
TWÓRZ PROGRAMY DŁUGOTERMINOWE 
Stworzenie własnego procesu klienta daje Ci możliwość stworzenia 
programów długoterminowych. 
Dzięki takiemu podejściu klient zyskuje stałą opiekę i nie musi ani 
myśleć, że coś trzeba zrobić, ani kiedy. 
Większość ludzi koncentruje się na jednorazowej usłudze, na 
jednorazowej sytuacji. A potem zastanawia się czy będą klienci na 
kolejne dni. 
Program długoterminowej opieki to genialne rozwiązanie dla każdej 
dziedziny branży beauty. 
Nawet przy paznokciach, na które najczęściej klienci umawiają się z 
powodu terminów, to kiedy wyrobisz w nim świadomość dbałości, 
pielęgnacji np. przerwa w nakładaniu hybryd zostanie zaplanowana, 
paznokieć odbudowany a klient będzie wdzięczny, że pamiętasz. 
Jednak to musi  być w człowieku dużo emaptii, żeby ten proces 
wdrożyć, żeby pomyśleć, ze Pani zosia dawno nie była, trzeba wysłać 
jej sms przypominający, że pora na złuszczanie. 
 
 

TWÓRZ PAKIETY 
Podstawą obsługi klienta w salonie jest konsultacja, która powinna 
być dostosowana do profilu działalności. Pytania napisane tak, by 
dostarczały jak najwięcej informacji o kliencie.  Do tego program 
badania cery, stanu paznokci, stanu stóp, ciała wagi itp… 

Nasz organizm to nie maszynka, w której można jednym ruchem 
wymienić niesprawną część. Potrzebuje czasu. Utrzymanie w dobrej 
kondycji naszej cery też wymaga zabiegów. Powiedz to klientowi i 
umawiaj kolejną wizytę. Nie potrzeba będzie wtedy obniżania cen, 
żeby przyciągać klienta bez pieniędzy, bo będziesz mieć prace cały 
czas. 
Zamiast zaniżać ceny sprzedawaj pakiety, wtedy niższa cena jest 
wskazana bo klient płaci z góry, kupuje kilka zabiegów 

 

U nas świetnie sprzedają się zabiegi razem z zestawami kosmetyków 
do zabiegów. Same kosmetyki warte kilkaset złotych, klienci później 



WSZYSCY kupili kolejny raz. Porównajmy, jak to wygląda! Mechanizm 
tworzenia pakietu jest bardzo prosty (nie mylić z serią) Niektórzy 
oburzają się na mnie, że obniżam ceny serii, albo daję cos w pakiecie 
za darmo, ale sens tego objaśniałam już na początku szkolenia, kiedy 
mówiłam o nowym kliencie, którego naszą rolą jest nauczyć dbać o 
siebie, a potem przyzwyczaić (oswoić z nami, naszym salonem) Ludzie 
uwielbiają chodzić tam gdzie dobrze się czują, gdzie jest przyjemnie, 
gdzie się o nich dba. 
A zatem taki przykład. Wieszasz na stronie www cennik. Wszyscy to 
robimy. Jasne. Tyle, że klient widząc te same nazwy zabiegów zaczyna 
szukać gdzie taniej ☺ 
Zabieg mezoterapii mikroigłowej (twarz, szyja, dekolt) 380 zł 
 
Kto to kupi? 
Ktoś, kto Cię zna bardzo dobrze, ma dużo pieniędzy i bezgranicznie Ci 
ufa. Jednostki. A ty potrzebujesz ciągłego dopływu klientów, bo 
pensje i zusy trzeba płacić regularnie. 
 
A co ty na taki zabieg? 
 

Pakiet młoda skóra: 
1. peeling kwasem migdałowym twarz, szyja dekolt, 100 zł 
2. znieczulenie kremem „emla”  30 zł (emla kosztuje 120 zł i 
wystarcza na 4 zabiegi) 
3. mezoterapia mikroigłowa na ampułce nieusieciowanego kwasu 
hialuronowego, 200 zł 
4. Maska algowa łagodząca i silnie nawilżająca 30 zł 
5. Krem intensywnie nawilżający 10 zł 
6. Ampułka do zastosowania w domu 30 zł 
WARTOŚĆ PAKIETU 380 ZŁ 
 
CZY WIDZISZ RÓŻNICĘ? To jest ten sam zabieg!!! Czy gdybyś miała to 
kupić, to którą wersje kupisz szybciej? 
Inny sposób masz w PDF. To list do klientów KTÓRY MOŻESZ 
NAJZWYCZAJNIEJ  W ŚWIECIE SKOPIOWAĆ I DOPASOWAĆ DO 



SWOICH WARUNKÓW, DO SWOICH PRODUKTÓW. U nas ten pakiet 
sprzedał się genialnie. Pierwszy raz uruchomiliśmy taka formę chcąc 
nauczyć klientki kupować nieco droższe kremy. Wcześniej krem 
kosztował 30-50 zł. Do dzisiejszego dnia klientki wracają po krem i na 
serie zabiegów. Po 8 latach. 
Dokładnie tak samo możesz podejść do pielęgnacji włosów, stóp i 
innych produktów dostępnych u Ciebie. Łączysz je, dajesz w pakiecie 
jakiś produkt gratis, np. mezoterapia… nic cię prawie nie kosztuje, a 
zarobi i da lepszy efekt klientowi. Pamiętaj liczy się efekt prawdziwy. 
 

SPRZEDAWAJ SERIE i PAKIETY 
Nawet jeśli ktoś pojawi się na ślubny makijaż, to przy konsultacji 
możesz już zaproponować pakiet makijaży okazjonalnych. 
Jeśli pojawia się ktoś na farbowanie włosów wlicz do pakietu 
pielęgnację pokoloryzacyjną i naucz klienta przychodzić na tego 
rodzaju zabiegi. W jaki sposób? 
Tak jak powiedziałam – sprzedając dodatkowe zabiegi razem z 
głównym. 
 

DOSTOSUJ SWÓJ SYSTEM DO SWOICH IDEALNYCH 
KLIENTÓW 
 
WSZYSTKO, DESIGN, katalogi, cenniki, usługi wszystko wg potrzeb 
idealnego klienta. oczywiście w ramach Twojego segmentu. Jeśli 
Twoja oferta jest dla klasy średniej to nie wyskakuj z ekskluzywnym 
tapczanem czy lustrem. Po mojej wizycie w hotelu Ritz w ramach 
szkolenia marketingowego zobaczyłam tam ręczniczki frotte w 
łazience do wycierania rąk ułożone w stosiki. Wprowadziłam to 
natychmiast u siebie i… zaczął nam bardzo schodzić papier toaletowy. 
Do tej pory klientki mówią (jeśli korzystają przed wizytą) ja tam 
powiesiłam na koszu mój ręczniczek bo wytrę sobie ręce jeszcze po 
zabiegu….. 

 

 


