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RECEPCJA JAKO
STANOWISKO

Jeśli sobie wyobrazisz pluton
wojska na poligonie, to recepcja –
recepcjonistka to taki plutonowy,
czyli dowódca plutonu,
Może trochę przesadziłam, ale nie
dużo :)

Co to znaczy recepcja?
Recepcja to miejsce, w którym pracują ludzie.
Recepcja to miejsce, do ktorego przybywaja ludzie.

Wyświechtane, ale tak zacznę:
Rola Recepcji jest niezwykle ważna w Salonie.
Jeśli sobie wyobrazisz pluton wojska na poligonie, to recepcja –
recepcjonistka to taki plutonowy, czyli dowódca plutonu, Czy
przesadziłam? Nie.
Recepcjonistka zarządza recepcją, przygotowuje raporty dla managera
lub właściciela salonu, dzięki czemu nie robisz tego sama, a wiesz co w
trawie piszczy.
Przede wszystkim jednak sprawuje logistyczną kontrole nad całym
salonem, czyli czuwa nad sprawnym przebiegiem operacji w salonie
(rezerwacje, wypełnianie grafików, stan produktów, obsługa klienta
bieżąca); powitanie i pożegnanie klientów, opiekuje się nimi przed i po
zabiegu w poczekalni; realizuje działania marketingowe (wg planu),
kontroluje transakcje i stan finansów w kasie.
Recepcja to specjalne miejsce, które mówi na „dzień dobry” Twoim
klientom – kochamy was lub mamy was gdzieś.
Robiliśmy kiedyś taki test. Dzwoniliśmy do kilku salonów „w celu
umówienia się na wizytę” i tylko w jednym salonie recepcja udzieliła
wyczerpującej odpowiedzi „potencjalnemu klientowi”.
Była uprzejma i gotowa pomóc.

JEŚLI JEST JESZCZE KTOŚ, KTO UWAŻA, ŻE KLIENCI NIE SĄ WAZNI POWINIEN
WYOBRAZIC SOBIE 90 DNI BEZ NICH.
Tak, tak.
Wchodzisz czasem do salonu, a recepcjonistce grzywkę tylko zza recepcji
widać. Albo dzwonisz i masz poczucie, że rozmawiasz z maszyną, albo
przeszkadzasz w „pracy”.
Wystrój… nie tylko. Przede wszystkim postawa recepcjonistów, nastawienie
na służenie klientowi.
Wygląd, Postawa, kompetencja i chęć pomagania to najważniejsze
atrybuty recepcjonistki, na które klienci mocno zwracają uwagę. To
jednak wciąż rzadkość w Polskich salonach, ponieważ to miejsce traktuje
się trochę po macoszemu. Nie docenia się wagi pierwszego kontaktu
klienta z firmą!
Odpowiednia postawa recepcji zapobiegnie skargom, uprzedzi
wątpliwości klienta, uchroni firmę przed negatywnymi opiniami, wpłynie
na zwiększenie wartości wizyty
poprzez dodatkowa sprzedaż. Atmosfera jaka tworzy recepcja jest tym
co klienta
zatrzymuje w Twojej firmie lub odstrasza od twojej marki.
W dalszej części szerzej omówię cechy jakie powinna posiadać
kandydatka na to stanowisko.
Pamiętaj, że Służenie to nie służalczość. Ta kwestia ma zapewnić
płynność Twojemu salonowi!
Satysfakcja pozostałych członków załogi jak i klientów to główna część
pracy recepcji.
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PRACOWNIK
RECEPCJI

Obiecuj dobre, a dostarczaj
najlepsze

Kogo do pracy
w recepcji?
RECEPCJONISTA JEST
JAK GOSPODARZ DOMU

Poza typowo osobowościowymi cechami kandydatka powinna posiadać
doskonałą znajomość narzędzi: obsługa komputera, internetu. W dobie
gospodarki cyfrowej nie można zapominać o tej formie podawania
komunikatów do klienta. Dzisiaj mówi się o wirtualnym świecie klientów
jako o e-plemionach czy wspólnotach online.
Głównym, ale nie jedynym stanowiskiem pracy recepcjonistki jest
recepcja, gdzie zarządza się logistyką salonu tj. rezerwacjami zabiegów
do poszczególnych pracowników, logistyką pokoi zabiegowych i
stanowisk zabiegowych, odbiera telefony, udziela informacji pytającym i
opiekuje się klientami wchodzącymi czy czekającymi, dba się o
wypełnienie grafików pracownikom salonu.
-rozmawia z klientami, oferując napoje, kawę, herbatę,
- dzieli się za każdym razem pozytywnymi opiniami o kliencie np.:”
Pani Kasiu Pani jak zwykle super wygląda…” „Jak miło Panią ponownie
widzieć” itp.
- wita i żegna każdego klienta. Upewnia się czy Klienci są zadowoleni,
a jeśli nie to dlaczego? Bardzo wnikliwie obserwuje, czy klient wychodzi
tak, że chętnie by jeszcze został, czy „z trzaskiem zamyka drzwi”.
- proponuje zakup dodatkowych produktów przygotowanych w
otoczeniu recepcji;

- przygotowuje karty klientów poszczególnym specjalistom;
- dba o bezpieczeństwo baz danych;
- w wolnej chwili pomaga specjalistom przygotowywać pokoje
zabiegowe i stanowiska zabiegowe;
- odpowiada za sterylizację narzędzi;
- monitoruje listę rezerwową wizyt i w miarę możliwości rezerwuje
wizyty;
- zajmuje się sprzedażą bonów podarunkowych i udzielaniem informacji
o ofercie salonu (zna perfekcyjnie aktualną ofertę, promocje, oraz
zasoby kosmetyczne salonu i możliwości zaopatrzenia klienta w
odpowiedni produkt;
- dba o gadżety reklamowe, torby do pakowania zakupów;
- dba o właściwa komunikację między klientem i salonem (np. urodziny.
Regularne sms z życzeniami, przygotowanie upominku, gdy klientka w
tym dniu odwiedza salon.
Takie maleńkie gesty, powodują, że klienci mocno związują się z marką.
powinnaś powierzyć specjalnej osobie, kompetentnej i kochającej ludzi.
Na pewno nie przypadkowej osobie, która przyniesie CV i powie, że chce
być recepcjonistką.
To musi byćosoba empatyczna, a jednocześnie z charakterem, dzięki
któremu nie pozwoli sobie wchodzić na głowę ani pracownikom salonu,
ani klientom. Empatia nie oznacza pozwalać wszystkim na wszystko.
Dzięki takiej osobowości, każdy będzie mógł poczuć się bezpiecznie i
komfortowo.

Sam wybór
osoby to
dopiero
początek.
W dalszej kolejności
Twoim zadaniem
będzie przeszkolić tę
osobę.
Recepcjonistka to osoba,
która reprezentuje
firme przed klientem,
reprezentuje Twoje
wartości.
Poprzez osobe
pierwszego kontaktu
klient postrzega całą
firmę.

Zakres
zadań:
Najpierw Ty musisz stworzyć wizję
swojej firmy, a potem dopasować
do niej ludzi.
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SKUTECZNA rezerwacja zabiegów
przez telefon,
Co to znaczy skuteczna? To znaczy,
że będzie potrafiła tak poprowadzić
rozmowę z klientem, że klient
zapragnie umówić się na wizytę. W
taki sposób, że klient nie będzie
mógł doczekać się spotkania z nią.
Musi znać ofertę salonu i umieć ją
bez awersji do sprzedawania
przedstawić klientowi, a jeśli nie
będzie możliwe pomóc klientowi
wybrać coś z oferty, zachęcić go do
umówienia się na konsultacje.
Skuteczność polega na tym, że klient
umówi się i pojawi się w salonie. Na
dodatek, będzie goów do zakupu!

oferowanie okazjonalnych promocji,
sprzedaż BONÓW
Upominkowych. Musisz nauczyć
swoich recepcjonistów rozpoznawać
potrzeby klienta i jego preferencje
jak również wyprzedzać oczekiwania
klientów w zakresie miłej obsługi.
Recepcjonistka musi wiedzieć, że nie
może obiecywać klientom gruszek
na wierzbie. Klient ma otrzymać to
co mu obiecano, w przeciwnym razie
będzie to jego pierwszy i ostatni raz.
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Koordynacja pracy stanowisk - to
wyjątkowa umiejętność.
Umieć zadbać o to, aby kosmetyczki,
fryzjerzy i wszyscy inni pracownicy
mieli pełne ręce roboty. Dobrać
klientom taka obsługę (pracownika),
który spełni jego oczekiwania.
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SMS marketing - gdy grafik którejś z
kosmetyczek jest niezapełniony.
To wiąże się z poprzednim punktem.
SMS marketing planujecie wspólnie,
ale
recepcjonistka powinna mieć
możliwość zadziałania, natychmiast,
gdy zaistnieje taka potrzeba i nie
zawsze pytać o zgodę. To jej
kompetencja i uprawnienia.
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Zlecać zadania asystentce
kosmetyczki
czy fryzjerki co do przygotowania
zabiegu, przygotowania
kosmetyków, opieki nad klientem
oczekującym – tu chyba wszystko
jasne. Procedury, procedury,
procedury zabiegowe i standardy.
Każdy ma wiedzieć jak przygotować
łóżko, jak pokój do
zabiegu pedicure itp. Nie ma
samowolki, są procedury.

Rejestrować niedobory kosmetyków
i wszelkich innych artykułów
potrzebnych do sprawnego
funkcjonowania salonu i
przekazywać raport raz na tydzień
menagerowi. Jeśli nie ma programu
komputerowego magazynowego to
nadzoruje stany, ale nawet przy
programie ktoś powinien
dopilnować, aby niczego nie
brakowało w salonie.
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Raportować wszystkie wskaźniki. To
bardzo wymagająca rola i
kompetencja i trzeba dobrze
przygotować, stworzyć narzędzia,
albo papierowe jesli to mały salon,
albo elektroniczne jesli to większa
forma.
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KOMPETENCJE

Jeśli sie nie rozwijasz to się
zwijasz. Doskonal się, albo daj
szansę konkurencji, aby Cię
wyprzediła :)

Umiejętności recepcjonistki
Wybieraj ludzi o odpowiednio przygotowanych lub
umozliwiaj im rozwijanie swoich kompetencji
Nawet najbardziej wykształcona kandydatka na recepcjonistkę będzie
wymagała wdrożenia do procedur i standardów obowiązujących w
Twojej firmie. A one przecież nie są podobne do żadnych innych. To jest
przecież Twój salon!
Szkolenie jest niezbędne, aby osiągnąć obowiązujący tutaj poziom
obsługi klienta. Kandydatka musi posiąść odpowiednie umiejętności do
tego, aby obsługa klienta była dla niego najprzyjemniejszym
doświadczeniem. Kolejną umiejętnością jest umiejętność
pracy w zespole, współpracy, współdziałania z pozostałymi członkami
zespołu. Bardzo często brak właściwej komunikacji
między pracownikami stanowi niedostrzeganą lukę.

Umiejętności recepcjonistki
·
Bardzo dobra komunikację z klientem jak i z innymi członkami
Salonu po to, aby płynnie przebiegała praca salonu, wypełnianie
grafików i realizacja usług. (Dobra komunikacja zapobiega sytuacjom
typu: niedokończona sprawa klienta, niewłaściwie załatwiona
reklamacja, strata minut w źle rezerwowanych grafikach, częste
skargi klientów, niesnaski między pracownikami, niezadowolenie
pracowników.)
Umiejętność monitorowania i zarządzała wszystkim w Salonie
począwszy od personelu(wygląd), kontrolowania transakcji, witania
nowych klientów, nadzorowania przygotowywanie pokoi do zabiegu.

·
Umiejętność zarządzania czasem. Recepcja musi doskonale orientować
się w czasokresach trwania zabiegów, w umiejętnościach
poszczególnych specjalistów oraz ich grafikach. Do obowiązków
recepcjonistki będzie bowiem należało śledzenie na bieżąco przebiegu
procesu obsługi klientów w salonie:
- jacy klienci mają swoje zabiegi w kolejności
- czy fryzjerka/kosmetyczka nie jest spóźniona w związku z opóźnieniem
poprzedniego klienta. Ta umiejętność pozwoli przedsięwziąć
odpowiednie kroki, aby taką trudną sytuację rozwiązać.
Bycie dobrą Recepcjonistką znaczy: umiejętność porozumiewania się z
członkami zespołu w sposób grzeczny, miły i zachęcający do współpracy
w taki sposób, aby nie odczuwali nadzoru jako ciągłej kontroli, ale
konieczności wynikającej z potrzeby zapewnienia płynności obsługi
klientów i optymalnego wykorzystania czasu pracy salonu dla
zapewnienia obsługi jak największej liczbie klientów i zapewnienia
zyskowności firmie.
Umiejętność monitorowania zadowolenia klientów, a w przypadku, gdy
tego zadowolenia brak umiejętne załatwienie sprawy, poinformowanie o
tym pracownika odpowiedzialnego za wykonanie usługi i wspólne
rozwiązanie problemu.
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, systemu CRM,
podstawowych umiejętności obsługi www i socjalmediów. Te
umiejętności konieczne są do utrzymania aktualności, zamieszczania
odpowiednich ofert, ale też generowania stosownych raportów dla
menadżerów. Ponieważ recepcjonistka odpowiada za właściwa logistykę
obsługi, mając odpowiednie uprawnienia przyznane przez menadżera
lub zlecenia ma możliwość tworzenia specjalnych promocji, aby grafiki
były wypełnione, aby kosmetyki były sprzedawane w okresie ich
przydatności do użycia, aby użytkownicy i fani firmy byli angażowani w
socjalmediach.

·

Raportowanie
Pod koniec każdego tygodnia, miesiąca ecepcja przygotowuje raporty z
pracy i osiągnięć salonu. Wszystkie raporty mają być bezpiecznie
przechowywane i przekazane managerowi lub właścicielowi salonu pod
koniec każdego wyznaczonego terminu.

Raporty przykładowe
Pod koniec każdego dnia….
Przyjmowanie/ wydawanie pieniędzy w salonie. Pod koniec każdego
dnia powinien być sporządzony bilans. Jeśli zauważy, że taki bilans nie
zgadza się z dziennymi osiągnięciami ma obowiązek to zgłosić do
managera lub właściciela Salonu.
Upewnienie się, że wszyscy członkowi. Salonu wypełnili swoje raporty
dzienne z osiągniętych wyników sprzedaży, a także karty klienta.
Pod koniec kazdego tygodnia...
Tygodniowy raport osiągnięć salonu
Na koniec każdego miesiaca...
Pod koniec każdego miesiąca przygotowuje stosowne raporty z
osiągnięć miesięcznych wszystkich członków Salonu.
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Ćwiczenia

Każde wdrożenie wymaga dokładnego
zaplanowania. Nie wszystkie wymienione
szkolenia stanowiskowe będziesz potrzebowała
zrobic, a może bedzie ich wiecej.
Wszystko zalezy od kompetencji osoby
zatrudnionej.

ĆWICZENIA DO ZATRUDNIENIA
RECEPCJONISTKI
Jakie czynnosci bedzie
wykonywać osoba na stanowisku

CHECK LIST PO OTWARCIU
Wyłącz alarm
Włącz kasę, terminal, komputer
Sprawdź telefon
Oddzwoń do wszystkich
Zetrzyj kurze

Jakie musi mieć kompetencje?

Zmyj podłogę
Przygotuj karty klientów dla
kosmetyczek,
.........................................................
.........................................................

Jakie szkolenia można wykonac
we własnym zakresie?

CHECK LISTA DO ZABIEGU.
...................................
..................................
.................................
................................
...................................

Jakie cechy charakteru musi
mieć?

......................................
.......................................
........................................
.........................................
..........................................

PRZYGOTOWANIE
KAŻDE WDROŻENIE WYMAGA PLANU

Poniżej przykładowy rozkład szkolenia stanowiskowego. Dopasuj do
swoich potrzeb. To tylko przykład. mam nadzieje, że nie chcesz mieć
salonu identycznego jak setki właścicielek, które plan skopiowały :)

TABELA SZKOLEŃ

kompletowanie i
wprowadz. danych

zostawianie info Rezerwacja
przez telefon
dla zespołu

rezerwacja
wizyt

Zadanie

czas szkolenia/data

15 minut
.............
15 minut
.............

5 minut
.............

15 minut
.............

Przeszkolony przez/podpis

kompetentny/nie

·

POZOSTAŁE SZKOLENIA STANOWISKOWE
Zapisywanie zabiegów I ich rezerwacja

Usuwanie zabiegów poprzednio umówionych

Dokonanie ponownej rezerwacji zabiegu

Promocje I udzielanie zniżek

Sprzedaż Bonów Upominkowych

Przyjmowanie gotówki

·

Obsługa Magazynu

Zamawianie Towaru

Przyjmowanie Towaru

Generalna Obsługa Klienta

Witanie Klienta

Żegnanie Klienta

Jak witać klienta wchodzącego podczas rozmowy
telefonicznej.

Różnica pomiędzy spostrzeżeniem klienta a witaniem Klienta.

Oferowanie i przygotowanie napojów

Zarządzanie płynną obsługą klientów podczas zabiegów

Zarządzanie klienta kontem (bonusy, upusty)

Zasady Bezpieczeństwa w Salonie

Marketing

Zapoznanie z bieżącymi promocjami

Obsługa tygodniowych promocji

Obsługa miesięcznych promocji

System Referencyjny

Kartki urodzinowe – sms marketing, wysyłka kartek.

E-mail Marketing

Promocje Last minute

Dziękuję
za pobranie e-booka

To nie jest podręcznik. Daleka jestem od dawania gotowych
materiałów. Wystarczająco dużo jest identycznych, przeciętnych
salonów. Jesteś właścicielka salonu, jesteś kreatywna osobą i
masz absolutnie inne wartości od całej rzeszy konkurentek. To
jedyny powód do tego, żeby dodać do tego materiału odrobinę
siebie,swoich oczekiwac, wymagań, a przede wszystkim swojej
porywajacej wizji.
Wizja to podstawa do inspirowania ludzi, aby stawali sie lepszymi.
Recepcja to miejsce gdzie klient po raz pierwszy ocenia, czy ci na
nim zalezy, czy chcesz go złupić :)
Wspaniałego tworzenia własnej firmy
Lucyna Wiewiórska

Kontakt
tel: 793670008
www.lucynawiewiorska.pl
mail: salon.system@o2.pl

