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Együtt sikerült!
Kedves Fodrászok! Az utóbbi hetekben és hónapokban sokunknak számtalan megpróbáltatást kellett kiállnia.
Eleinte talán mindnyájan féltünk egy kicsit, mert fogalmunk sem volt, hogyan tovább. Ám a mi profi közösségünket
nem akármilyen fából faragták! Mi nem vártuk ölbe tett kézzel a csodát!
A L’Oréal Professionnel csapata március közepén, Önökhöz hasonlóan, kiélezett figyelemmel és türelmetlenül
gyűjtögette a kormány által közzétett információmorzsákat, hogy megtudja, hogyan alakulnak ez elkövetkezendő
napok. Habár a különböző korlátozások és intézkedések tulajdonképpen mindnyájunkat megbénítottak, mi mégis
közösen úgy döntöttünk, nem adjuk magunkat! Úgyhogy képzéseink és tréningeink átköltöztek az internetre, Önök
pedig nem közvetlenül nálunk, hanem otthonuk kényelmében, egy csésze forró teával a kezükben, vagy éppen
szalonjukban a megérdemelt szünetüket töltve ismerhették meg a legújabb trendekről, tippekről és trükkökről szóló
információkat.
Most azt kérdik, milyen szünetről beszélünk mi itt? Hiszen nem dolgozhattak?! A vendégek egyik napról a másikra elmaradtak ugyan a szalonokból, ám sokan Önök közül úgy döntöttek, nem fogják hátradőlve, feltett lábakkal
várni, míg ennek az egésznek vége lesz. Sőt, ellenkezőleg! Gőzerővel elkezdtek dolgozni csapatuk vagy csapataik,
valamint szalonjuk fejlesztésén. Voltak, akik kifestettek, mások új fejmosókat vásároltak, sőt egyesek mára teljesen
új szalont nyitottak. És ez még nem minden!
Hozzáállásukkal, optimizmusukkal és azzal, hogy a vége felé már mindnyájan nagyon várták, hogy visszatérhessenek a munkába, minket annyira feltöltöttek pozitív energiával, hogy még sokáig ebből fogunk erőt meríteni
magunknak. Kimondhatatlanul örülünk, hogy velünk vannak! Együtt sikerült!
Köszönjük!
A L’Oréal Professionnel csapata

L’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28. A PROFESSIONNEL MAGAZIN FŐSZERKESZTŐJE: ANNA JANOUSKOVA
L’ORÉAL PROFESSIONNEL CONTENT EDITOR CSEHORSZÁG / SZLOVÁKIA / MAGYARORSZÁG
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gy szó, amely mostanában lépten-nyomon felbukkan, és amelyet most mindenkinek komolyan
kell vennie - minket is beleértve. A higiénia. Muszáj kiemelt figyelmet fordítanunk rá, mert csak
így védhetjük meg vendégeinket és saját magunkat. És ez most a legfontosabb! Mi a L’Oréal
Professionnelnél rendkívül komolyan vesszük ezt a kérdést. Az Önök és vendégeik egészsége elsőszámú
prioritás a számunkra. Ezért folyamatosan nyomon követtük a helyzet alakulását és a Salon Emotionnak
köszönhetően összeállítottunk egy praktikus útmutatót, amely értékes tanácsokat ad Önöknek azzal
kapcsolatban, hogyan végezzék munkájukat a szalonban az előírások betartása mellett úgy, hogy
vendégeik közben kellemesen érezzék magukat és legyen idejük, illetve kedvük ellátogatni Önökhöz egy kis
kényeztető, zavartalan pihenésért.
A L’Oréal Csoport laboratóriumaiban dolgozó kollégáink abban a pillanatban hozzáfogtak márkánk
kézfertőtlenítőjének kifejlesztéséhez, amint a világ megtudta, hogy tulajdonképpen mivel is állunk szemben.
És kutatóink sikerrel jártak. Rekordidő alatt, rekord mennyiségben meg is született a L’Oréal hatékony
kézfertőtlenítő gélje. A laboratóriumokban és a logisztikán dolgozó kollégáinknak köszönhetően ez a kiváló
termék rekord gyorsasággal eljutott hozzánk is, így már el is tudtuk kezdeni a kézfertőtlenítők kiszállítását
a szalonokba. Emellett higiéniai ajánlásokat tartalmazó tájékoztató anyagokat is készítettünk, amelyeket
Önök egyszerűen kinyomtathatnak, majd kitehetnek a szalonjaikban. A közösségi oldalakról sem
megfeledkezve összeállítottunk az Önök számára egy tematikus digitális csomagot, amelyekből letölthetik
az előre megszerkesztett vizuelleket és kitehetik őket saját Facebook vagy Instagram oldalukra.
Ezen anyagok mindegyikét megtalálják a L’Oréal ProShopon, vagy kérjék őket üzletfejlesztési
képviselőjüktől.

2020. JÚNIUS | 5

A legtöbben igen nehéz két hónapot
tudhatunk magunk mögött. Biztosan
felmerült bennetek is a kérdés,
hogyan lehetne hasznosan kihasználni
azt az időt, amit most nem tudunk
a munkánkra vagy kedvenc
időtöltéseinkre fordítani. Hisszük, hogy
a folyamatos tanulás, ismereteink
bővítése az egyik legjobb kínálkozó
megoldás erre a problémára. És ha
már személyesen nem találkozhatunk,
használjuk ki a modern technológia
nyújtotta lehetőségeket.

ITT VAGYUNK
VELETEK
ONLINE
Digitalizáció
lépésről lépésre

A L’Oréal Professionnel képzési programja több alapvető változáson esett át az
elmúlt egy évben. Ezek közül is az egyik legfontosabb a működésünk fokozatos
digitalizálása volt. 2019-ben kezdtük el aktívan fejleszteni a közösségi oldalakon
elérhető kommunikációs csatornáinkat, és ezzel egy időben megkezdtük az offline
és online képzéseink fokozatos összehangolását. Ennek a folyamatnak lépésről
lépésre, szép fokozatosan kellett volna végbemennie 2020 folyamán. A fejlesztések
legfőbb célja az volt és továbbra is az, hogy a közeletekben maradjunk.
Ám a Covid-19 márciusi megjelenése természetesen a mi eredeti terveinket
is felborította. Ahogy a ti munkátok a szalonban, úgy az akadémiai képzések is egyik napról a másikra kockázatossá váltak. Ez volt egyben az a pillanat,
amikor végérvényesen megértettük, mennyire fontos, hogy mindnyájan szorosan
összetartsunk és támogassuk egymást.
Ezért veletek együttműködve sikeresen összeállítottunk egy hatékony és vonzó
online képzési programot, amelyet azóta is szüntelenül fejlesztünk, tökéletesítünk.
Képzéseink célja továbbra is az, hogy minden fodrász birtokába kerüljön azoknak az ismereteknek, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi munkavégzéshez
és az üzletfejlesztéséhez.

3 pillér

Képzési programunk több pilléren nyugszik: NYITOTTSÁG (képzéseinkből
a fodrászközösség minden egyes tagja profitálni tud), ELÉRHETŐSÉG (képzéseink a válság teljes ideje alatt ingyenesen elérhetők) és PROFESSZIONALIZMUS
(rendszeresen közvetítjük nektek a profiktól profiknak szóló információkat).
Online életünk alapja az LP Fodrászok Facebook, csoport, ahol minden
szükséges információt megtaláltok. Ezen a platformon tájékoztatunk titeket
minden héten a következő hét oktatási programjáról, amelyből természetesen
az aktuális témák (Szín és balayage korrekció, problémás hajfestések, és ehhez
hasonlók), a Tecni.Artistok hajformázási és hajvágási tippjei, az üzletfejlesztő
képzések, valamint a közösségi oldalak használatával kapcsolatos tudnivalók
sem hiányozhatnak. Azt szeretnénk, ha az információk mindannyiótok számára
kényelmesen elérhetők lennének, éppen ezért különböző kommunikációs
formákat használunk az élő közvetítésektől kezdve a videókon át egészen a Teams
webináriumokig.
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Facebook csoportunk mellett ne feledkezzetek meg oktatófodrászaink
Instagram oldalairól sem, amelyeket nemcsak a rengeteg inspirációért
érdemes bekövetni, hanem a közelgő képzésekkel kapcsolatos
aktuális információkért is.
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@MARK
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úliusban az alábbi új témákkal várunk titeket: Balayage mindenkinek a Blond
Studio 8 és az új DiaLight árnyalatok felhasználásával, továbbá a Pro Longerrel,
márkánk legújabb gyors backbar szolgáltatásával.
Nem felel meg a képzések időpontja, esetleg nem vonzó a téma? Ne habozzatok erről
tájékoztatni minket! Készen állunk egyéni időpontokat, illetve pontosan a ti igényeiteket
kielégítő képzéseket kínálni.

Nincs megállás!

Az online képzésekkel és kommunikációval most sem állunk meg, hogy a szalonok újra
kinyitnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem áll szándékunkban visszatérni az
akadémiai képzési formához. Július és augusztus folyamán tartjuk első akadémiai
képzéseinket, amelyek programját igyekszünk úgy összeállítani, hogy maradéktalanul
kielégítsük a ti igényeiteket és egyben megfeleljünk a biztonsági óvintézkedéseknek.
A konkrét időpontokról és a jelentkezés módjáról a Facebook csoporton keresztül, valamint az üzletfejlesztési képviselők segítségével fogunk tájékoztatni titeket.
A L’Oréal Professionnel oktatási csapata már alig várja, hogy újra találkozhasson veletek!
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VISSZA
A SZALONOKBA!
szalonok nagy többsége a nehéz hónapokat követően
újra megkezdte működését, és habár a vendégek
eleinte alig várták, hogy a professzionális ápolásra
való hosszú várakozásba „belefásult” hajuk végre újra
„kivirágozzék”, elképzelhető, hogy az elkövetkezendő időszakban nem fogják olyan gyakran látogatni a szalonokat, ahogy azt
korábban tették. Éppen ezért az idei nyárra előkészítettünk egy
kampányt, ami emlékezteti a vendégeket a rendszeres és kellő
időközönként végzett hajápolás előnyeire. Ráadásul ennek
a kampánynak köszönhetően talán új vendégeket is
sikerül a szalonjaikba csábítanunk! Nézzük most meg együtt,
miről is van szó.
A vendégek a digitális világ legkülönbözőbb csatornáit követik.
Szeretik a Facebookot és az Instagramot, de sokszor keresnek
választ kérdéseikre a Google felületén is. Mindeközben a hírportálokat is előszeretettel böngészik és azonnal rákattintanak
azokra a tartalmakra, amelyek felkeltik az érdeklődésüket. És mi
szeretnénk ezek közül mindenhol ott lenni Önökkel!

Szalontámogatási digitális kampányunkban a kiemelt szolgáltatásokra fókuszálunk. Elsősorban tehát a French Balayage
és a French GLOW témáira, amelyekről Professionnel magazinunk jelen számában többet is megtudhatnak. Hat héten át
rendszeresen felhívjuk magunkra vendégeik figyelmét (olyan
jövőbeni vendégekét, akik még talán nem is jártak Önöknél),
hogy digitális lépéseik végül az Önök szalonjaiba vezető valóságos lépésekben realizálódjanak.
És hogyan tesszük mindezt? Az online térben felkutatjuk azokat
a felhasználókat, akik nagy valószínűséggel szívesen ellátogatnának az Önök szalonjaiba. Érdekes és vonzó posztokat kínálunk számukra pl. a Facebookon vagy figyelemfelkeltő előzetesekkel, promókkal igyekszünk őket megszólítani a Google
felületén. Ha rákattintanak az általunk megosztott tartalmakra,
eljutnak a salon-expert.hu, weboldalra, ahol könnyedén rátalálhatnak akár az Önök szalonjaira is.
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Ez az út, amelyen július elején elindulunk, szuper lesz ugyan, de
biztosan rengeteg munkát is jelent majd a számunkra. De szerencsére itt vannak nekünk Önök, egy fantasztikusan profi szakemberekből álló közösség, akiknek tagjairól tudjuk, hogy mindig számíthatunk rájuk, ugyanúgy, ahogy ők is mindig
számíthatnak ránk. Azt kérdik, miben segíthetnének nekünk?

Ezért pillantsanak rá a L’Oréal ProShop oldalra és ellenőrizzék,
hogy szalonjuk profilja friss adatokat tartalmaz-e, hogy minden
fontos információt megadtak-e. Ezzel elősegítik a vendégek
döntését, hogy végül ellátogassanak a szalonjukba és Önök
ennek köszönhetően újabb, évekig Önökhöz járó, lojális vendégeket szerezhessenek.

Nagyon megköszönnénk, ha frissítenék szalonjuk profilját
a Szalonkeresőben. Mert a nyár folyamán rengeteg ember fog
ellátogatni erre az oldalra. Közülük sokan a saját környezetükhöz legközelebb eső szalonokra lesznek kíváncsiak. És
nagy kár lenne, ha pont az Önök szalonját nem találnák meg,
mert mondjuk nem adták meg a nyitvatartási időt, nem töltöttek fel képeket vagy nem osztottak meg információkat
a szalonban dolgozó fodrászokról, amit a vendégek mindig ér-

TIPP:
A
közösségi
oldalakon
keresztüli
kommunikáció fontos és szüntelenül aktuális,
még akkor is, ha olykor nincs hozzá semmi
kedvünk. Szeretnénk mindent megtenni annak
érdekében, hogy a közösségi oldalakon keresztüli
kommunikációt kicsit megkönnyítsük önöknek.
Inspirálódjanak Back to business digitális
csomagunkból, amelyet kifejezetten Önöknek
állítottunk össze. A csomagot INNEN tudják letölteni.

deklődéssel olvasgatnak.
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SEGÍTSÉK ÜZLETÜK
NÉPSZERŰSÍTÉSÉT
A KÖZÖSSÉGI MÉDIA
HASZNÁLATÁVAL
Ha meg kéne neveznünk két dolgot, ami napjainkban úgy igazán megmozgatja a világot, egész biztosan az internetet és
a közösségi médiát említenénk első helyen. Erre a trendre akár
akarjuk, akár nem, mindnyájunknak reagálnunk kell. Magyarországon közel 6 millióra tehető a közösségi oldalak felhasználóinak száma. És ez már hatalmas közönséget jelent. Ha
pedig valahol sokan vannak, onnan Önök sem hiányozhatnak,
pontosabban az Önök szalonjának is jelen kell ott lennie!
Már rég elmúltak azok az idők, amikor az emberek csak arra
használták a közösségi oldalakat, hogy csevegjenek egy kicsit
a barátaikkal vagy képeket posztoljanak a nyaralásaikról. Napjainkban rengeteg felhasználó inspirációforrásként tekint
a közösségi oldalakra, kiváltképp a Facebookra és az Instagramra. Legtöbben mobiltelefonjaikon használják a közösségi
platformokat, így naponta többször is rájuk pillantanak - amikor sorban állnak a postán, vagy éppen munkába igyekeznek,
esetleg amikor munkahelyükön a szünetüket töltik. Mivel
a közösségi oldalak lehetővé teszik felhasználóik számára,
hogy olyan tartalmakat böngésszenek, amelyek igazán érdeklik őket, tulajdonképpen minden nap összefoglalják nekik az
adott nap aktuális történéseit. Legyen szó akár kedvenc napilapjuk érdekfeszítő cikkéről, imádott művészük legújabb mulatságos képéről vagy akár az általuk követett személy véleményéről. Sőt, figyelem, esetleg arról az újdonságról, amit az
Önök szalonja kínál a számukra.
Talán most arra gondolnak, hogy ilyesmire nincs idejük. Szerencsére ebben segítséget tudunk nyújtani Önöknek. Közösségi médiával foglalkozó csapatunk ugyanis rendszeresen olyan
fényképeket, animációkat vagy akár videókat készít elő az
Önök számára, amelyek üzletfejlesztési képviselőiken keresztül
is eljuthatnak Önökhöz, de ha úgy gondolják, le is tölthetik
őket a L’Oréal ProShop internetes oldalról. Látták már pl. a nyári akciókhoz összeállított digitális csomagunkat (innen letölthetik) vagy akár a szalonok újranyitását támogató digitális
anyagokat? (innen letölthetik) Ezek az előre elkészített anyagok valóban sok időt megtakarítanak Önöknek.
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A csomagokban ezenfelül sokszor olyan tippeket és
alkalmazásokat is találhatnak, amelyek segítségükre
lehetnek saját tartalmaik létrehozásában. Hiszen mi
mással is tudnák jobban reprezentálni szalonjukat,
mint az Önök által elkészített frizurákkal, amelyeket
mosolygós, boldog vendégek mutatnak be. Ha pedig
elkezdenének igazán lelkesedni a közösségi oldalakért,
és szeretnék a velük kapcsolatos ismereteiket
elmélyíteni, kövessék képzéseinket és a Salon
Emotion anyagait, amelyekben erről a témáról sosem
feledkezünk meg.

TIPP: NE CSÜGGEDJENEK, HA A KITETT
FÉNYKÉPÜK ALATT NEM LÁTNAK EGYBŐL
„LÁJK TENGERT”. EZ MA MÁR SEMMIT
NEM JELENT. EGÉSZ BIZTOS UGYANIS,
HOGY A FOTÓT SOKKAL TÖBBEN LÁTTÁK,
MINT AHÁNYAN LÁJKOLTÁK, ÉS HÁT
VÉGEREDMÉNYBEN EZ AZ, AMIT EL
AKARTAK ÉRNI A FÉNYKÉP POSZTOLÁSÁVAL. A CÉL AZ, HOGY AJÁNLATUKKAL
A LEHETŐ LEGTÖBB EMBERHEZ JUSSANAK EL.

Szalonjuk fent van már a Facebookon és az Instagramon? Szuper! Még nincs? Ha ezen szeretnének
változtatni, de tanácstalanok profiljuk létrehozását
illetően, kérjenek bátran segítséget üzletfejlesztési
képviselőjüktől. Ha ő közvetlenül nem tud segíteni, egész
biztosan megmondja annak a L’Oréal Professionnel
csapatban dolgozó kompetens kollégának a nevét,
akihez fordulhatnak. Tényleg annyira egyszerű. Akkor
miért ne próbálnák ki?

NE FELEJTSENEK EL HASHTAGEKET HASZNÁLNI POSZTJAIKBAN: SEGÍTSÉGÜKKEL
KÖNNYEBBEN MEGTALÁLJÁK ÖNÖKET
ÉS SZÁMTALAN POTENCIONÁLIS VENDÉG
SZEREZHET ÖNÖKRŐL TUDOMÁST. PÉLDÁUL A #FODRASZBUDAPEST HASHTAG
ALATT TÖBB, MINT 500 POSZTOT TALÁLHATNAK.
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LENDÜLJENEK BE ÚJRA
A SALON EMOTION
SEGÍTSÉGÉVEL
SalonEmotion

Kriszti,

az

utóbbi

hetek

eseményei

mindnyájunkat

rákényszerítettek arra, hogy változtassunk eddigi szokásainkon
és alkalmazkodjunk az új szabályokhoz. Rengeteg fodrász
évekig alakítgatta saját vendégkezelési módszerét, amit most
szinte egyik napról a másikra teljesen újra kellett gondolnia.
Lenne valamilyen tipped vagy tanácsod arra vonatkozóan,
hogyan lehetne a vendégek szalonban eltöltött perceit a lehető
legkellemesebbé tenni még úgy is, hogy most a fodrászok nem
foghatnak kezet velük és nem kínálhatják meg őket egy finom
kávéval?
A járvány teljesen új és ismeretlen helyzet elé állított mindannyiunkat,
természetesen a fodrászokat, a szalonokat és a vendégeket is.
Jelenleg a fodrászoknak olyan új rutint kell kialakítaniuk, amivel
a leghatékonyabban tudják eltölteni a vendégek szalonban töltött idejét.
Ehhez nagy segítség lehet, hogyha online előkonzultációt vezetnek
be, tehát nem a szalonban történik meg a konzultáció, hanem már
az időpont foglalásakor. Ez a vendégeknek is nagy segítség, hiszen
kevesebb időt kell eltölteniük a szalonban, és biztosítható az is, hogy
a beírt időben a fodrász csak velük tudjon foglalkozni. Jelen helyzetben
a legtöbbet úgy tehetünk vendégeinkért, ha a személyre szabott
szolgáltatás a szépülés mellett egyben a legjobb időkihasználást is
jelenti.
Létezik olyan általános útmutatás, tipp vagy trükk, amely segít
a lehető leggyorsabban újraindítani az üzletet?
Ahhoz, hogy hatékonyan és gyorsan vissza tudjunk térni a „normális”
munkamenethez, nagyon fontos a tervezés. Meg kell tervezni
az optimális nyitvatartást, ami a vendégigényeknek megfelelően
alakítható ki. Ezen kívül a fodrászok beosztását is a nyitvatartásnak és
a vendégeknek megfelelően kell kialakítani, illetve a pénzügyi tervezés
is rendkívül fontos ebben az időszakban. A higiéniai intézkedések
bevezetését szintén pontos tervezés előzi meg, tehát az egész
üzletvitelt át kell alakítani a megváltozott körülményeknek megfelelően.
Hogyan tudnák a fodrászok úgy előjegyezni vendégeiket
és szervezni munkájukat, hogy mindenki elégedett legyen,
és mindenki sorra kerüljön még úgy is, hogy a fodrászok

Beszélgetés Húnfalvi Krisztina
Salon Emotion
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kapacitása most sokkal korlátozottabb?
A megfelelő időpontbeosztás kulcsfontosságú abban, hogy az üzletet
hatékonyan és jövedelmezően lehessen újraindítani. Az időpontok

beosztása és szervezése összetett feladat, azonban ha vendégeinkkel
előkonzultációt végzünk, akkor ez sokkal könnyebb feladat. Egy részről
pontosan tudjuk, hogy milyen szolgáltatást fogunk ajánlani a vendégnek,
így a szalonban eltöltött idő is könnyen meghatározható, másrészről
pedig a fodrászok beosztását is sokkal könnyebb lesz a vendégigények
alapján kialakítani. Mind a vendégek, mind a fodrászok beosztása azt
fogja elősegíteni, hogy a szalon működése jövedelmező legyen: hiszen
pontosan előre láthatóak lesznek a bevételeink és a kiadásaink is. Nagyon
fontos, hogy sose hagyjuk figyelmen kívül, hogy kisebb kapacitással is
jövedelmezően kell tartani a vállalkozásunkat!
Szerinted mire kéne most a fodrászoknak leginkább odafigyelniük
a vendégkezeléssel kapcsolatban?
Most a személyes kapcsolattartás sokkal korlátozottabbá vált, ugyanakkor
talán fontosabb is, mint eddig bármikor. Szerencsések vagyunk, hiszen az
online világban a kapcsolattartás meg tud maradni, sőt, akár még szorosabb
kapcsolat is kiépíthető a vendégkörünkkel. Ezért kiemelkedően fontos,
hogy a digitális térben aktívak maradjunk és az általános tájékoztatáson
kívül - mint amilyen az új nyitvatartás vagy a higiéniai előírások -, hasznos
és érdekes tartalmak megosztásával maradjunk folyamatos kapcsolatban
vendégeinkkel.
Mit tanácsolnál a fodrászoknak, hogyan győzzék meg vendégeiket,
hogy továbbra is rendszeresen látogassanak el fodrászukhoz?
Hogyan érveljenek, ha vendégeik most két vagy akár több,
fodrász nélkül töltött hónap után úgy érzik, hogy az elmúlt időszak
tulajdonképpen nem is volt olyan szörnyű a számukra?
Azt gondolom, hogy az elmúlt hónapok mindenkinek nagy változást hoztak,
amikhez próbáltunk alkalmazkodni, azonban mindannyiunkban megvan
a vágy arra, hogy visszakerüljünk a „normális” kerékvágásba. A vendégek

többsége alig várta már az újranyitás pillanatát, hiszen a stressz,
a megváltozott életmód és persze az eltelt idő sokat változtatott a hajunk
színén és minőségén is.
Az újranyitást és a foglalási naptár betöltését elősegítheti, ha valamilyen
csomagajánlatot vagy kedvezményes szolgáltatásokat kínál a szalon,
amivel újra visszacsábíthatja azokat a vendégeket is, akiknek az első útjuk
nem a fodrászukhoz vezet.
Légy szíves, foglald össze mi minden történt március közepe óta
a Salon Emotion háza táján. Mi mindent tartogattok a fodrászok
számára?
Március közepe óta sok változás történt a Salon Emotion világában is,
hiszen azonnal reagálnunk kellett a kialakult helyzetre. Minden oktatás
törlésre került, ezért mindent áthelyeztünk online platformokra: Teams
alkalmazáson keresztül indultak oktatások, illetve videós tartalmak
készültek, hogy folyamatosan tudjanak az érdeklődő fodrászok fejlődni.
De nem csupán az oktatások formája változott, a tartalmakat is
a kialakult helyzethez kellett igazítani, így új, digitális oktatási anyagok
készültek, valamint nagyobb hangsúly került az üzleti képzésekre is, hogy
a partnereink időben fel tudjanak készülni az újranyitásra.
Mik a Salon Emotion tervei az elkövetkezendő hónapokra?
Az elkövetkezendő hónapokban folytatódnak az online oktatások,
sokszínű és részletes tartalmak készülnek, nagyon fontosnak tartom,
hogy a L’Oréal Professionnel oktatási csapatával összehangban legyen
a Salon Emotion oktatások tartalma is. Mivel az elmúlt hónapokban
még inkább bebizonyosodott, hogy mekkora szükségünk van a digitális
jelenlétre, ezért erre külön hangsúlyt fogunk fektetni.
Szívből remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozhatok majd
a partnereinkkel és az év második felében már akadémiai képzések
keretein belül fejlődhetünk együtt!
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A My Salon Expert mostantól

L’Oréal ProShop
Erről nem lenne szabad lemaradniuk!

A világ folyamatosan változik körülöttünk, ezért nekünk is változnunk kell, hogy lépést tudjunk
tartani a korral, és hogy szüntelenül újabbnál újabb innovációkat tudjunk hozni Önöknek, amelyek
segítségükre lesznek mindennapi feladataik elvégzésében. Ennek apropóján megalkottuk
a L’Oréal ProShop-ot. Néhányan Önök közül már hallottak róla, ám néhányuknak ez a platform
teljesen új. De miről is van szó?
A L’Oréal ProShop Önöknek, professzionális fodrászoknak készült. Ez egy multibrand platform,
amit már biztosan nagyon vártak azok, akik egyszerre több márkával dolgoznak. Ezen az oldalon
nyomon követhetik számláik állapotát, valamint egyszerűen és gyorsan letölthetik a munkájukhoz
szükséges anyagokat, legyen szó akár a technikai lapokról, a termékleírásokról vagy a termékek
fotóiról, továbbá a közösségi média csomagokról, esetleg a Salon Emotion anyagokról. Ráadásul
az oldalról könnyedén megrendelhetik a szalonban használt termékeket is. Ez a lehetőség egyelőre
a Redken és a Kérastase termékek esetében áll a rendelkezésükre, ám a L’Oréal Professionnel is
pillanatokon belül követi őket a sorban.
A L’Oréal ProShop gyors, intuitív és könnyű benne eligazodni. Segítségével egyszerűen és
kényelmesen tudják szerkeszteni szalonjuk profilját és a változások megjelennek a Szalonkeresőben
is. Habár a Szalonkereső funkció továbbra is csak a Salon Expert szalonok számára áll rendelkezésre,
a L’Oréal ProShop minden olyan szalon számára elérhető, ahol a mi márkáinkkal dolgoznak, illetve
azok számára is, akik a velünk való együttműködést most szeretnék elindítani. Mi az új ProShop
megszületésének nagyon örülünk, és bízunk benne, hogy elnyeri az Önök tetszését is. Elkezdtek
már ismerkedni vele?
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SERIE EXPERT
PRO LONGER

«
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SERIE EXPERT PRO LONGER

A VÉGTELENÜL
HOSSZÚ HAJÉRT
ássuk be, szinte minden nő gyönyörű hosszú hajról álmodik.
Segítsenek hát valóra váltani vendégeik álmát az új L´Oréal
Professionnel Série Expert Pro Longer termékcsalád
segítségével! Márkánk legújabb, professzionális Pro Longer
termékcsaládja segít megújítani a hajhosszt és feltölteni a hajvégeket
a hosszabb, erősebb és szebb haj eléréséért. A professzionális gyors
szolgáltatás nyújtotta kivételes élményt ráadásul nagymértékben
fokozza a csodálatos virágosan-keleties illat, amely nemcsak
vendégeiket, de Önöket is elvarázsolja.
A hosszú, egészséges haj népszerűsége töretlen és rengeteg
nő vágyik rá szerte a világon. A hosszú haj állandó trend, amely
a divatbemutatók kifutóin és a közösségi oldalakon egyaránt jelen
van. Ám a hosszú haj viseletének megvannak a maga veszélyei.
A hosszú haj hajhossza és hajvégei hajlamosabbak a töredezésre,
a szöszösödésre vagy akár a ritkulásra, ami aztán sajnos
megmutatkozik a haj állapotának összképén. Mostantól azonban nem
kell többet vágniuk az igénybevett hajvégekből annál, mint amennyit
vendégeik szeretnének. Elég segítségül hívni az ápoló Série Expert Pro
Longer termékcsaládot, amely segít feltölteni a hosszú haj hajhosszát
és hajvégeit. Segítsenek megmenteni vendégeik hosszú haját.

MIBEN REJLIK
A PRO LONGER
TERMÉKCSALÁD TITKA?
A termékek a L‘Oréal Professionnel márka kizárólagos tulajdonában levő exkluzív, szabadalmaztatott,
hajrost-feltöltő, ún. Filler-A100 technológiát tartalmaznak, amely segít megerősíteni, testesíteni és
ellenállóbbá tenni a hajrostokat. Az aminosavval
együtt elősegíti a hajhossz megújulását, hozzájárul a hajvégek megerősödéséhez, aminek
köszönhetően azok ellenállóbbá válhatnak
a töredezettséggel szemben.

EXKLUZÍV SZABADALMAZTATOTT
HAJROST-FELTÖLTŐ
FILLER-A100 TECHNOLÓGIA =
FILLOXANE + PQ6

A FILLOXANE bejut a hajrostok mélyére, ahol
segít testesebbé tenni a hajszálakat
PQ6 segít megújítani a hajszálak felszínét
+ AMINOSAV lehetővé teszi a hajhossz
megújulását: hozzájárul a hajrostok védelméhez és
segít megelőzni a töredezésüket

A TESTESÍTŐ
HATÁS AZONNAL
ÉREZHETŐ.
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AZ EREDMÉNYEK
HOSSZAN TARTÓAK
ÉS HALMOZOTTAK.

[ OTTHON ]

PRO LONGER TERMÉKCSALÁD
A Série Expert Pro Longer termékcsalád a szalonszolgáltatásokhoz és a haj otthoni ápolásához egyaránt
alkalmazható professzionális ápoló termékek teljes skáláját kínálja
a hosszabb, erősebb és szebb, valamint töredezéstől mentes
haj eléréséért. A termékek 2020. júniusától lesznek elérhetők.

Szalonszolgáltatás » havonta 1x
1. Pro Longer hajvég-feltöltő koncentrátum.
Nedves hajon alkalmazandó.
2. Pro Longer sampon
3. Pro Longer pakolás
4. Pro Longer hajhossz- és hajvég-megújító, hajban maradó krém

PRO LONGER ÉS A HAJFESTÉS
A Pro Longer termékek a hajfestés napján
is alkalmazhatók. A hajfesték vagy a szőkítő
termék hatóidejének letelte után:
»

Emulgeáljanak

»

Alaposan öblítsék le a hajat

»

Szárítsák meg törölközővel

»

Majd alkalmazzák a Pro Longer szolgáltatást

Elsőként a szabadalmaztatott, hajrost-feltöltő Filler-A100
molekula eddigi legmagasabb koncentrációját tartalmazó
hajvég-feltöltő koncentrátumot alkalmazzák. A koncentrátum
a hajrostok leginkább igénybevett területein fejti ki hatását,
segít megerősíteni a hajszálakat, aminek köszönhetően
a hajhossz és a hajvégek testesebbnek és erősebbnek
látszódnak. Vigyenek fel kb. 10-20 ml koncentrátumot
a hajhosszra. Vékony szálú haj esetében 10 ml is elegendő.

Hajápolás otthon
1. Pro Longer sampon
2. A Pro Longer hajvég-feltöltő koncentrátumot (15 ml-es
ampulla) hetente egyszer alkalmazzák a balzsam vagy
a pakolás helyett
3. Hajhossz- és hajvég-megújító, hajban maradó krém
Ajánlják vendégeiknek a Pro Longer otthoni használatát
a hosszan tartó hatás eléréséért. Vendégeiknek hetente egyszer
kell a koncentrátumot alkalmazniuk a balzsam vagy a pakolás
helyett, így a szokásaikon semmit sem kell változtatniuk.

TIPP: Hetente egyszer. Ez az ajánlott gyakoriság
a Pro Longer hajvég-feltöltő koncentrátum
alkalmazására. Ne felejtsék el felhívni vendégeik
figyelmét, hogy a koncentrátum két alkalmazása
között legalább 2-3 hajmosás szükséges ahhoz,
hogy a termék ne rétegeződjön a hajon.

Összeállítottunk az Önök számára egy digitális csomagot,
melynek elemeit, vizuelljeit felhasználhatják saját közösségi
oldalaikon (Facebook és Instagram) annak érdekében, hogy minél
jobban felkeltsék vendégeik kíváncsiságát és érdeklődését az
új szolgáltatás iránt. A csomagban találnak egy rövid használati
útmutatót is, amely elárulja Önöknek, hogyan érdemes ezt az új
szolgáltatást kommunikálni a vendégek felé. A csomag letöltéséért
egyszerűen kattintsanak IDE.

31 MILLIÓ #LONGHAIR HASHTAG

A P R O L O N G E R S E G Í T M E G Ú J Í TA N I A H A J H O S S Z T É S F E LT Ö LT E N I A Z E LV É K O N Y O D O T T H A J V É G E K E T.

[ SZALONBAN ]

Nyárral
Merítsen ihletet egy szakértő
tippjeitől ...
Eva Virostková,
a L’Oréal Professionnel
Oktatási Vezető CZ/SK

átitatott haj
A nyár itt kopogtat az ablakon, készítsék hát fel vendégeik haját is az érkezésére.
Napozás, medencében vagy tavakban lubickolás, hegyi túrák, esetleg visszafogottabb
kirándulások. Ez az, amit imádunk a nyárban! Habár a felsorolt tevékenységek
számunkra egytől-egyig kellemesek, hajunk számára bizonyos szintig mégiscsak
terhelést jelentenek. Éppen ezért hajunk nyári hónapok alatti ápolásának fontosságát
nem lenne szabad alábecsülnünk, hiszen csak a különleges ápolásnak és a megfelelő
stylingnak köszönhetően őrizheti meg kondícióját a forró nyári napokon is.
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Beach Waves, Tecni.ART,
ásványi sókkal dúsított texturizáló spray

Strandhatású hullámok és tengerparti look akár otthoni
nyaralás esetén is? A Beach Waves texturizáló spray
segítségével ez nem jelenthet problémát!

Az ásványi sókkal dúsított Beach Waves texturizáló spray
segítségével szempillantás alatt lezser, szexi, tengerparti
lookot varázsolhat magának. Vigye fel a hajformázót
majdnem teljesen száraz hajra, fonja be a haját, hagyja
a terméket pár percig hatni, majd engedje ki a haját,
vigye fel rá újra a sprayt és a csodálatos nyári look
készen is van.

Siren Waves, Tecni.ART,
rugalmas krém a hullámok definiálásáért

A nyártól elválaszthatatlanok a puha, természetes, csillogó,
lágyan aláhulló hullámok, amelyeket ön is könnyen elkészíthet
magának a nedves vagy akár száraz hajra is felvihető Siren
Waves hajformázó segítségével. A természetesen hullámos
haj definiálásáért törölközőszáraz hajra vigye fel a terméket,
és hagyja haját szabad levegőn megszáradni. Hullámai ennek
segítségével gyönyörűen definiáltakká válnak.

Série Expert Blondifier minden
árnyalatú szőke hajra

A szőke haj nyáron különösen hajlamos színe
elvesztésére és szerkezete meggyengülésére. Ezért
megérdemli a Blondifier termékcsalád által nyújtott
extra ápolást, amely biztosítja számára a megfelelő
táplálást, és lenyűgözően ragyogóvá tesz minden
szőke árnyalatot. A termékcsalád elválaszthatatlan
része a semlegesítő Blondifier Cool sampon, amely
segít gyönyörűen hűvössé varázsolni a szőke hajszínt.

A Blondifier a szőke haj nélkülözhetetlen
segítőtársa - legyen a haj melírozott, festett vagy
akár szőkített. A Blondifier termékek tökéletesen
semlegesítik, táplálják és ápolják a szőke hajat,
miközben tündöklő fényt biztosítanak a számára.

Siren Waves, rugalmas hajformázó krém a hullámok
definiálásáért. Ez a termék létfontosságú a hullámos hajú
vendégek számára.

Série Expert Solar Sublime
komplett nyári hajápoló család
Pli, Tecni.ART,
hőre fixáló spray formázási memóriával

A balzsamos nyári estéken is tökéletesen mutató, hosszan tartó
hullámokat a Pli hőre fixáló spray segítségével alkothatja meg
magának. A Pli nemcsak, hogy fixálja a hajat, de meg is óvja
a hő káros hatásaitól.

Hajunknak bőrünkhöz hasonlóan nemcsak UVvédelemre van szüksége nyáron, hanem extra
táplálásra és hidratálásra is. A Solar Sublime
termékcsalád tökéletes nyári ápolást biztosít a hajnak
mindössze három egyszerű lépésben: sampon,
pakolás és napvédő spray, amely nedves és száraz
hajon egyaránt alkalmazható.

A haj legmegbízhatóbb nyári védelmezője.
A szabadalmaztatott Mexoryl S.0.UV Protect
technológiának köszönhetően a haj tökéletesen
védett és táplált.

FENNTARTHATÓ CSOMAGOLÁS

A L’ORÉAL CSOPORT KULCSFONTOSSÁGÚ
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA
A valóban fenntartható csomagolásért
A L‘Oréal Csoport 2007 óta elkötelezte magát a felelősségteljes,
fenntartható csomagolás tervezése mellett. E cél elérése érdekében
a Csoport a tervezési szakasztól kezdve „3R” szabályt tart szem
előtt: a környezet kímélése (Respect), a szükséges erőforrások
mennyiségének csökkentése (Reduction) és a hagyományos anyagok
helyettesítése újrahasznosítható és biológiailag lebomló alternatívákkal
(Replace).

Könnyebb csomagolás vagy utántöltés
A termékek előállításához szükséges erőforrások korlátozása egy
másik L‘Oréal által használt optimalizálás. A palackok és kupakok
súlyának csökkentésére irányuló kezdeményezések 2008 és 2017
között 5 000 tonna nyersanyag megtakarítását eredményezték. Az
erőforrások csökkentésére irányuló másik stratégia a nagyobb vagy
újratölthető csomagolás tervezése.
L‘Oréal Csoport a felelősségtudatra és a környezettudatosságra
nagy hangsúlyt fektető „Sharing Beauty With All” programjának egyik
legfontosabb pillére a fenntarthatósági stratégia. Ez pedig többek
között a csomagolás életciklusának javításával, az erőforrások optimalizálásával
és a hulladéktermelés korlátozásával érhető el. 2017-ben több mérföldkövet is
sikerült elérnünk az innovatív megoldásoknak köszönhetően az öko-design és
az újrahasznosítás terén.

Több újrahasznosítás
„Ma bizonyos termékek esetében a csomagolásban használt
műanyag akár 100%-a újrahasznosított lehet” – mondta Philippe
Thuvien, L‘Oréal Csoport csomagolási és fejlesztési részlegének
ügyvezetője. „Összességében a csomagolásban lévő újrahasznosított
műanyag mennyisége 2017-ben 33%-kal nőtt.”

TUDTA, HOGY...?
A L’Oréal és az Albéa megalkotta az első papíralapú
kozmetikai tubust, amelyben majdnem teljes egészében
bioalapú és tanúsított, papír-szerű anyagot használnak
a műanyag helyett. A L’Oréal csoport ezzel a fejlesztésével
is igyekszik csökkenteni a műanyag-felhasználást. Az első
ipari méretű gyártást 2020-ra tervezik.
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HOGYAN
KÖNNYÍTI MEG
FODRÁSZATOD
ÉLETÉT
A YCLIENTS
DIGITÁLIS
NAPTÁR ÉS
ÜGYVITELI
RENDSZER?
A L’Oreal Professionnel.
partnere:
Szeretnéd fodrászatod nyereségesebbé tenni? Növelni
a vendégek számát? Egyszerűsíteni az időpontfoglalások
kezelését? Csökkenteni a költségeket? Feltölteni
a naptárad? Követni a leltárad? Erősíteni a csapatmunkát?
Ha bármelyik kérdésre is igennel feleltél, akkor
a YCLIENTS-et Neked találták ki!

Ha fodrászként dolgozol vagy fodrászatot vezetsz, akkor mindenképpen
ki kell próbálnod a YCLIENTS-et!
A YCLIENTS egy digitális, „all-in-one” naptár alapú ügyviteli rendszer,
amely lehetővé teszi a fodrászatok számára a hagyományos és az online
időpontfoglalások kezelését és az üzleti folyamatok automatizálását.
Segít abban, hogy könnyedén irányíthasd vállalkozásodat legyen az
egy egyszemélyes fodrászat vagy akár egy egész hálózat.
Könnyen kezelheted az időpontokat, a raktár készletet, a pénzügyi
kimutatásokat. Ráadásul kész riportokat is kaphatsz. De ezek mellett
a HR-feladatokat, a marketinget, lényegében mindent a YCLIENTS
fiókban kezelhetsz. A szoftver tökéletesen testre szabható és
a megszámlálhatatlan funkció ellenére szuperkönnyen kezelhető.
A YCLIENTS-nek köszönhetően megszabadulhatsz a papíralapú
naptáradtól. A digitális naptárnak köszönhetően nemcsak a telefonos
és a beeső vendégeket tudod rögzíteni, hanem online időpontfoglalást
is biztosíthatsz vendégeid számára, ami bárhol elhelyezhető
az interneten – weboldalon, közösségi- és kereső oldalakon.
A megkérdezett vendégek több mint 50%-a igényli is ezt a lehetőséget,
hiszen ezáltal bárhol és bármikor foglalhatnak időpontot kedvenc
fodrászukhoz. Vajon mennyi vendéget veszítesz amiatt, hogy csak
telefonon lehet időpontot foglalni hozzád?

A YCLIENTS minden eszközt tartalmaz, amire szüksége van egy
fodrásznak. Már több mint 21 000 vállalkozás használja világszerte.
Rendszerünk több mint 10 millió időpontfoglalást kezel havonta.
A rendszer folyamatos fejlesztésén több mint 200 szakember dolgozik
mindennap. A magyar szakértői csapat technikai- és üzletvezetési
tanácsadást biztosít minden előfizető számára. Próbáld ki Te is, és lásd
saját szemeddel a különbséget!

A YCLIENTS-szel egy egyszerű és átlátható eszköz lesz a kezedben.
Sokkal könnyebben átláthatod a vállalkozásod irányítását, ráadásul
nem kell a napi rutinfeladatokkal küzdened. Látod a naptárat,
a foglaltságot, a napi és havi forgalmat, szakembereid időbeosztását,
ráadásul mindezt bárhol, bármikor.
Magabiztosságot ad, így fokozhatod a csapatmunka hatékonyságát,
többet tudsz foglalkozni a vendégekkel, emelni tudod szolgáltatásaid
színvonalát, és ami a legfontosabb, több időd marad a családodra.
Összegezve, ha több vendéget és több szabadidőt szeretnél, ráadásul
mindezt egyszerre, akkor próbáld ki a YCLIENTS-et!

Meggyőztünk? Akkor regisztrálj mindenféle kötöttség nélkül, most 7+30 napig
INGYEN! www.yclients.com/hu
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FRENCH
BALAYAGE
MINDENKINEK
A francia balayage a világ minden táján meghódította a nők szívét, és ez
elsősorban annak köszönhető, hogy természetes megjelenést és káprázatos
fényt kölcsönöz a hajnak. A szóban forgó hihetetlenül népszerű világosító
technika napjainkban már barna haj esetében is tökéletesen személyre
szabható. Az „à la française“ balayage egyszerűen pazar! Fedezzék fel!
Természetes világosítás, természetes átmenetek, természetes hatású
kontrasztokkal átszőtt multidimenzionális eredmények, és főleg
felülmúlhatatlan ragyogás. A legkeresettebb szalonszolgáltatásnak és
az első számú hajfestési trendnek számító francia balayage fantasztikus
eredményeit ma már a barna hajú nőknek sem kell megtagadniuk maguktól.
A francia balayage még a legsötétebb árnyalatú barna hajon is attraktívan
mutat. A L´Oréal Professionnel ugyanis kifejezetten úgy fejlesztette ki
a francia balayage-t, hogy az a sötétebb haj igényeit is maradéktalanul
kielégítse.

A francia balayage olyan személyre szabott hajfestési
szolgáltatás, amely garantáltan professzionális és
természetes eredményeket biztosít minden vendég
számára, színmélységre való tekintet nélkül. A tökéletes
balayage két lépésben érhető el.

1» A hajszín világosításával,
azaz a balayage BLOND STUDIO
segítségével történő megalkotásával,
2 » Majd a semlegesítő és ragyogó
fényt adó DIA LIGHT használatával.
Ez a két lépés kölcsönösen kiegészíti egymést és
mindkettő nélkülözhetetlen a tökéletes look megalkotásához. A francia balayage a vendégek esetében
a legszebb színeredményeket, míg a fodrászok
esetében a professzionális szakértelmet testesíti meg.
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Balayage
5x másképpen
A L´Oréal Professionnel 5 új szőkítő technikát fejlesztett ki a lágy,
természetes és elegáns, ám egyúttal kontrasztos és látványos
eredményekért. Melyek is ezek?

>
>
>
>
>

Laza lefűzés
Fokozatos világosítás
Átmenetes árnyalás
Tupírozott panelek
Balayage természetes átmenetekkel

A L’Oréal Professionnel ezeket a mindenki, még a barna hajú nők
számára is ideális technikákat világhírű balayage szakértőkkel
együttműködve fejlesztette ki. Mindegyik technika kivételes
hatások létrehozását teszi lehetővé és mindegyik másképpen
játszik a fénnyel. Az eredmény azonban minden esetben
átmenetesen egybesimuló a tövektől egészen a hajvégekig.

6 ÚJ DIA LIGHT ÁRNYALAT
A hat új Dia Light árnyalatnak köszönhetően a tökéletes francia
balayage nem csak ígéret többé, hanem maga a valóság! A balayage
valóban minden nő számára elérhető. Még a barna hajú hölgyek is
kiemelhetik fantasztikus hajszínüket, méghozzá francia stílusban.

*a L’Oréal Professionnel-től

ÚJ

Blond Studio 8 Bonder Inside

TIPP: A francia stílusú világosítás már a barna
hajú hölgyek számára is elérhető. Ne titkolják hát ezt
el a vendégeik elől! A francia balayage kiváló
megoldást kínál azoknak a vendégeknek, akik szeretnék
megváltoztatni hajuk színét, de ezzel egy időben
tökéletesen természetes megjelenésű
eredményre vágynak.

Ez az új, többcélú szőkítő por tökéletes minden szőkítő
technikához és ideális minden hajtípushoz. A kettő az egyben
szőkítő por akár 8 tónusnyi világosításra is képes.
A szőkítő por citromsavval és glicinnel gazdagított hajkötést védő
komplex eddigi legmagasabb koncentrációját tartalmazza, amely
segít megőrizni a hajszálak épségét szőkítés közben.
A Blond Studio 8 Bonder Inside egyik legnagyobb előnye, hogy
használata egyszerű és hajkötést védő adalékanyag hozzáadása
nem szükséges, így a szolgáltatás akár 15 perccel is lerövidíthető.
És ez mindenkinek jó!
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VARÁZSOLJANAK
TÜNDÖKLŐEN
RAGYOGÓ
HAJSZÍNEKET
AZ INOA GLOW
SEGÍTSÉGÉVEL!

Hűvös árnyalatok,
extrém fény és
semlegesítés.
Ezek jellemzik leginkább az új Inoa GLOW hajfestékeket, amelyek az egész világon hódító GLOW trendet követik. A ragyogás, ami a smink világában már megdönthetetlen pozíciót vívott ki magának, lassan de biztosan a hajfestékek sorában is
kezd nélkülözhetetlenné válni. Csehországban, Szlovákiában
és Magyarországon Min Kim világhírű sztárfodrász mutatta be
ezt az új trendet a nagyközönségnek. A pillanatok alatt hatalmas népszerűségre szert tevő Majirel GLOW árnyalatcsalád
idei januári bevezetése után, ez év szeptemberében az Inoa
rukkol elő a hajfestés legújabb trendjével. Bízunk benne, hogy
ezekbe az új árnyalatokba Önök és vendégeik is azonnal beleszeretnek.

AZ INOA
az első tartós hajfesték, amely az olaj erejét felhasználva
nyújt tökéletesen semlegesített és áttetszően ragyogó
színeredményeket egyedülálló Inoa ODS technológiájának
köszönhetően. Ez az összesen kilenc árnyalatot számláló
termékcsalád bármilyen színmélységen kiválóan használható, áttetszően ragyogó színeket és egészséges
megjelenést biztosít a hajnak. És pontosan ez az, amire
a nők szerte a világon vágynak: természetes megjelenésű,
káprázatos fényben fürdő hajszínre.
Míg a hagyományos Inoa hajfestékek általában 50%
tükröződő árnyalatot és 50% alapszínt tartalmaznak, addig
az új GLOW technológiában 70% a tükröződő árnyalatok
és csak 30% az alapszín aránya. Az Inoa GLOW hajfestékekben található pigmentek innovatív aránya nagyobb rugalmasságot biztosít a hajfestésben, mivel megengedi az
árnyalatok különböző színmélységeken történő alkalmazását. Lehetővé teszi a hajszín természetes áttetszőségének
megőrzését, miközben lágy színfátyolba burkolja a hajat
a természetesebb és tündöklőbb fényű színeredmények
eléréséért. A több tükröződő árnyalat és a kevesebb alapszín segítségével a fodrászok tökéletesen személyre szabott
hajszínt varázsolhatnak minden vendégüknek. A fejlesztések
ellenére az Inoa új árnyalatcsaládja továbbra is megőrzi
legnagyobb előnyét - az ammónia teljes hiányát, ezáltal az új
árnyalatok az eddig megszokott kellemes illattal lengik körbe
a hajat.
24 | 2020. JÚNIUS

Az Inoa GLOW valóban páratlanul hűvös árnyalatokat és
hosszan tartóan semlegesített, ragyogó színeredményeket
biztosít. Keverhető az Inoa többi árnyalatával és natúr,
valamint festett hajon egyaránt alkalmazható. A hagyományos Inoa árnyalatokkal összehasonlítva az Inoa GLOW
kifinomult multitonális színeredményeket kínál csodálatosan
áttetsző, lágy őszhaj-fedéssel akár 50%-os őszhaj-arányig.
A Glow trend elsősorban azoknak a trendi vendégeknek
ajánlott, akik természetes tükröződő árnyalatokkal átszőtt
hajszínre vágynak vagy szeretnék meglévő hajszínüket
ammónia használata nélkül csodálatosan természetes
megjelenésűvé és áttetszően ragyogóvá varázsolni. Fedezzék
fel a hajfestés legújabb trendjét! Kövessenek minket
#LOREALPROHU hashtag alatt a közösségi oldalakon,
valamint márkánk LP Fodrászok Facebook csoportjában is.
Ha ezt megteszik, egyetlen újdonságról sem maradnak le!

Extrém
ragyogás

ÁTTETSZŐ
RAGYOGÁST
BIZTOSÍTÓ ÚJ
HAJFESTÉK AZ
EXTRÉM FÉNYBEN
TÜNDÖKLŐ HOSSZAN
TARTÓ KIFINOMULT
SZÍNEREDMÉNYEKÉRT

• 30%-kal nagyobb fény visszatükröződés*
• 2x nagyobb áttetszőség**
FORRADALMI ODS TECHNOLÓGIA
(OLAJOS VÍVŐKÖZEG TECHNOLÓGIA)
• Tartós színeredmény a 60%-os
olajtartalomnak köszönhetően
• Optimális kényelem a fejbőrnek
• Optimális védelem a hajszálnak
* Műszeres teszt.
**Műszeres teszt Inoával összehasonlítva.

Hűvös tükröződő
árnyalatokkal gazdagított
kivételes Glow technológia
a tökéletesen semlegesített
színeredményekért.
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A váratlan helyzet, amellyel az utóbbi hetekben
és hónapokban szembe kellett néznünk, nem
csak az üzleti életre, a vállalkozásokra, így
pl. a fodrászszalonokra volt negatív hatással,
hanem egyben mindnyájunk lelki és mentális
állapotára is. Matej Hochel life coach-csal és
pszichológussal arról beszélgettünk, hogyan
lehet az ehhez hasonló helyzetekkel kibékülni,
illetve hogyan érdemes rájuk reagálni.

Lic. Matej Hochel, PhD.
Matej Hochel, pszichológus, terapeuta
és life coach. Személyiségfejlesztésben
és bonyolult élethelyeztek
megoldásában nyújt segítséget. Külsős
pszichológusként együttműködik
pl. a Szorult helyzetben elnevezésű
segélyszervezettel. Matej Hochel 2008
óta dolgozik pszichológusként. További
információkat Matej Hochelről
a www.creativecoaching.cz
oldalon olvashatnak.
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Mit tanácsol
a szakértő?
A fodrászok igen nehéz heteket tudhatnak maguk mögött, olyan
emberpróbáló időszakon vannak túl, amely alatt nem dolgozhattak.
A mostani helyzet valamivel kedvezőbb, mindazonáltal
mindnyájuknak új feltételekhez kell alkalmazkodniuk, amelyeket
a szűk időkeretek miatt most fokozottabb stressz kísérhet.
Hogyan tudnák a fodrászok ezeket a gyors változásokat a lehető
leghatékonyabban feldolgozni és adaptálni az életükbe?
Én ezt a kérdést természetesen a pszichológus szemével vizsgálom. Az
emberek, saját személyiségüktől függően, eltérően reagálnak a változásokra
- a drámai, kellemetlen változásokat is beleértve. Azok, akik nyitottabbak az
új tapasztalatokra és jobb a stressztűrő képességük, azok általában jobban
viselik a változásokat és gyorsabban alkalmazkodnak az új körülményekhez.
Személyiségünket természetesen egyik napról a másikra megváltoztatni
nem tudjuk, ám elkezdhetünk dolgozni magunkon és megnézhetjük, hogy
egyáltalán milyen érzéseket táplálunk a hirtelen bekövetkezett változásokkal
szemben.
Amikor egyszer csak olyan dolgok zúdulnak ránk, amelyeket egyáltalán
nem áll módunkban befolyásolni, akkor először is azt kell megértenünk,
hogy az adott változást nem tudjuk az ellenőrzésünk alatt tartani. Nincs
értelme dühöngeni, idegeskedni, aggódni vagy harcolni olyasvalamivel,
amit így se, úgy se tudunk befolyásolni. Ám rögtön második lépésként
fel kéne tennünk magunknak a kérdést, hogy rendben, de mégis, mi az,
amit ebben a helyzetben kézbe tudunk venni. Azaz konkrétan a most zajló
járvány esetében, az esetleges megfertőződést vagy a gazdagsági helyzet
alakulását valószínűleg lényeges mértékben befolyásolni nem tudjuk.
Viszont sok mindent megtehetünk annak érdekében, hogy megőrizzük,
sőt megerősítsük szervezetünk kondícióját, hogy az egy esetleges fertőzés
esetén könnyebben le tudja győzni a betegséget, illetve ezzel egy időben
felkészülhetünk azokra a változásokra, amelyek a szakmánkat minden jel
szerint érinteni fogják.
Hogyan találjuk meg a munka és a pihenés közti ideális
egyensúlyt? Létezik valamilyen általános szabály, amit be kéne
tartanunk?
Erre sajnos univerzális recept nem létezik, ez az egyensúly egyénileg
eltérő. A legfontosabb, hogy mindenki magában tisztázza, mit is ért ebben
az esetben az egyensúly fogalma alatt. Azaz mennyi időt és energiát kell,
illetve szeretnénk a munkákra fordítani, illetve hol van az a határ, amikor az
energetikai és lelki tartalékainkhoz nyúlunk, hogy tovább bírjuk a „robotolást”,
és azt érezzük, hogy ez már nem éri meg.
Az emberek néha megértik, hogy az általuk megkeresett pénzért leginkább
az idejükkel fizetnek. Azzal az idővel, amelyet nyugodtan fordíthattak
volna akár a családjukra, vagy olyan elfoglaltságokra, amelyeket igazán
élveznek. Ez az idő soha nem hozható vissza. A hosszan tartó egyensúly
megteremthetőségéhez alapos mérlegelésre van szükség és az egyensúlyt
sokkal könnyebb elérni olyan időszakokban, amikor nem állunk akut
anyagi nyomás alatt. Ha olyan periódust élünk át, amikor csak úgy zúdul
ránk a munka és nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármelyik
megrendelést is visszautasítsuk, akkor tervezzünk be magunknak apró
örömteli pillanatokat, amikor megállunk egy kicsit és pozitív érzelmek
segítségével feltöltjük akkumulátorainkat. Például, ha nehéz nap előtt állnak,
egyik vendég jön a másik után és Önök tudják, hogy reggeltől estig dolgozni
fognak, mindenképpen tervezzenek be legalább egy rövid 15 perces

szünetet, amikor finom kávéjukat szürcsölve teljesen kikapcsolhatnak. És ne felejtsék ezt a szünetet beírni
a naptárukba! Ha ezt nem teszik meg, valószínűleg meg is feledkeznek róla és a pozitív pillanat aznap
egész biztosan elmarad.
A mostani munkatempó mellett, amit a fodrászoknak fel kell venniük, hogy ki tudják
elégíteni valamennyi vendégük igényeit, elképzelhető, hogy megfeledkeznek saját
magukról és túlhajszolják magukat. Mik lehetnek azok a figyelmeztető testi és mentális
jelek, amelyekre nem árt odafigyelniük?
A túlhajszoltság és a túlzott stressz gyakorlatilag három szinten éreztetheti hatását. Az első szint a mentális,
amikor pl. nem tudunk kikapcsolni és a munka körüli gondolataink miatt nem tudunk jól aludni. Vagy
esetleg túl sokat aggódunk és szorongunk a járvány alakulása miatt. A második szint a fizikai, amikor pl.
egyeseknek a stressz hatására merevvé válnak a hátizmaik vagy emésztési panaszaik lesznek... Végül
pedig a stressz hatással lesz a viselkedésünkre. Ilyenkor ingerültebbekké válunk vagy felerősödnek
a függőségeink, gyakrabban legurítunk egy-egy pohárkával vagy több csokoládét majszolunk el egy nap.
Az emberek ezen a téren is különbözőek, valakinek a stressz a „testében” megint másoknak a „fejében”
okoz nagyobb felfordulást. Az első és egyben legfontosabb lépés, hogy tisztában legyünk saját testünk
jelzéseivel, azaz észrevegyük, hogy esetünkben a stressz már nagyobb méreteket öltött. Ennek tudatában
kell lennünk ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a helyzet megoldását.
És mit tehetünk ilyen esetben? Léteznek olyan rövid, testet és elmét ellazító gyakorlatok,
amelyek napközben is végezhetők, amikor éppenséggel nincs túl sok felesleges időnk?
Igen, hogyne, számtalan ilyen gyakorlat és módszer létezik. Ha csak néhányat kéne kiemelnem közülük,
akkor az alábbi háromra hívnám fel leginkább a figyelmet. Először is a légző gyakorlatokra. A légzés ugyanis
szoros kapcsolatban áll az érzelmekkel, ezért a különböző légzéstechnikák segítségével könnyedén
befolyásolni tudjuk a mentális állapotunkat. Elég pl. tíz mély levegőt venni, majd azt kifújni, és közben
csakis a légzés folyamatára koncentrálni.
A másik tanácsom az lenne, hogy tartózkodjunk a lehető legtöbbet a természetben. A természetnek
ugyanis a pszichológiai kutatások szerint is hihetetlenül pozitív hatása van az emberi elmére és az emberi
érzelmekre. Ha lehetőségünk van rá, menjük el akár csak egy rövid sétára és közben gyönyörködjünk
a hatalmas fákban és hallgassuk a madarak csicsergését. Ám a pozitív hatás csak akkor érzékelhető, ha
a séta során „teljes valónkkal ott vagyunk”, azaz nem a telefonunkon lógunk, és a munkánkra gondolunk,
hanem minden érzékszervünkkel magunkba szívjuk a természetet.
A harmadik tippem pedig a „hála naplója”. A módszer alapelve rendkívül egyszerű: minden nap végén
leülünk és feljegyezzük egy naplóba, hogy aznap miért voltunk hálásak. Nem kell nagy dolgokra gondolni.
Elég akár annyi is, hogy aznap volt egy nagyon kedves vendég a szalonban, vagy, hogy szépen sütött
a nap, de hálásak lehetünk akár azért is, hogy viszonylag jól bírtuk az aznapi terhelést és túl vagyunk
rajta. Pár sor is elegendő. Ha a naplóírást rendszeressé tesszük, megtanuljuk észrevenni az apró pozitív
dolgokat is az életben. Az élet művészete ugyanis nem a világraszóló sikerekben, vagy az eget rengető
szerencsében rejlik, hanem a mindennapok szépségének felismerésében, még akkor is, ha az az adott
nap nem volt tökéletes vagy nem pontosan az elképzeléseink szerint zajlott.
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A SIKER TITKA

Interjú Hajas Lászlóval
A vendégközpontúság soha nem
megy ki a divatból, és hiába zajlik
ma már annyi minden az online
térben, bizonyos dolgoknál muszáj
visszatérni a gyökerekhez. Hajas
Lászlóval arról beszélgettünk, mi
kell ahhoz, hogy valaki sikeres
fodrász legyen – hisz a kiterjedt
ügyfélkörhöz kevés egy jó vágás.
De akkor mi lehet titok?

Szerinted mitől lesz valaki jó fodrász?
Van valami, amit még mindig nagyon kevés helyen tanítanak a világban: hogy már az első
benyomásnál fel kell tudnunk mérni a vendégünk egyéniségét. Mit is értek ezalatt? Három
típust különböztetünk meg (naturális, rebellis és elegáns), ami alapján csoportokba oszthatjuk
a vendégeket. Azt pedig minden jó fodrásznak már az első alkalommal látnia kell, hova tudja
besorolni az adott ügyfelet. Szerintem ez a szakma alapja, nem pedig a korosztályok szerinti
bontás. Hiszen nem egyértelmű, hogy azért, mert valaki hetvenéves, naturális típus és
visszafogottabb frizurát kér, helyette lehet akár lázadó is, a két típust pedig teljesen máshogy
kell kiszolgálni és kezelni. Egyébként érdekes tény, hogy általában olyan vendégeket fogsz
becsalogatni a szalonba, amilyen típus vagy te magad is – erről már a világhírű fodrász, Min
Kim is hosszan beszélt egy előadás keretében. Tehát ha saját üzletet szeretnél, ezek mentén
érdemes azt is kialakítani.
Te melyik csoportba sorolod magad?
Én azt mondanám, hogy az elegáns és a rebellis között vagyok.
Ez befolyásolt már az első üzleted kialakításánál is?
Természetesen! Amikor 1983-ban megnyitottam az első szalont, fél Budapest a csodájára járt.
Nem mertek leülni a várószékre, mert műanyag szék helyett bőrkanapé, linóleum helyett pedig
kőpadló fogadta a vendégeket. Számukra ez pompa volt. Már akkoriban is próbáltam újítani,
egy picit más lenni és persze nem kérdés, a legfontosabb mindig az ügyfélközpontúság volt
számomra. Ez talán abból is fakad, hogy amikor tanulóként egy kisiparosnál kezdtem a szakmát,
egy évig még hajat sem moshattam, mivel a főnök asszonyom félt, hogy elrontom a hajmosást
és attól majd elmaradoznak a vendégek. Így csak kabátokat adogattam, söprögettem és nagy
ritkán a keze alá dolgozhattam. Emlékszem, egyszer amikor a hajmosó szabadságra ment,
bevállaltam helyette a munkát arra a pár napra. Mindeközben próbáltam minden apróságra
odafigyelni: például észrevettem, ha megkérdezem a vendéget, hogy kényelmesen ül-e,
megfelelő-e a vízhőmérséklet, vagy elég jól masszírozom-e a haját, mindig több borravalót kapok,
mint amikor nem szóltam semmit. Mérhetetlen alázatot tanultam ott és ez meg is alapozta azt
a precizitást és odafigyelést, amit azóta is az ügyfelekre fordítok.
Szerinted mi a titka annak, hogy ilyen sikeres lettél?
Megint csak egy történet jut eszembe. Az állami fodrászatnál, ifjú tanoncként 1975-ben
meggyőztek, hogy versenyezzek, így bekerültem Tárnoki Laci bácsi kezei alá – akkoriban ő volt
ott a szakmai felkészítőmester. Ezeket a versenyfrizurákat még úgy csináltuk, hogy miután
becsavartuk a modellek haját, beültettük őket a burába háromnegyed órára. A többiek ilyenkor
sétálni mentek, hogy elüssék az időt, de én mindig maradtam és néztem, ahogy Laci bácsi
dolgozik. Próbáltam minden mozdulatát ellesni. Talán ez a szakmai alázat kellett, hogy idáig
eljussak.
Nem csak a szakmát, a csapatodat is nagyon tiszteled és elég sok időt és
energiát fordítasz rájuk. Ez mindig így volt?
A csapat nagyon fontos számomra. Már amikor az első üzletemet megnyitottam, volt egy elég
konkrét elképzelés a fejemben, mit hogyan kellene csinálni. Csak hát hiába láttam napközben,
hogy a kollégáimnak valami nem megy, a vendég feje felett nyilván nem lehetett átszólni vagy
megmutatni mit csináljanak másképpen. Szóval kitaláltuk, hogy hétfő este kicsit maradunk
gyakorolni, aztán ebből rendszer lett és nevet is kapott: ez lett a HTK, azaz a házi továbbképzésünk.
Ez 1984 óta a mai napig működik, csak nyáron szoktunk egy kis szünetet tartani. Szerintem erre
nagyon nagy szükség van. Sokszor a kollégák nem mennek el maguktól képzésekre, így pedig
kicsit bele vannak kényszerítve, hogy fejlődjenek és ez nekik is jó. Ráadásul én ezt a magam
részéről is egy önképzésnek tartom, hiszen tanítva tanulhatsz a legtöbbet. >

28 | 2020. JÚNIUS

Változott az életed azóta, amióta L’Oréal nagykövet lettél?
Igen és egy tizedmásodpercig se bánom, hogy több mint tizenöt éve
a márkával dolgozom. Szeretem a L’Oréal vendégközpontú gondolkodását
és azt érzem, nem csak egy-egy új terméket tanít meg használni, nagyon
sok pluszt is ad az ügyfelek megtartásához. Csak hogy megint mondjak
egy példát: amikor szempillaspirált lehet kapni egy-egy új szolgáltatáshoz,
az nagyon csábító, hiszen mindenki imád ajándékot kapni. Emellett érzed,
hogy a márka odafigyel rád, támogat például a kirakat vagy a belső
installációk kialakításában is. Ez mind egyre több embert tud generálni.
A L’Oréal nagyon erős abban, hogy a vendégeknek hordható, szerethető
frizurákat akar adni – mert a vágás is fontos, de azért valljuk be a vágás
minőségében nehéz különbséget tenni még egy fodrásznak is. Na de
a fazon, az azonnal látszik. Nekem is teljesen máshogy jár az agyam,
ha például az alternatív hajshow-ra készülünk, és megint másképpen
gondolkodom, ha a L‘Oréal Akadémián tartok egy bemutatót, mert ott,
ha lehet így fogalmazni, népszerűbb frizurákat szeretnék bemutatni.
És persze nem kérdés, a vendég az utóbbiért jön majd be a szalonba.
Mennyire fontos a vendégeknek,
hogy a trendekkel mozogjon a szalon?
Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a kiszolgálás minőségére, hogy
a fodrászatban töltött idő egy felejthetetlen élmény legyen. Az a véleményem,
hogy a vendégek is nagyra értékelik az ez irányú törekvéseinket. Jól vágni
vagy festeni mindenki megtanulhat, szép szalonja is bárkinek lehet, de
a vendégekkel nem mindenhol bánnak úgy, ahogy kellene. A HTK-n is
szoktuk gyakorolni, milyen kérdéseket tegyünk fel az ügyfeleknek. Gondolj
csak bele, mondjuk két különböző étteremben ugyanolyan jót eszel, de
míg az egyik helyen a keresztneveden szólítanak és nagyon kedvesek,
a másikon nyolcszor kell felemelni a kezed, hogy végre odajöjjenek. Hova
fogsz visszamenni legközelebb? Nyilván oda, ahol érezted a törődést és
a figyelmet.
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Akkor most a HTK-kon is ezek a témák
a leginkább hangsúlyosak?
Ez folyamatosan hangsúlyos. A rendszerben a következőt vettem észre:
elmondok valamit, amit mindenki próbál követni, de aztán szépen idővel
ez ellaposodik és akkor újra beszélni kell róla. A legtöbb embernél szítani
kell a tüzet, mert különben elalszik.
Vannak új tervek még erre az évre?
Persze! Ma már muszáj jelen lenni online is. Szeretnénk átalakítani
a weboldalunkat, de kisfilmet is tervezünk forgatni – még a lányomat is
bevontam, hogy kicsit segítsen nekünk. De régebben is csináltunk már
ilyesmit. Húsz éve egyszer felvettünk nyolc hajvágást, festéssel együtt,
már akkor végig a fejemen volt egy kamera – pedig abban az időben még
nem volt GoPro, hogy megkönnyítse az életünket.
Mindig olyan aktív vagy a munkádban! Hogyan csinálod?
Annyi mindent kaptam ettől a szakmától, amit én is folyamatosan
próbálok minél több fronton visszaadni. Pénzzel és a munkámmal is
támogatom a Magyar Fodrász-Kozmetikus Egyesületet, mert szeretném,
ha a versenyzés fennmaradna Magyarországon. Emellett folyamatosan
próbálok ösztönzően hatni a kollégáimra is. Szerintem minden ember
hajlamos arra, hogy betompuljon, pedig a fodrász szakma egy másik
sarkalatos pontja a folyamatos fejlődés és az önképzés. Magamon is
észreveszem, ha nincs valami plusz kihívás, nem erőltetem meg úgy az
agyamat és ilyenkor rutinszerűvé válik a munka. Ezért találtam ki a Hajas
Kupát is.

Mesélsz kicsit arról, hogyan nézett ki
a Hajas Kupa a kezdetekben?
A ’90-es évek elején termékismereti teszteket, fantom festéseket
csináltattam a munkatársaimmal: ilyesmire gondolj, hogy milyen
fejbőrre, hajra milyen termékeket kell használni, vagy bizonyos színeket
hogyan kell megfesteni. Volt egy szakmai írásbeli rész, ami egy hajvágó
versennyel párosult. Az elsőt még az üzletben rendeztük, de rövid időn
belül annyira kinőttük, hogy nagyobb helyszínek után kellett nézni.
Később a csapatmunka is szerepet kapott, a különböző teamekbe más
és más Hajas szalonokból variáltam össze az embereket, hogy tudják,
ők mindannyian összetartoznak. A döntőben minden csapatnak egy mini
showt kellett csinálni, a győzteseket pedig elvittem Londonba egy szakmai
útra a Londoni Salon kiállításra és az Alternatíve Hair Show-ra, ahol nagyon
sokat tanulhattak. Ha már csak egy mozdulatot vagy technikát el tudtak
lesni, azt később be tudták építeni a hétköznapi munkába is. A British
Hairdressing Awards fotó versenyből inspirálódva változtattam meg
később azt is, hogy a Hajas Kupát alakítsuk át fotóverseny pályázattá.
Azóta eltelt tíz év, és úgy éreztem, valamit megint változtatni kellene, így
tavaly már egy inspiráló kollekciót kellett készíteniük a versenyzőknek,
a frizurát pedig több stylingban is be kellett mutatniuk.

Van esetleg valami módszer, amit a külföldi versenyekből
beépítenél a magyar oktatásba?
Próbálom belecsempészni a Szakmák Olimpiája néven ismert
WorldSkills rendszer irányelveit a köztudatba, a magyar szakképzésbe és
a mestervizsgákba is. Ez egy zseniális módszer, de még elég kevesen
ismerik Magyarországon - én is csak hat-hét éve csöppentem bele
a kamara felkérésére. A skills versenyeken sokféle szakma mérettetik
meg, persze mindenki a saját területén belül. Van villanyszerelő, kőműves,
de fodrász is, mindenből a világ legjobb fiataljai. A mi szakmánkban
a verseny jelszava, hogy dolgozz ugyanúgy, akár az üzletben. Mindig
vannak új versenyszámok is, de legalábbis csiszolják a már meglévőket
az aktuális divatnak megfelelően. A megmérettetésen jó pár feladatot
fénykép alapján kell a résztvevőknek elkészíteni, ezáltal hasonló
szituációba kerülnek a versenyzők, mint amikor a való életben megérkezik
a vendég egy fotóval, hogy pont ilyen frizurát szeretne. Itt nem csak
egyvalamiből kell számot adnod, hanem mindenből. Ráadásul van egy
objektív és egy szubjektív zsűri is. Az objektív zsűri olyanokat néz, ha
festened kell egy adott hajat, a tálkádban 5 grammnál ne maradjon több
festék, azaz ne pazarolj vagy ha a fejmosóknál dolgoztál, akkor tisztán
hagyd ott magad után. Bezárod-e egy termék kupakját használat után
vagy hajszárítás előtt összesöpörsz-e, hogy ne fújd szét a hajat az egész
szalonban. És ha a munka kész, akkor jön még a szubjektív zsűri és
ők is elkezdenek pontozni. Különben a versenykiírás 30%-át csak ott
a helyszínen tudod meg, szerintem ez is nagyon izgalmas és inspiráló.
Ezen a versenyen minden a hétköznapokról szól: a Worldskills sokoldalú
és naprakész. Nagyon jó lenne ezt a filozófiát és módszert itthonra is
behozni a szakmába.
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Acidic Sealer és Powermix
szolgáltatások:

A haj új életre keltése
mindössze pár perc alatt

Vendégeik hajának a hosszú szünet
után mindennél nagyobb szüksége
lenne egy alapos felfrissülésre? Ám
ezzel egy időben sajnos sincs felesleges
plusz idejük? Ajánljanak vendégeiknek
pontosan az ő hajuk igényeinek
megfelelő gyors Acidic Sealer vagy
Powermix szolgáltatást, amelyeknek
köszönhetően
hajuk
megfelelően
táplálttá és egészséges megjelenésűvé
válhat, még annak ellenére is, hogy
legutóbbi szalonlátogatásuk óta sokkal
több idő telt el, mint általában. Mindezt
ráadásul szinte egy szempillantás alatt
elérhetik, ami jelen helyzetben nem
csak Önök, de vendégeik számára is
fontos szempont lehet.

Acidic Sealer szolgáltatás

Ennek a szupergyors mélyápoló szolgáltatásnak
a hatásait minden festett vagy szőkített hajú vendégük
nagyra fogja értékelni. A savas pH-értékű kiöblítendő
lotion segít két perc alatt megerősíteni a hajrostokat
a hajszálak optimális védelméért és a haj hosszan tartó,
hatszor intenzívebb fényéért. Az Acidic Sealer lotiont
a Vitamino Color sampon használata után vigyék fel
a hajra a balzsam helyett, a kutikula lezárásáért és az
azonnali, hatóidő nélküli hatásért. Ez a folyékony állagú
lotion alkalmazás közben ápoló tejjé változik a nedves
hajon. Emulgeálást követően alaposan öblítsék le.
Használat előtt jól rázzák fel!

Powermix szolgáltatás

Komplex és gyors ápolást a hatóanyagok professzionális
koncentrációját tartalmazó, első személyre szabott Powermix
szolgáltatással tudnak biztosítani vendégeiknek. Az alap bázist,
azaz a BASE-t kell összekeverni a vendég igényeit kielégítő 4 fajta
POWERMIX egyikével, 1:1 arányban. A következő Powermixek
közül válogathatnak: COLOR a haj azonnali ragyogásáért és
a festett haj színének védelméért, REPAIR a hajszálak szerkezetének
azonnali megújításáért, FORCE a töredezésre hajlamos haj azonnali
táplálásáért és megerősítéséért, illetve NUTRI a száraz haj intenzív
ápolásáért. A Powermix szolgáltatás egyik legnagyobb előnye
abban rejlik, hogy egyszerre két különböző hatású Powermixet is
összekeverhetnbek egymással. A keverési arány ebben az esetben
is 1 adag Base és 1 adag adalékanyag, aminek az egyik felét pl.
COLOR, a másik felét pl. FORCE Powermix teszi ki.

5 ml POWERMIX BASE
+ 5 ml POWERMIX adalék
+ max. 6 pumpanyomásnyi
koncentrált mennyiségű
professzionális pigment
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Ráadásul a festett hajnak most még tökéletesebb ápolást
nyújthatnak az új Mix Factory, azaz a koncentrált mennyiségű
professzionális
pigmentek
segítségével.
Négy
árnyalat
közül választhatnak: BLUE, PURPLE, COPPER, MAROON.
A pigmenteknek köszönhetően meghosszabbíthatják a festés
szaloneredményét.

L‘ORÉAL ACCESS
- Oktatás
karnyújtásnyira
bárhol, bármikor

Az online képzési programunk mellett, előtérbe került egy, a világon
egyedülálló kezdeményezés, a L’Oréal ACCESS digitális platform,
amely a professzionális oktatást bárki számára ingyenesen elérhetővé
teszi. Az ACCESS digitális lehetőségek tárháza, néhány kattintással
el lehet érni inspirációs videókat, akadémiai képzéseket, új
bevezetéseket, termékismeretet vagy éppen technikai útmutatókat.
Több száz képzési modul érhető el rajta, amely előkészíti az akadémiai
oktatásokat, így ez utóbbiak alkalmával nem kell az elméleti
oktatással tölteni az időt, hanem a gyakorlatra lehet fókuszálni. Ez
az új oktatási irányvonal a L’Oréal Professionnel márka célja a jövőre
nézve. Az ACCESS felületén megtalálod többek között az új Pro
Longer, Higiénia a szalonban, vagy a Balayage for All képzéseket is.
Csatlakozz Te is az ACCESS-hez és tanulj bárhol, bármikor:
hu.lorealaccess.com!

SZALONTRÉNING

Ha olyan egyedi termékhasználati problémája van, melyre Akadémiai
képzésünk során nem kapott részletes választ, akkor készek vagyunk
ellátogatni Önhöz, hogy a gyakorlati munka során kézzel fogható megoldást
kínáljunk. Szalontréning az üzletfejlesztési képviselőjén keresztül igényelhető.

JELENTKEZÉS KÉPZÉSEINKRE
Képzéseinkre L’Oréal Professionnel üzletfejlesztési képviselőjén keresztül tud
jelentkezni. A képzésről számlát állítunk ki, amit postán juttatunk el Önnek.
Szerződött partnereink az 50%-os kedvezményt azonnal igénybe vehetik.
A képzésen való részvételét a képzés kezdete előtt 5 munkanappal lehet
lemondani a L’Oréal Professionnel üzletfejlesztési képviselőjénél. Amennyiben
a képzés lemondása 5 munkanapon belül történik, vagy egyáltalán nem
történik meg, abban az esetben a képzést kiszámlázzuk.

L’ORÉAL PROFESSIONNEL
AKADÉMIA
1023 Budapest, Árpád fejedelem
útja 26–28. Óbuda Gate Irodaház, 3. em.
Megközelíthető: 9-es és 109-es busszal
valamint 17-es, 19-es vagy 41-es villamossal.
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+36 30 / 258 62 90

Tigyi Melinda:
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+36 30 / 966 40 24

Jenei Sándor:

Budapest, Pest megye,
Bács-Kiskun, Fejér
+36 30 / 212 52 83

Szabó Edina:

Győr-Moson-Sopron,
Vas, Veszprém, Zala
+36 30 / 966 40 18

Kelemen Marcell:

Budapest, Pest megye, Fejér
megye, Komárom-Esztergom,
Veszprém
+36 30 / 212 52 74

Szikszai Szabina:

Jász-Nagykun-Szolnok,
Békés, Borsod-AbaújZemplén, Nógrád, Heves,
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Pest +36 30 / 319 70 47

Szabó Soma:

Tolna, Baranya,
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+36 30 / 952 04 34

ZÁŘÍ 2015 | 17

KEEP
IT
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PRO LONGER
A végtelenül hosszú hajért

