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Os profissionais de beleza estão entre os trabalhadores mais
afetados pela pandemia da COVID-19. 

Por todo o país, salões de beleza foram obrigados a fechar suas
portas durante a quarentena e os profissionais viram suas 
fontes de rendimento desaparecerem de um dia para o outro.

Para ajudar a recuperar dos tempos menos bons, criamos este
e-book para que possa aumentar a sua faturação de forma
rápida e segura.

Nós neste artigo vamos nos focar em cabeleireiros ou salões de
beleza, mas a forma de aumentar as vendas é igual para quem
tem uma spa, centro de estética, ou manicure, por serem
negócios com naturezas muito parecidas.

Vamos lá? Pronta? Então...

QUER SABER COMO
AUMENTAR AS VENDAS
DO SEU SALÃO DE BELEZA? 
ENTÃO ESTE E-BOOK É PARA SI!
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Aumentar os preços.
Aumentar o número de clientes.    
Aumentar o número de visitas anuais
de cada cliente.
Aumentar o valor gasto em cada visita.

1.
2.
3.

4.

Não há uma formula milagrosa, nem mesmo a mais fácil e
obvia - aumentar os preços, todas elas vão exigir algum
trabalho, mas nada que não se consiga colocar em prática. 

Vamos então falar de cada uma destas formas.

FORMAS DE AUMENTAR AS
VENDAS DO SEU SALÃO:
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 medo da reação das clientes;
 medo do conflito;
 medo de perder as clientes.

Quando se fala em aumentar o preço, em
qualquer negócio, três coisas assustam o
lojista:

Mas isso nunca acontece, o seu preço deve
ser adequado ao seu serviço.

É possível sim aumentar o preço, sem correr
o risco de perder clientes, desde que
mantenha a qualidade do seu serviço 
e que venda valor e não o preço.

Se os clientes gostam do seu serviço, se
confiam em si, você deve ir aumentando os
preços, sim.

Outra opção é ir aumentando os preços por
serviço, ou seja, aumente o preço de um
serviço só, e analise a reação das suas
clientes.

E assim sucessivamente, serviço a serviço.

AUMENTAR
OS PREÇOS
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Este é a forma mais escolhida pelos lojistas, aumentar a faturação através do
aumento do número de clientes.

Mas atenção, se o seu preço estiver errado, você pode até aumentar o
faturamento mas não aumentar os lucros.

Mas afinal como se atrai mais clientes?

Com publicidade. Seja nas redes sociais, folhetos, cartazes de montra, radio
local, ou outra.

A escolha depende muito do tipo de cliente que quer atrair, por exemplo se
tem um website ou uma loja online vai querer reduzir o número de marcações
ou agendamentos por telefone e conduzir as suas clientes para o sistema de
marcações online - aqui vai usar as redes sociais como meio preferido para
colocar a sua publicidade. A escolha é sua.

Um dos maiores erros quando se trata de publicidade de um salão de beleza
é focar atenção em "o meu salão é melhor do que os da concorrência".

Isso faz com que a sua potencial cliente nem leia a sua publicidade, você
tem que convencer a pessoa através dos benefícios de ir ao cabeleireiro.
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Ou seja, você tem que mostrar que vai resolver todos os
problemas delas através de uma simples ida ao seu salão de
beleza.

Exemplos de problemas (dores - termo do mundo de marketing
digital), que você pode ajudar a resolver:
 
Plano emocional / Autoestima - Pessoas com os cabelos
arranjados são mais bonitas.

Plano amoroso - Mulheres com cabelos brancos só conseguem
chamar a atenção de homens muito mais velhos que elas.

Situação profissional - Mulheres com penteados modernos
tendem a arranjar melhores empregos.

Parece ridículo, mas é assim que funciona, você fala do
problema mas sugere a solução. 

Faça uma lista de problemas que você pode ajudar a resolver no
seu salão de beleza, teste cada um deles nos vários formatos, 
analise os resultados e descarte o que não interessa.

Não perca tempo a explicar porque é que o seu salão de beleza
é melhor que os da concorrência, foque-se no problema /
solução, e explique que você tem a solução para cada um
desses problemas.
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Mais importante ainda que "ir mais vezes ao
salão de beleza", é "ir mais vezes ao SEU
salão de beleza".

O velhinho cartão de cliente, sim esse
mesmo, aquele que você oferece um
desconto ou um serviço no final de X visitas.

Não somos fãs de descontos, mas porque
não oferecer um serviço diferente, é ótimo
para dar a conhecer outros serviços que
você presta.

Por exemplo:
No final de 7 cortes de cabelo, oferecemos
umas unhas de gel.

Não só está a dar a conhecer um outro
serviço seu, como está a garantir que a
cliente cada vez que necessite de cortar o
cabelo irá ao seu salão.

Outra forma é no momento em que a pessoa
está a pagar e antes de sair você convence
a fazer a marcação ou agendamento para a
próxima visita.

AUMENTAR O
NÚMERO DE VISITAS
ANUAIS DE CADA
CLIENTE
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Mas a nossa preferida é através de
mensagem direta, sms ou email, mas para
isso você tem que garantir os contactos dos
seus clientes.
As pessoas não gostam muito de dar os seus
dados pessoais, mas explique os benefícios
de lhe entregarem o endereço de email ou o
número de telefone.

Por exemplo, porque faz promoções
regulares apenas para a sua lista de emails e
telefones, ou a apresentação de novos
serviços é feita primeiro para os inscritos na
lista e só depois para todos os outros
clientes.

Atualmente o email é a forma mais eficaz e
mais barata de marketing direto, a sua lista
de contactos é sua, e é uma fonte regular de
entrada de dinheiro se for bem trabalhada.

Você pode usa-la vezes sem conta, desde
apresentação de promoções, novos
serviços, até mensagens de feliz aniversário,
festas felizes, etc.

Pode ainda usar a sua lista para passar o seu
conhecimento, dicas, etc. Aqui é colocar a
sua imaginação a funcionar. O céu é o limite.

Melhor! Se você tem um website ou loja
online tudo isto pode ser automatizado e
integrado para que as suas mensagens
personalizadas, ou marcações na sua
agenda sejam efetuadas mesmo quando
estiver a dormir.
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A primeira opção é a mais obvia, o aumento de preços, a
segunda a mais procurada, o aumento do número de clientes,
para nós o conjunto de fazer o cliente ir mais vezes ao seu salão
por ano e que gaste mais em cada visita, é o par perfeito.
Parece difícil de colocar em prática, mas não é.

A nossa última opção para aumentar as vendas de um
cabeleireiro, é fazer com que cada cliente gaste mais dinheiro
cada vez que o visita.

Ao contrário do que possa imaginar, a cliente depois de se
sentar na sua cadeira está pronta a aceitar as suas sugestões,
porque a beleza faz aumentar a autoestima, a felicidade, a
confiança e muito mais.

Assim a partir deste momento, você está numa situação
privilegiada, apenas tem que não ter medo de vender os seus
serviços através de sugestões adequadas à cliente que está
sentada à sua frente.

Todo o mundo, homem ou mulher, se sente melhor quando é
bem tratada, quando está mais bonita. Se a cliente entrar
apenas para cortar o cabelo e sair com o cabelo pintado ou com
as unhas arranjadas, irá se sentir mais feliz e você deve se sentir
orgulhosa por ter contribuído por aumentar a felicidade das 
 suas clientes.

Não tenha medo de sugerir outros serviços para além dos que
os seus clientes lhe pediram, eles irão lhe agradecer por isso.

... e não se esqueça que uma cliente satisfeita irá falar às
amigas sobre o seu salão... esta também é uma forma muito
importante de conseguir mais clientes - o passa a palavra!

AUMENTAR O VALOR
GASTO EM CADA VISITA
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Fizemos uma pesquisa sobre:

"O que as suas clientes mais procuram
no Google?"

1º - Salões de Beleza abertos ao domingo
2º - Cabeleireiros que vão a casa
3º - Cabeleireiros perto de mim
4º - Cabeleireiros para casamento

Agora que sabe o que as suas clientes mais
procuram na internet, atualize o seu negócio
para captar essas novas clientes!

Leia, imprima, leia novamente e coloque em
prática. Fechado numa gaveta ou na caixa
de email, este e-book não serve para nada!

Aumentar as vendas do seu negócio não é
muito difícil, exige trabalho, estudo e
dedicação, mas é possível.

Esperamos que tenha feito sentido o que
aqui foi dito, aguardamos o seu feedback e
sugestões em hello@conceptzoa.com.
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