzame manier,  
dus van jezelf te houden en jezelf l ief te hebben, ben je in staat om er voor 
anderen en de omgeving te zi jn. 
 
Over het algemeen genomen zijn de behandelaars hele l ieve, begripvolle 
mensen die het leuk vinden om anderen (hun klanten) een goede, f i jne ti jd te 
bezorgen. En dat is waarom je ervoor gekozen hebt om ondernemer in de 
Beauty Branche te worden. 

Ondernemer
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Wil je een merk
bouwen? Focus
op de groep die
jou waardeert om
je kwaliteiten en
om wie jij bent.
Anderen laat je
los en neem je
afscheid van. 

al rights reserved by the SlowBeauty© Group 
www.slowbeauty.nl
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W I L  J I J  E E N  S A L O N

Met  natuur l i j ke  en  |  o f  kwal i ta t ie f  
hoogwaard ige  p roducten?  
 
K lanten  d ie  ' se l f  care '  waarderen ,  apprec ië ren  
en  h ie r  voor  w i l len  beta len?  
 
Ba lans  tussen  werk  en  p r i vé  door  te  werken  
vanu i t  pass ie  en  authent ic i te i t ?  
 
Ondersche idend  z i jn?  
 
Groe i  moge l i j kheden  door  een  vaste  s t room 
aan  inkomsten?  
 
En  w i l  j e  h ie r  echt  ie ts  meer  over  weten . . . . . .

Kom dan  naar  één  van  onze  Exper ience  Day 's .  

Een  dag  waar in  j i j  cent raa l  s taat ,  waar  goed  

voor  de  inner l i j ke  mens  gezorgd  wordt ,  waar  j i j  

te recht  kan  met  je  ontwikke l  v raag ,  waar  w i j  

twee  leuke  waardevo l le  ex t ra  e lementen  aan  

toegevoegd  hebben  en  waar  ru imte  is ,  voor  een  

1  op  1 ,  t i en  minuten   gesprek  met  één  van  de  

d r ie  S lowBeauty  Exper ts .  

  

Wi j  v inden  persoon l i j ke  aandacht  be langr i j k  en  

werken  daarom met  k le ine  g roepen.  H ie rdoor  

z i jn  de  Exper ience  Day 's  re la t ie f  sne l  

u i tve rkocht .  

 

T rak teer  jeze l f  op  een  waardevo l le ,  insp i re rende  

en  in format ieve  dag  voor  maar  €  250 ,00  en  

schr i j f  j e  sne l  in  v ia  onze  webs i te  s i te  o f  s tuur  

een  emai l  aan  p rofess iona l@slowbeauty .n l  
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Ons cadeautje voor
jou.. . . . . .  
 
Ben je echt
geïnteresseerd en wil je
gelijk boeken?  
 
Met kortingscode MYDAY
ontvang je €100,00 korting
op de Experience Day 
 
Gaan wij jou daar zien? 
 
https://www.slowbeautypro
fessional.com/slowbeauty
-event-inschrijving 

all rights reserved by De SlowBeauty Group 
www.slowbeauty.nl
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SlowBeauty #Moments 
for a fast world

www.slowbeautyprofessional.com 
professional@slowbeauty.nl


