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Kedves Fodrászok!
Szinte hihetetlen, de a karácsony ismét itt toporog az ajtónk előtt, ami annyit jelent, hogy nemsokára beköszönt
a 2021-es év! Készen állnak? Mi bízunk benne, hogy igen!
Az idei esztendő rengeteg olyan kihívással állított szembe
minket, amelyekre sokan valószínűleg a legvadabb álmainkban sem gondoltunk volna. Ám Önöket ez szerencsére nem
tudta megállítani, és ezt az új helyzetet is mindnyájan igazi
PROfik módjára kezelték.
Gyakorlatilag szinte egyik napról a másikra elkezdtek velünk
online tanulni. Volt, hogy rendszeres Facebook streameinket és webináriumankat olyan sokan követték, hogy akár
a Magyar Állami Operaházat is megtölthettük volna, ez pedig egyértelműen a siker jele! Azonban nem a mi sikerünké,
hanem az Önöké! Az Önök hatalmas ereje, fejlődni akarása
és tudásvágya nélkül most egyikünk sem tartana ott, ahol
éppen tart - egy új valóság küszöbén, amely mindnyájunkat
mérföldekkel repít feljebb majd. Egy olyan valóság kezdeténél, amelyre a 2020-as év tapasztalatai híján talán éveket
kellett volna még várnunk.
Az idő mindenkinek drága kincs, ezért igyekszünk hatékonyan beosztani, hogy lehetőleg minden tevékenységünk, minden egyes lépésünk a haladásunkat, a szakmai és személyes fejlődésünket szolgálja. Ez többek között az oktatási programunkban is visszatükröződik. Oktatási csapatunk kiemelkedő figyelmet fordít arra, hogy offline, illetve online képzéseink programja
mindnyájuk számára megfelelő legyen. Minderről a következő oldalakon olvashatnak részletesebben.
A digitalizáció Professionnel magazinunkat sem kerülhette el, így a lap olvasgatása közben bármikor egy
kattintással elérhetik a kapcsolódó cikkeket. Ehhez nem kell mást tenniük, minthogy a magazin hasábjainak
olvasása közben rákattintanak az Önöket érdeklő cikkeknél található ikonra. Segítségükkel mindig egy kicsit
többet megtudhatnak az adott témáról.
Végezetül engedjék meg, hogy a L’Oréal Professionnel teljes csapata nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Boldog Új Évet, valamint jó egészséget kívánjak Önöknek!

Anna Nečasová,

Brand Activation Manager és a Professionnel magazin főszerkesztője
Csehország / Szlovákia / Magyarország

Terjesztés: L’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28.
A PROFESSIONNEL MAGAZIN FŐSZERKESZTŐJE: Anna NEČASOVÁ
L’ORÉAL PROFESSIONNEL CONTENT EDITOR CSEHORSZÁG / SZLOVÁKIA / MAGYARORSZÁG
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Valaki szőkén
szereti!
A szőke még mindig hódít. A barack színektől kezdve a jeges
szőke tónusokig még ma is minden árnyalata divatos. Ráadásul
a legtöbb rákereséssel büszkélkedhet a Google-n és a Youtubeon is. A szőke haj gyönyörű ugyan, de hogy szépségét megőrizze,
kivételes törődést igényel - minden szőkítés után intenzív
ápolásra van szüksége. Váljanak Önök is a szőke haj elsőrangú
szakértőivé a Blondifier termékcsaládnak köszönhetően!
A legkülönbözőbb árnyalatokban tündöklő szőke haj védelméről és színkorrekciójáról gondoskodó professzionális Blondifier
termékcsalád most új sztártermékekkel bővül, amelyekkel fantasztikusan gyors ápoló kezelésekben részesíthetik vendégeiket minden világosító szolgáltatás után.

Azonnali hatást biztosító hajfelszínmegújító koncentrátum

Világosított szőke hajra szőkítő szolgáltatások után alkalmazandó, glüko-polifenol komplexet tartalmazó, koncentrált öszszetételű, folyékony állagú, ápoló kezelés.
HATÁSAI:
csökkenti a haj töredezettségét,
lesimítja a kutikulát,
a haj azonnal fényesebbnek, simábbnak
és erősebbnek érződik.

•
•
•

HASZNÁLATA:
„S” mozdulatot leírva vigyék fel samponnal megmosott,
törölközőszáraz hajhosszra és hajvégekre,
• a minél jobb beszívódásért masszírozzák, majd fésüljék
bele a hajba,
• hagyják 2-3 percig hatni,
• alaposan öblítsék le.

•

Hajfelszín-megújító krém
világosított szőke hajra

Új, professzionális, könnyű textúrájú hajfelszín-megújító krém,
amely segít megerősíteni a hajrostok szerkezetét a természetes
tapintású haj eléréséért.
HATÁSAI:
segít megerősíteni a hajrostokat azok elnehezítése nélkül,
segít megóvni a hajat a töredezéssel szemben,
hővédelmet nyújt akár 230 °C-ig.

•
•
•

HASZNÁLATA:
melegítsenek fel egy kis mennyiségű krémet a kezükben,
vigyék fel törölközőszáraz hajhosszra és hajvégekre,
ne öblítsék le,
szárítsák vagy formázzák a hajat szokás szerint.

•
•
•
•
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#BackToCool

Au revoir nem kívánt
tónusok!
A nők az egész világon imádják. De mit? Hajuk hűvös,
természetes
árnyalatait! A L´Oréal
Professionnel
számára fontos a hűvös tükröződő tónusokra vágyó
vendégeik kívánságai, ezért létrehozta egyedi semlegesítő
szolgáltatását, a Back to Cool-t. Márkánk új szolgáltatása
a színelmélet, a természetes színmélység, a szőkítési alap
és a tükröződő árnyalatok professzionális ismeretének
segítségével közömbösíti a haj nem kívánt meleg tónusait.
Au revoir nem kívánt vörös, narancs és sárga tónusok!
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Mi befolyásolja a végső
színeredményt?
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Minden a három elsődleges szín ismeretével a kékkel, a vörössel
és a sárgával kezdődik. Ezekből keverjük ki a másodlagos
színeket: a zöld, a lila és a narancs. Az alapszín a semleges
barna, mely a hűvös kék és a meleg vörös és sárga keverékéből
áll. A L´Oréal Professionnel kémikusai ebből a 3 elsődleges
színből alkottak alapárnyalatokat, amelyek biztosítják
a természetes színeredményeket.
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A színelmélet mágiája
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Rigó István Oktatás vezető
„A színkör, a számok szín jelentése, a színek elhelyezkedése,
a színkörön és a komplementer színpárok ismerete adják
a nélkülözhetetlen elméleti tudást a hajfestés során.
A színelhúzás szabályainak gyakorlati alkalmazása és
azok tapasztalatai biztosítják azt a képességet, amivel
magabiztosan és kreatívan tudjuk elvégezni a semlegesítést
és a hűvös színek elérését szinte bármilyen szőkítési alapon.”

«

A festett vagy natúr haj színére mindig hatással vannak
a környezeti tényezők és az életvitel is. A hajmosás,
a hajszárítás, a szőkítés, a fésülés, az úszás, a páratartalom,
a napsütés, a futás, és így tovább. Mindnyájan aktív életet
akarunk élni, és a haj, illetve a szép hajszínek szerelmeseinek
el kell fogadniuk azt a tényt, hogy bizony az aktív életnek
is vannak nem kívánt hatásai. A vörös, narancs és sárga
szőkítési alapok megbonthatják a hajszín egységességét.
Tudták, hogy a hajszín legnagyobb ellensége a víz, amely
még a napsugárzás, a hő, az UV-sugárzás és az oxigén
hatásait is lepipálja? A haj hajmosásról hajmosásra,
fürdésről fürdésre egyre melegebb árnyalatúvá válhat.
A megfelelően kiválasztott hűvös árnyalatok segítségével
semlegesíthetjük a meleggé vált hajszínt, amivel gyönyörű
hűvös tükröződő árnyalatokat kaphatunk.

BAC K TO CO O L

Semlegesítés
A semlegesítés több esetben egyet jelent
a természetes szín, azaz a hűvös barna
létrehozásával. Semleges színt akkor tudunk
létrehozni, ha a meleg és hűvös tónusokat
megfelelő arányban kombináljuk egymással.
A L´Oréal Professionnel a leggazdagabb
hűvös színpalettát kínálja - összesen 59
Majirel Glow, INOA Glow, Majirel Cool Inforced
és Majirel Cool Cover árnyalatot.

Az áttetszőség mértéke
Back to Cool a Majirel és az Inoa árnyalataival

0%
Clear

100%
Clear

Áttetsző
Ragyogást adó

MAJIREL & INOA
GLOW

Természetes
Átlátszatlan

MAJIREL COOL
INFORCED

Telített
Nagyon hűvös

MAJIREL COOL
COVER

A hosszan tartó hűvös komplementer árnyalatok bevezetése 2019-ben vette kezdetét.
2019. szeptemberében mutattuk be a megbízható Majirel Cool Covert, majd 2020 januárjában a kreatív Majirel Glowt, márciusban
a természetes Majirel Cool Inforced árnyalatcsaládot és végül idén szeptemberben a legújabb INOA Glowt.
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MAJIREL COOL COVER

Hosszan tartó semlegesítés és intenzív mély fedés.
A Majirel Cool Cover árnyalatok jellemzően hűvösebbek és magasabb színtelítettségűek,
mint a Majirel árnyalatok, ezért rendkívül hűvös fedést, tökéletes semlegesítést és telített
színeredményeket biztosítanak. Az árnyalatcsalád 22 extra hűvös árnyalatot kínál, hűvös
pigmentek magas koncentrációjával az alapszínben.
•
•

60% alapszín és 40% tükröződő árnyalat
80% hűvös pigment

MAJIREL GLOW

Személyre szabott áttetsző ragyogást adó hajfesték a hosszan tartó
természetes színeredményekért és azok extrém fényéért.
A Majirel Glow hajfestékek születését a természetes és ragyogó kozmetikai glow trend
inspirálta. Nagyfokú semlegesítést és extrém ragyogást biztosít. Ez az innovatív tartós
hajfesték természetesebb, egyben hűvösebb színeredményt hoz létre. 18 Majirel Glow
árnyalat közül válogathatnak a hamvastól kezdve, az irizálón át egészen a bézs és mokka
tónusokig.
•
•
•

Hűvös tükröződő tónusokkal megerősített árnyalatok a tökéletesen kifinomult és
semlegesített színeredményekért
50%-kal nagyobb fény visszatükröződés a hajszín extrém ragyogásáért
4x nagyobb áttetszőség a pigmentek új arányának köszönhetően

MAJIREL COOL INFORCED

Hűvös tükröződő tónusokkal gazdagított, árnyalathű hajfesték.
A Majirel Cool Inforced árnyalatok intenzívebb hűvös tükröződő tónusokat tartalmaznak,
aminek köszönhetően a Majirel alap árnyalatcsaládjába tartozó hamvas és bézs
árnyalatokkal szemben hűvösebb és semlegesebb színeredményeket biztosítanak. Ezáltal
modernebb és sokkal természetesebb megjelenést eredményeznek.
•
•
•
•
•

9 új árnyalat
Akár 6 héten át tartó semleges színeredmények
60%-kal több hűvös tükröződő árnyalat
37%-kal hűvösebb színeredmények már az 1. napon - a konkurenciával
összehasonlítva
18%-kal hűvösebb árnyalatú hajszín 21 hajmosás után

INOA GLOW

Ragyogást adó,
semlegesítésért.

ammóniamentes,

olajos

hajfesték

a

tökéletes

Áttetsző ragyogást, hosszan tartó semlegesítést és extrém fényt biztosító 9 új, tartós
árnyalat. Kifinomult multitonális színeredményeket kínál csodálatosan áttetsző, lágy
őszhaj-fedéssel akár 50%-os őszhaj-arányig.
•
•
•

70% tükröződő árnyalat és 30% alapszín
30%-kal nagyobb fény visszatükröződés
2x nagyobb áttetszőség

2020. NOVEMBER
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O K TATÁS

SZEMÉLYRE
SZABOTT OKTATÁS
bárhol és bármikor

A tavalyi évben gőzerővel fejlődésnek
indult digitalizáció kétségkívül óriási hatást
gyakorolt márkánk oktatási programjára
is. Az azóta megszerzett tapasztalatok,
valamint az Önöktől kapott visszajelzések
segítették elő képzési programunk következő
nagyléptékű átalakítását, amelyet az
idei Covid-19 világjárvány következtében
kialakult helyzetben sikerült villámgyorsan
megvalósítanunk. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy jelenlegi képzési programunk
továbbra is tükrözze azon igyekezetünket,
hogy ezekben a nehéz időkben is ott állunk
Önök mellett és támogatjuk Önöket.
Induljanak el velünk az elégedett vendégek és
a sikeres szalonok felé vezető úton a BÁRHOL
ÉS BÁRMIKOR elérhető modern, egyben
praktikus képzések kíséretében.
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KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Szeretnék megismerni a szépségvilág legújabb trendjeit? Inspiráció után kutatnak,
vagy egyszerűen csak érdekli Önöket, mi történik az akadémiákon? Akkor
látogassanak el márkánk hivatalos Facebook csoportjába vagy kövessék oktatóink,
esetleg üzletfejlesztési képviselőink Instagram oldalait, melyek a hét minden napján,
a nap 24 órájában bármikor elérhetők az Önök számára.

LIVE STREAMS

Márkánk élő adásai nem csupán a mi vagy az Önök kedvenc termékeire és
szolgáltatásaira fókuszálnak, hanem rengeteg hajvágási és hajformázási inspirációt,
tippet és trükköt is tartogatnak az Önök számára. Lemaradtak valamelyik live streamünkről? Semmi baj! Megtalálják őket márkánk LP Fodrászok Facebook csoportjában.

WEBINÁRIUMOK

Az elméleti tudás megadja számunkra azt a biztos alapot, ami elengedhetetlen
a munkánkhoz. A technológiákkal és a termékek lehetséges felhasználásával
kapcsolatos információkat megszerezhetik az oktatóink által vezetett elméleti
webináriumokon, méghozzá egyenesen otthonuk kényelméből. Az elmélet online
elsajátításának köszönhetően több figyelmet tudunk szentelni az akadémiákon
a gyakorlatnak. Előzzék meg a konkurenciát, és használják ki a webináriumok által
nyújtott előnyöket, hogy még az újdonságok bevezetése előtt birtokába juthassanak
a legfontosabb termékinformációknak!

SZALONTRÉNING

Szeretik összekötni a kellemest a hasznossal? Akkor ne hagyják elúszni a lehetőséget
és gondoskodjanak a szalonban dolgozó fodrászaik képzéséről! Oktatóink márkánk
színmegváltoztató portfóliójának bemutatásán kívül szalonszolgáltatásaik
bővítésében is a segítségükre lesznek. Miért is ne használnák ki a szalontréningek
nyújtotta előnyöket?

AKADÉMIAI KÉPZÉSEK

A live stream-et megnézték, a webinárium anyaga a kisujjukban van és az egyetlen,
ami elválasztja Önöket egy igazi szakember magabiztosságától, az a gyakorlati
tudás? Látogassanak el akadémiai képzéseinkre, melyek keretén belül babafejeken
vagy kisebb csoportokban modelleken dolgozva ültethetik át elméleti tudásukat
a gyakorlatba. Ám arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a jó fodrász nemcsak
művész, hanem kiváló üzletember is egyben. A szalonszolgáltatások fejlesztésére
összpontosító képzéseken kívül olyan szemináriumokkal is várjuk Önöket, amelyek
segítségükre lesznek üzletük, valamint közösségi oldalaik fejlesztésében.

ACCESS

A 2021-es év az Access éve lesz! De mi is az az Access? Egy digitális oktatási
platform, amely online és offline aktivitásokat is kínál. Webináriumokat, interaktív
képzési modulokat, inspiráló videókat, kvízeket és teszteket nyújt Önöknek. Mindent
„egy tető alatt” - bárhol és bármikor. Próbálják ki!

Csatlakozzon Ön is a legerősebb
fodrászközösséghez: LP Fodrászok
2020. NOVEMBER
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Szerezzenek
örömet
L´Oréal Professionnel
karácsonyi
ajándékcsomagokkal
Az év legmeghittebb ünnepe gyorsan közeledik, és a L´Oréal
Professionnel idén is összeállította közkedvelt karácsonyi
ajándékcsomagjait Önök és vendégeik számára. A csomagok
a márka öt legnépszerűbb termékcsaládjának termékeit rejtik
magukban: Pro Longer, Absolute Repair, Vitamino Color,
Blondifier és Mythic Oil. Az ajándékcsomagok egy sampont és
egy pakolást tartalmaznak. A Mythic Oil esetében a hajpakolás
helyett ápoló Huile Originale olajat találhatnak a csomagban.
Bízunk benne, hogy karácsonyi ajándékcsomagjaink idén is
elnyerik tetszésüket.
Segítsék elő a karácsonyi ajándékcsomagok értékesítését már
most ősszel! Közösségi oldalaik és weboldalaik kiváló hátteret
nyújthatnak Önöknek ebben. Tanácsra lenne szükségük
ennek kivitelezésével kapcsolatban? Töltsék le a digitális
csomagokat a L’Oréal ProShop oldalról. A vonzó fényképek
mellett rövid ismertetőt is találnak bennük a digitális anyagok
felhasználhatóságáról.
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A KARÁCSONYI
AJÁNDÉKCSOMAGOK
DIGITÁLIS
KIT-JE KÖNNYEDÉN
LETÖLTHETŐ
INNEN:

Ám a karácsonyi ajándékcsomagok
népszerűsítése érdekében ennél
sokkal többet is tehetnek. Hogy
mit még, azt elárulja Önöknek
Húnfalvi Krisztina, a Salon Emotion
üzletfejlesztője:

Szoktak hírleveleket küldeni vendégeiknek? Ha igen,
tájékoztassák őket a karácsonyi ajándékcsomagok
rendelésének lehetőségéről és menetéről!
Üzletüknek van fizikai kirakata? Ha igen, használják ki és
hívják fel a járókelők figyelmét az ajándékcsomagokra
egy-egy vonzó dekorációval!
Kínálják vendégeiknek a csomagokat a szalon online
felületein, és a recepción elhelyezett kommunikációs
anyagok segítségével is!
Állítsák ki az ajándékcsomagokat a szalonban, az
árak feltüntetésével együtt! Ezzel megkönnyíthetik az
érdeklődők döntését.
Ne feledkezzenek meg férfi vendégeikről sem, hiszen
sokszor épp ők keresnek valamilyen szép ajándékot
a kedvesüknek! Ajánlják a karácsonyi ajándékcsomagokat
az ő figyelmükbe is!
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AUTOMATIZÁCIÓ
A FODRÁSZATOKBAN
Irányítsd vállalkozásod – bárhonnan,
bármikor, a YCLIENTS-szel!

Képzeld csak el, milyen lenne, ha most el kellene menned
a postára, hogy elolvasd a leveleid vagy be kellene ugranod
a bankba, hogy megtudd, mennyi is az egyenleged.
Mindez a múlté, igaz nem is olyan rég volt…
Manapság mindent mobilon keresztül intézünk: taxit rendelünk,
bevásárolunk, ruhát veszünk, csekket fizetünk be, bankolunk...
A mobilinternet terjedésének és a felhő alapú rendszereknek
köszönhetően már gyakorlatilag mindent el tudunk intézni
mobilon keresztül. Miért ne irányíthatnánk fodrászatunkat is
bárhonnan, bármikor?

Néhány YCLIENTS funkció:
— online időpontfoglalás
— digitális naptár
— CRM alapú vendégadatbázis
— raktár- és pénzügyi nyilvántartás
— automatikus elemzések és kimutatások
— bér- és jutalékszámítás
— törzsvásárlói program
— egyedi szalon applikáció a vendégeknek
— VOIP telefon integráció

14
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Serie Expert
gyors
szolgáltatások
Egy szépségszalon vezetőjének rengeteg dologra kell odafigyelnie.
A siker záloga pedig, hogy mindent kézben tartsunk: egyszerre
vezessük az üzletet és motiváljuk a csapatunkat. Csak így
biztosíthatjuk a magas színvonalat vendégeinknek, akik mindezt
lojalitásukkal hálálják meg.
Egy mai modern vállalkozás számára elengedhetetlen, hogy
folyamatosan fejlődjön, egyúttal figyelembe vegye a legújabb
vásárlási szokásokat. Ha szeretnénk, hogy szalonunk sikeres
legyen, kollégáink még hatékonyabban dolgozzanak, ugyanakkor
magunkra is maradjon időnk, akkor szükségünk lesz egy
professzionális, szalonokra fejlesztett szoftverre, amely
automatizálja üzleti folyamatainkat.
Ilyen a YCLIENTS, amely egy felhő alapú vállalatirányítási szoftver.
Lehetővé teszi a fodrászatok számára a hagyományos és az
online időpontfoglalások kezelése mellett az üzleti folyamataik
automatizálását.
Segít abban, hogy teljes képet kapjunk arról, mi történik az
üzletben és könnyedén irányíthassuk vállalkozásunkat bárhonnan.
Láthatjuk a teljes napi és havi pénztár forgalmat, az összes
kiadást. Kész riportokat kaphatunk a termékfelhasználásról
és -értékesítésről. Emellett a bér- és jutalékszámítást,
a vendégadatbázis nyilvántartást, lényegében mindent
a YCLIENTS fiókban kezelhetünk, természetesen a legmagasabb
adatbiztonsági szinten.
A szoftver tökéletesen testre szabható és a megszámlálhatatlan
funkció ellenére szuperkönnyen kezelhető.
A YCLIENTS-et folyamatosan fejlesztjük, hogy még több hasznos
és fontos funkciót biztosíthassunk felhasználóink számára. Ilyen
a legutóbbi, azaz a Stripe integráció is, ami lehetővé teszi egy
szolgáltatás (vagy akár oktatás) előlegének vagy a teljes díjának
online foglaláskor, előre történő bankkártyás utalását.

Szeretnének vendégeiknek olyan
tökéletesen személyre szabott ápoló
szolgáltatásokat nyújtani, melyek
kielégítik hajuk minden igényét és egyben
figyelembe veszik szűkös időkeretüket is?
Vessék be a három expressz gyorsaságú
személyre szabott szalonszolgáltatások
egyikét, válasszanak az Acidic Sealer,
a Pro Longer vagy a Blondifier kezelések
közül! Segítségükkel vendégeik haja
mindössze néhány perc leforgása alatt
fantasztikusan ápolt megjelenést nyer.

Pro Longer

A professzionális Pro Longer
segít megújítani a hajhosszt és
feltölteni a hajvégeket a hosszabb,
erősebb és szebb haj eléréséért.
A szabadalmaztatott Filler-A100
technológia hozzájárul a hajrostok
védelméhez és segít megelőzni
azok töredezését. Megerősíti
a hajhosszt, fokozza az ellenálló
képességét és testesebb
megjelenést kölcsönöz neki.

Acidic Sealer

A savas pH-értékű, kiöblítendő
Acidic Sealer hozzájárul a hajrostok
felszínének lezárásához, ezáltal
a hajszín védelméhez és hosszan
tartó fényének fokozásához.
Használata még egy percnyi plusz
időt sem igényel. A szolgáltatás
minden hajfestésre érkező vendég
számára ideális.

Blondifier

A világosított szőke haj ápolására
ajánlott, glüko-polifenolokat
tartalmazó, azonnali hatást biztosító
hajfelszín-megújító koncentrátum
megerősíti a hajrostok ellenálló
képességét, hogy azok kevésbé
töredezzenek. A koncentrátum segít
lesimítani a kutikulát és azonnal
fényesebb, simább és erősebb érzetűvé
teszi a hajat, ráadásul mindössze 3
perc alatt!

Meggyőztünk?
Akkor regisztrálj egy próba fiókot
mindenféle kötöttség nélkül, INGYEN!
www.yclients.hu
vagy kérj konzultációt szakértőinktől
a +361 700 8108 telefonszámon!

Instagram és Facebook
oldalaik vonzóbbá
tételéhez töltsék le a gyors
szolgáltatások digitális
csomagjait innen:
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Higiénia
a szalonban
Megérkezett az ősz, már nem melegítenek a nyári napsugarak
és csak az emlékeinkben élnek tovább a vízparti koktélok. A nyár
elmúltával viszont rendkívül gyorsan kellett visszarázódnunk
a hétköznapokba és megbírkóznunk az idei év legnagyobb kihívásának második hullámával: a Covid-19 járvánnyal és a megszorító
szabályozásokkal.
A megváltozott helyzethez való alkalmazkodás a vendégeknek és
a fodrászoknak is megterhelő; míg a vendég oldaláról empátiát és
együttműködést, addig a fodrász oldaláról komoly előkészületeket, szokások megváltoztatását és következetességet is igényel.
A Salon Emotion filozófiája mindig a vendégközpontú szolgáltatásnyújtást tartotta a középpontban. Ez most sincs másképp, és annak
érdekében, hogy fodrászok és vendégek egyaránt biztonságban
legyenek és a szolgáltatás továbbra is a legmagasabb színvonalon
tudjon megvalósulni a szalonban, egy kis összefoglalót szeretnék

Húnfalvi Krisztina
Salon Emotion
Business Developer

adni a legfontosabb lépésekről, hogy a lehető legkönnyebben lendülhessünk túl mindannyian ezen a kihívásokkal teli időszakon.

Csábíts be - A kirakat
Töltse le a
„Higiéniai ajánlásokat”
a ProShop felületéről:

A Salon Emotion összes lépése közül talán a legelső, a fizikai és online
kirakat jelentősége nőtt meg a leginkább az idei év során. Az online kirakat
megléte és aktív karbantartása elengedhetetlenné vált a vendégekkel
való kapcsolattartás során. Szenteljen most külön figyelmet arra, hogy
mit kommunikál a szalonról az online térben, használja az üzleti Facebook
és Instagram oldalakat, hogy már meglévő és leendő vendégeivel is
kapcsolatba tudjon lépni.
Ne feledje, hogy a L’Oréal ProShop oldalon sokszínű tartalmakat talál,
amelyeket fel tud használni online kirakatában. Látogasson el a ProShop
oldalára és keresse a digitális csomagokat a „Letölthető anyagok”
menüpont alatt!
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Nyűgözz le
- A konzultáció és diagnózis
Ugyan folyamatosan oda kell figyelnünk a biztonságos távolság betartására
és a folyamatos maszkviselés is nagyon ajánlott, a konzultáció és a diagnózis
lépését semmi esetre se hagyjuk ki egyetlen vendégnél sem.
A pontos és figyelmes konzultáció ebben az időszakban különösen
fontossá válik, hiszen könnyen előfordul, hogy ritkábban járnának most
fodrászhoz a vendégek, tehát az otthoni hajápolás jelentősége és az ápoló
szolgáltatások iránti kereslet megnövekedik. Ugyanakkor a járványidőszak
nehézségei sok stresszel is járnak, így egy alapos konzultáció és
hajdiagnózis fényt deríthet olyan hajproblémákra is, amikkel eddig nem
kellett megküzdenie a vendégnek, például a hajhullás vagy az őszülés.
Természetesen minden konzultációs eszközt – legyen az tablet, színskála,
diagnózis kamera – minden alkalommal fertőtlenítsen le, és jelen helyzetben
igyekezzen elkerülni a túl gyakori és túl közeli kontaktust a vendéggel.

Lazíts el – A back bar és a fejmosók
A sok stressz, kiszámíthatatlanság, otthoni munkavégzés után a vendégei
igazi kikapcsolódásra, kényeztetésre vágynak majd, amikor beülnek a fejmosóba. Kedveskedjen egy fejmasszázzsal vagy kedvezményes hajápoló
szolgáltatással, vendégei biztosan értékelni fogják a gesztust.
A megfelelő távolság betartása és a higiénia a szalon ezen területén is
kiemelkedően fontos. Ha egyszerre több vendég tartózkodik a fejmosóknál,
akkor érdemes kihagyni egy-egy fejmosót, hogy a távolságot be lehessen
tartani, illetve a székeket minden vendég után tisztítsa meg vagy használjon
egyszerhasználatos széktakarókat. Ez természetesen a következő lépésnél,
a tükrök területére is mind igaz, és a használt eszközök is minden alaklommal
legyenek fertőtlenítve.

Törődj velem – Viszonteladás
A 7 lépés hatodik lépését a viszonteladásnak különíti el a Salon Emotion rendszere.
Viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy a termékajánlás már a konzultáció
alkalmával elkezdődik és a szolgáltatás teljes időtartama alatt lehetőség van rá.
Ugyanakkor a tényleges értékesítés a távozás előtt történik meg.
A mostani különleges helyzetben a termékek és termékállványok fertőtlenítése
nagyon fontos, illetve érdemes elkerülni, hogy a vendég a termékeket egyesével
megnézze és megfogja, hiszen akkor újból szükség lesz a termékek megtisztítására.
A termékmintákat is egyénileg adják oda vendégeiknek, amely persze nemcsak
higiéniai szempontból, hanem a személyszabott ajánlás miatt fontos.
Remélem, hogy ez a néhány tipp segít Önöknek, hogy a járvány időszaka alatt is
ugyanolyan magas szolgáltatást tudjanak biztosítani, mint eddig.
A szalonhigiéniával kapcsolatos anyagokat megtalálja a L’Oréal ProShop
letölthető anyagai között is.
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ONLINE

Fordítsák

a közösségi oldalakat

a saját hasznukra
Napjainkban a Facebook, az Instagram és
más közösségi odalak a világ mozgatórugói.
Ezért is olyan fontos, hogy figyelmet
szenteljenek nekik, hiszen a közösségi média
akár soha nem tapasztalt módon képes
fellendíteni az üzletüket. Merítsenek
ihletet Jan Los, márkánk szakemberének
tanácsaiból, akivel a közösségi média
erejéről és használatáról beszélgettünk.

JAN LOS

Digital Director @ L‘Oréal
Csehország, Magyarország, Szlovákia
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Miért fontos a közösségi média a fodrászok számára? Milyen előnyöket biztosíthatnak a közösségi oldalak?
A közösségi oldalak napjainkban elsősorban egy márka, üzlet vagy szalon iránti figyelem felkeltésében játszanak
pótolhatatlan szerepet. A kommunikációs kirakó fontos darabkái a személyes ajánlások, a kirakat vagy például
a weboldal mellett. Olyan erős eszközről beszélünk, amely új vendégeket csábíthat a szalonba, már meglevő
vendégek esetében pedig segít megerősíteni a vendéglojalitást, illetve újabb és újabb szalonlátogatásra
sarkallja a vendégeket. A közösségi média önmagában természetesen nem váltja meg a világot, mindazonáltal
manapság csak kevés cég tud létezni nélküle.
Mely közösségi oldalak használatát javasolnád a fodrászoknak?
Erre a kérdésre kérdéssel válaszolnék, ha lehet: Kit akarunk megszólítani? Mi a vendégek átlagéletkora
a szalonban? Vannak a szalonnak olyan jó minőségű fényképei, amelyek publikálhatók? Minden egyes
platformnak megvan a maga felhasználói köre. Még mindig érvényben van, hogy az Instagram inkább a fiatalabb
korosztálynak, a Facebook pedig az idősebbeknek szól. A haj esetében vizuális benyomásokról beszélünk, ezért
az Instagram tűnik a legjobb választásnak, és ha megfelelő posztolható tartalommal rendelkezünk, akkor ez nem
is lehet kérdés. Ám, ha a vendégkör többsége inkább a Facebookot használja, a szalonnak ott is jelen kell lennie.
A többi közösségi oldal jelentősége ár/hatékonyság szempontjából nálunk elhanyagolható. Viszonylag érdekes
eredményeket mutat még a WhatsApp kommunikációs alkalmazás, ahol rendkívül pozitív ügyfélreakciókat
regisztráltunk olyan esetekben, amikor a szalon vagy egy adott cég lehetővé tette a WhatsAppon keresztüli
rendelést.
Hogyan kezdjünk dolgozni a közösségi médiával, van-e valamilyen általános jótanácsod?
Ha már tudjuk, kit akarunk megszólítani (korcsoport, földrajzi elhelyezkedés, stb.) és beépítettük a közösségi
média használatával kapcsolatos kiadásainkat a költségvetésünkbe, ki kell választanunk valakit, aki kezelésbe
veszi a közösségi oldalainkat. A jó kommunikációhoz idő kell. Ha megtehetik, külsős munkatársat bízzanak meg
ezzel a munkával, vagy bízzák a feladatot egy olyan tapasztalt alkalmazottjukra, aki ezt a fajta munkát élvezi
és szereti.
Elmondanád nekünk, mi a különbség a hírfolyamon/képfolyamon posztolt bejegyzések és a történetek
között?
A hírfolyamon/képfolyamon posztolt bejegyzések örökre ott maradnak. A hírfolyam reklámcélokhoz ideális
a Facebook és az Instagram esetében egyaránt. A történetek egy igencsak vonzó formátum, amellyel az
Instagramon lehet igazán nagy eredményeket elérni. Ám a story-k sajnos 24 óra után eltűnnek az oldalról.
A felhasználók azonban kifejezetten kedvelik ezt a formátumot. A hatás meghosszabbítható a történet
„összefoglalóba” való elmentésével. Így az elkészített tartalom olyan sokáig megmarad, amilyen sokáig csak
akarjuk, de követőinknek nem fog magától felugrani.
Miért kéne a fodrászoknak mindkét formátumot rendszeresen használniuk?
A hírfolyamra/képfolyamra kitett posztok és a történetek együttes használatával több felhasználóhoz
tudunk eljutni, azaz több potenciális vendéget tudunk megszólítani. A hírfolyamra kitett bejegyzésekhez pedig
a felhasználók bármikor visszatérhetnek. Ez nagyon fontos lehet egy-egy játék meghirdetésénél vagy az új
termékek/szolgáltatások kommunikálásánál.
A L‘Oréal Professionnel segíti a fodrászokat a közösségi kommunikációban és a digitális média
lehetséges felhasználásában?
Természetesen segíti és örömmel teszi :). Minden bevezetés alkalmával ún. digitális kit-eket állítunk össze, ami
nem más, mint a közösségi oldalakon felhasználható képek és tartalmak összessége. A szalonoknak nem kell
feltétlenül saját tartalmakat létrehozniuk, felhasználhatják az általunk összeállítottakat. Ezzel időt és pénzt
takarítanak meg. Mindemellett digitális képzéseket is kínálunk, melyek az üzletfejlesztési képviselőkön keresztül
minden fodrász számára elérhetőek.
Lenne valamilyen hasznos, titkos tanácsod a fodrászoknak a közösségi oldalak kezelésével kapcsolatosan?
Érdemes legalább egy hónapra előre tervezni. Így nem kell az utolsó pillanatban megfelelő tartalmak után
kutatni és a kommunikáció is gördülékenyebb lesz. Van egy általános aranyszabály: az Instagram az aktuális
eseményekről és tartalmakról, míg a Facebook a hosszú távú reklámokról és kommunikációról szól. Ne feledjék,
hogy a legtöbb vendég a Google keresőbe írja be a szalon nevét. Próbáljanak meg Önök is rákeresni saját
magukra, nézzék meg, milyen eredmények jelennek meg, és ha szükségesnek látják, javítsanak azok minőségén.

SZERETNÉK MEGNÉZNI
A JAN LOS ÁLTAL
EMLEGETETT DIGITÁLIS
KIT-EKET? VESSENEK
RÁJUK EGY
PILLANTÁST:
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F R E N C H G LOW

FRENCH
magyar tolmácsolásban

2020-ban tovább visszük a FRENCH GLOW sikerét.
Megalkottuk modelleink természetes adottságaihoz
legjobban illő áttetsző színeredményeket, melyek
elkészítését Vörös Tamás és Dalotti Gergő vezették,
Leidli Loretta és a Nagyköveti szalonok technikusai
segítségével.
A La French filozófia, vagyis a kifinomultság,
az elegancia és a letisztultság segített minket abban,
hogy megjelenítsük az igazi francia nőt.
Nézzék meg Önök is a magyar Nagyköveti és Oktatási
csapat alkotta frizurákat.
20
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Hajas László
L’Oréal Professionnel
Nagykövet

„Folyamatosan követem a világ trendjeit és örömmel látom, hogy a göndör
haj újra divatba kerül, egyre többen választják a nagyobb volument és a határozottabb textúrát. Ez a trend a személyes kedvencem, és a modellem arcát is
tökéletesen kiemeli, így szívesen alkalmaztam ezt a technikát.”

1. Lépés - Tő
Majirel 8 + 8,2 + L02 + 3,75%

2. Lépés - Hajközép és hajvég
Majirel GLOW L.02 + L01 + 3,75%

Elsőkontúr tincsek (Money Piece)
Majirel GLOW L02 + CLEAR + 3,75%

Zsiga Renáta
L’Oréal Professionnel
Nagykövet

1. Lépés - Tő
INOA 5 + 6 + L21 + D12 + 3%

2. Lépés - Hajközép és hajvég
7 + L21 + D12 + 3%
L28 + D12 + CLEAR + 3%

„Az inspirációmat az adta, hogy elképzeltem, milyen érzés volt részt venni
a Louvre-ban egy kiállításon vagy vacsorázni a Szajna partján egy elegáns étteremben. Másnap reggel, munkába indulás
előtt, kifésülve az elegáns frizurát, a laza
hullámok még jobban kiemelik modellem nőiességét. Számomra ilyen egy igazi
francia nő.”

F R E N C H G LOW

Dudás Attila
L’Oréal Professionnel
Nagykövet

1. Lépés - Tő
„Szerettem volna mind színben, mind
vágásban megmutatni a bobnak egy
frissebb változatát, ami a megszokottnál jobban kihangsúlyozza a francia,
lezser eleganciát. A hajszínt a párizsi ősz
színei és Prince – Purple Rain című száma inspirálta.”

Majirel GLOW L22 + D12 + 3,75%

2. Lépés - Hajközép és hajvég
Majirel GLOW
L22 + D12 + 6%
D22 + CLEAR + 6%

Zsidró Tamás
L’Oréal Professionnel
Nagykövet

1. Lépés - Tő
Majirel GLOW 8 + L13 + 3,75%

2. Lépés - Hajközép és hajvég
Majirel GLOW L13 + L02 + 3,75%
Majirel GLOW L13 + CLEAR + 3,75%

„A 70-es évek vonalai jelennek meg az általam megvalósított haj kompozíciókban.
A frufru vonala kicsit „merevebb”, a lágy
hullámok érdekesen bontják a frizurát.
A göndör fürtök a „Flashdance” 80-as
évek hangulatát idézik, az ikonikussá vált
frizura jellemzője a göndör tincsek játékossága, mely a fiatalosság és a felszabadultság érzetét sugározza.”

Kucsera Zsolt
L’Oréal Professionnel
Nagykövet

„A frizura elkészítésénél a hangsúlyt arra
helyeztem, hogy az alkalmazott festési
technika és a hajszín minél jobban érvényesüljön.
A French Glow hangulat elég sok lehetőséget nyújt arra, hogy a szakmai tudásunk palettájáról válogassunk a munkánk
során.
Modellem természetes kisugárzását
hangsúlyoztam a festési technikával arckörüli hangsúly, vagyis Contouring
technika -, tehát az arc vonala mellett finoman keltettük életre a hajában a fényt.
A frufru és az arckörüli hullámok még
jobban kiemelik a modell bájosságát.”

1. Lépés - French Balayage
Platinium Plus 1:2 + 6%

2. Lépés - Tő
Majirel GLOW L28 + L18 + 3,75%

Hajközép és hajvég
Majirel GLOW L28 + L18 + CLEAR + 3,75%
Majirel GLOW L28 + L12 + CLEAR + 3,75%

Első hajkontúr (Money Piece)
Majirel GLOW L28 + CLEAR + 3,75%

Dancsó Erika
L’Oréal Professionnel
ID Artist

1. Lépés - Teljes szőkítés
Multitechniques 8 - 9% 1:3

2. Lépés - Árnyalás
Majirel GLOW L21 + L18
+ CLEAR + 3,75%

„Hajszínben inspirációmat a tél gyönyörű
fémes tónusai ihlették, a hideg tükröződő árnyalatai kifejezik a jeges természet
iránti érzelmeimet.
A styling az egyszerűség jegyében készült,
a frizura hűvös árnyalatait és modellem
harmonikus, belülről áradó szépségét az
egyszerű, természetes vonalak emelik ki.”

O K TATÁS

Modern
képzések

OKTATÁS

PROFIKTÓL
PROFIKNAK

egyetlen kattintásnyira

A digitális fejlődés gőzerőre kapcsolt az utóbbi években, aminek
következtében az okostelefonok mára életünk elválaszthatatlan
részévé váltak. Ez a megingathatatlan trend vezetett el minket
ahhoz, hogy képzési programunk keretén belül mi is lépést tartsunk
a korral. Sikerült az online és offline világ összekapcsolását új
szintre emelnünk. Bemutatjuk az interaktív e-kártya formájában
elérhető akadémiai képzéseink kínálatát, amelyet bármikor
egyszerűen letölthetnek okostelefonjaikra, méghozzá egyetlen
kattintással.

AKADÉMIAI SZEMINÁRIUM TERVEZET
2020 2. FÉLÉV

MI MINDENT TALÁLHATNAK
AZ E-KÁRTYÁKON?

Töltsék le az
E - K Á R T YÁT
okostelefonjaikra Önök is!

Hallottak már az
új képzéseinkről?
Most mindent, amit
tudni érdemes róluk
megtalálnak egy
helyen.

Akadémiai képzéseink
kínálata, időpontokkal
kiegészülve. Válasszák
ki az Önöknek leginkább
megfelelőt!

TIPP: Árak és időpontok – mikor
és mennyiért végezhetők el az új
képzések.
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ÚJ SZEMINÁRIUMOK:
FRENCH GLOW
> BALAYAGE FOR ALL
> BACK TO COOL
>

DÁTUMOK

BUDAPEST

Újdonságok
a képzések világában

PROFIKTÓL
PROFIKNAK
Közösségünk tagjait nemcsak
a fodrászhivatás iránt érzett
szerelem, hanem a folyamatos
tanulás és fejlődés iránti vágy is
összeköti. Mindnyájan egyet értünk abban, hogy mesterségünk
nemcsak egy szakma a sok közül,
hanem egy művészeti ág, amely
szüntelenül változik, tökéletesedik. Mélyítsék el és fejlesszék
velünk eddig megszerzett tudásukat márkánk legújabb képzéseinek elvégzésével!

FRENCH GLOW

Ismerkedjenek meg az új French Glow szolgáltatással, aminek segítségével
a hajfestés legforróbb trendjeit fogják tudni felajánlani vendégeik számára.
Glow színeredmények mostantól nemcsak a Majirel árnyalatcsalád, hanem az
ammóniamentes INOA hajfestékek új árnyalataival is elérhetők. A képzésen
megtudhatják milyen típusú vendégek számára ideális a French Glow szolgáltatás,
hogyan érdemes ajánlani és hogyan bővíthetik vele szalonjuk meglévő kínálatát.

BALAYAGE FOR ALL

A képzést azoknak a kreatív fodrászoknak ajánljuk, akik szeretnének személyre
szabott világosító, azaz napjainkban a legtrendibbnek számító szolgáltatást balayage-t ajánlani szalonjukban. A szeminárium egyben azoknak is ajánlott,
akik szeretnék elmélyíteni a balayage-zsal kapcsolatos ismereteiket és szeretnék
felfedezni eme hajfestési trend 9 hihetetlenül népszerű technikáját. A képzés
továbbá azok számára is ideális, akik szeretnék megtudni, hogyan kell hibátlanul
árnyalni egy előzőleg felvilágosított hajat, legyen az akár szőke, akár barna, hiszen
a balayage mostantól mindenki számára elérhető!

COLOR CORRECTION

A szín-, melír-, esetleg balayage-korrekció olykor Önökön is kifog a szalonban?
Szeretnék megtanulni, hogyan lehet a megfelelő diagnózis segítségével a legjobb
színkorrekciós technikát kiválasztani a vendégek számára? Mindezt megtudhatják
ezen a képzésen azzal együtt, hogyan érdemes a nagy lenövéseket festeni, hogyan
tehetik tökéletesen egységessé a hajszínt, hogyan semlegesíthetik a nem kívánt
tükröződő árnyalatokat úgy, hogy közben megőrizhessék a hajszín lélegzetelállító
„La French” hatását.

BACK TO COOL

Ezt a képzést akkor ajánljuk, ha Önök is azok közé a fodrászok közé tartoznak,
akik szeretnének hosszan tartó természetes vagy hűvös megjelenésű hajszínt
varázsolni vendégeiknek. A képzésen megtanulhatják, hogyan vegyék fel
a harcot a napsugarak, a víz vagy az oxigén hajszínre gyakorolt hatásaival, hogy
megelőzhessék a nem kívánt meleg árnyalatok megjelenését a hajban.
2020. NOVEMBER
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I N S P I R ÁC I Ó

Play It
Smoky

A kozmetika világa kimeríthetetlen forrást
jelent a szépségipar számtalan más területe
számára, ami alól a fodrászművészet sem
jelent kivételt. A hajfestéshez már utat
törő glow áramlat után most megérkezett
a „füstös szemek” halhatatlan trendje is. Így
a L´Oréal Professionnel bemutatja a füstös
smink által inspirált Smoky hair technikát.

Habár a füstös szem smink már régóta őrzi vezető pozícióját
a dekorkozmetikumok piacán, a hajfestés szférájába még soha
nem szivárgott be. Egészen mostanáig. A füstös hajfestés titka
a professzionálisan megalkotott tökéletes színátmenetekben,
a hajközépen hibátlanul ötvöződő színekben rejlik.

1. Hűvös árnyalat a töveknél.
2. Tükröződő fény a hajhosszban.
3. Hibátlan átmenet a hajközépen.
Olyan személyre szabott technikáról van szó, amely tökéletesen
alkalmazkodik a haj hosszához. A hűvös árnyalatokkal és tükröződő fényekkel dolgozó technika segítségével végtelenszámú
look alkotható, ám ezek a lookok csak és kizárólag professzionális
fodrászok által hozhatók létre, illetve tehetők tökéletesen személyre szabottá. Márkánk 7 új ultra hűvös árnyalatát hamarosan
Önök is kipróbálhatják.
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*A bőrtok csak korlátozott számban áll rendelkezésre.

STEAMPOD

SteamPod

by Karl
Lagerfeld

L’Oréal Professionnel és Karl Lagerfeld. Eme két ikonikus
francia márka együttműködése nyomán született meg
a SteamPod 3.0 gőz hajformázó limitált kiadása, amely
a könnyedségéről, eleganciájáról és merészségéről híres
jellegzetes francia stílus tökéletes megnyilvánulása.
A SteamPod 3.0 most ennek köszönhetően Karl
Lagerfeldre oly jellemző mély ébenfekete színben indul
világhódító útjára. A limitált kiadású gőz hajformázó
vékonyabb és könnyebb, beépített víztartállyal, forgó
kábelvéggel és beépített fésűvel rendelkezik. A készülék
dombornyomásos bőrtokban* tárolható a hő elleni
maximális védelemért és a könnyű szállíthatóságért.
A SteamPod tökéletes egyensúlyt alkot a kiváló
teljesítmény és a kompromisszumot nem tűrő hajápolás
között. Segítségével gyorsan és kíméletesen érhet
el tökéletes eredményeket, álmodjon is gyönyörű
hullámokról vagy fantasztikusan egyenes hajról.
A limitált kiadású SteamPod 3.0 gőz hajformázó 2020
novemberétől elérhető.

2020. NOVEMBER
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T E S Z T E LÜ N K

INOA
Leteszteltük!
Cseh és szlovák oktatóinknak, ahogy márkánk minden egyes újdonsága,
úgy most az Inoa Glow esetében is lehetőségük nyílt előzetesen kipróbálni
a piacra kerülő új terméket. Éppen ezért engedjék meg, hogy megosszuk
Önökkel Jana Vláčilová és Želmíra Čigašová első benyomásait. Mi az,
ami leginkább megragadta őket az Inoa Glow-ban? Szerettek-e vele
dolgozni? Inspirálódjanak a tapasztalataikból!
„A L’Oréal Professionnel oktatójaként körülbelül 3 hónapon át tesztelhettem az új Inoa
Glow árnyalatokat. Az Inoa Glow ez alatt az idő alatt egy parányi kétséget sem hagyott
bennem és tökéletesen meggyőzött egészen kivételes, kreatív felhasználhatóságáról.
Az Inoa Glow árnyalatait szívből ajánlom azoknak a fodrászoknak, akik szeretik
az újításokat, és akik vendégei változásra vágynak. Továbbá kiváló eszköz lehet
mindazok kezében, akik szeretnék megszabadítani vendégeiket a sárga tükröződő
árnyalatoktól vagy új tükröződő tónusokkal szeretnék még vonzóbbá varázsolni
vendégeik hajszínét, ám közben ragaszkodnak az Inoa hajfestékek használatához.

Jana Vláčilová,
oktatófodrász, Brno
Jana húsz éve dolgozik
fodrászként és hetedik
éve oktat a brnoi
L´Oréal Professionnel
akadémián.

Az Inoa Glow-val bármi lehetséges: hűvös árnyalatok, semlegesítés, kombinálás,
kreativitás. Az Inoa Glow-val létrehozott színeredmény áttetszően ragyogó hatást
kelt. A vendég gyönyörű fényesnek, egyúttal játékosnak látja új hajszínét.
Kifejezetten szeretem, hogy az árnyalatokat önmagukban is alkalmazhatom
a különböző festési technikáknál. Az Inoa Glow képes akár 1-3 tónusnyival is
világosabbá tenni a natúr hajszínt. Bármikor alkalmazhatom a hajhosszon,
keverhetem a Clear-rel, akár szőkített hajon is, esetleg gazdagíthatom vele az alap
Inoa keverékemet a még hűvösebb színhatás eléréséért, hiszen az Inoa Glow 70%ban tartalmaz tükröződő árnyalatot és csak 30%-ban alapszínt. Ráadásul minden
hajon kicsit másképpen mutat. Valamivel folyékonyabb textúrájának köszönhetően
könnyű felvinni a tövekre és a hajhosszra is.
A természetes megjelenés eléréséért a tövekre felvitt keveréket érdemes minden
esetben 3% erősségű rich oxydant-tal keverni.
Az Inoa Glow-nak köszönhetően bátran kísérletezhetünk és kreatívabbak lehetünk,
mint valaha.”

ELŐTTE
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UTÁNA

P.V.T. 6 L13,
3% erősségű
rich oxydant-tal,
hajhossz L23,
6%-os oxydant-tal

„Oktatóként sokszor találkozom az alábbi kérdésekkel: „Hogyan tudok elérni természetes
színeredményt? Hogyan szabadulhatok meg hosszan tartóan a sárga tónusoktól?
Hogyan érjem el, hogy a színeredmény a lehető legragyogóbb legyen? Hogyan alkothatok
divatos hajszíneket?”. Az én válaszom az Inoa Glow!
Kreatív, játékos és kielégíti a fodrászok, valamint vendégeik leggyakoribb igényeit. Az
Inoa Glow páratlan lehetőséget biztosít számunkra a francia elegancia, a French Glow
stílusában kínált szalonszolgáltatásink bővítésére.

Želmíra Čigašová,
oktatófodrász, Kassa
Želmíra 13 éve dolgozik
a L´Oréal Professionnel
termékeivel és több, mint
5 éve osztja meg tudását
kollégáival márkánk kassai
akadémiáján.

Hogy miért? Az Inoa Glow személyre szabott, ami annyit jelent, hogy tökéletesen
igazodik vendégeik hajának színmélységéhez és fantasztikus ragyogást ad, mind
a natúr, mind pedig a festett hajnak. A Glow rendszerek által biztosított magas fény és
fény visszatükröződés szó szerint lélegzetelállító. Gazdag hűvös pigment tartalmával
hibátlanul semlegesíti a meleg szőkítési alapot, miközben egyedülálló hűvös árnyalatokat
biztosít. Ráadásul képes akár 1-3 tónusnyival is világosabbá tenni a natúr hajszínt.
Az Inoa Glow-nál nincs jobb, ha vendégeik szeretnének visszatérni a természetességhez,
ám mindemellett kiválóan alkalmazható a multidimenzionális eredmények eléréséhez is.
Az Inoa Glow egyszerűen páratlan! Semmi sem szabhat határt neki.
Az oktatók feladatköréhez az is hozzátartozik, hogy leteszteljék a bevezetés előtt
álló újdonságokat. A termékek kipróbálása mindig előzetesen történik, hogy már
a megjelenésük pillanatában professzionális tanácsokkal szolgálhassunk Önöknek,
hozzájárulva ezzel tehetségük kibontakoztatásához. Az Inoa Glow-val kapcsolatos
tapasztalataimat szeretném Önökkel „előtte” és „utána” fényképek formájában is
megosztani, hogy lássák az általam ismertetett előnyöket, amelyekbe már az első
találkozás alkalmával beleszerettem. Bízom benne, hogy hozzánk hasonlóan Önök is
a szívükbe zárják az új Inoa Glow-t!”

#INOAGLOW

ELŐTTE

ELŐTTE

ELŐTTE

UTÁNA

UTÁNA

UTÁNA
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A NYUGALOM SZIGETE
A tulajdonos, Békefi Dóra
mesél nekünk új szalonjáról,
amely Székesfehérvár
belvárosában várja
meglévő és új vendégeit.

„Szalonom kialakításánál a legfontosabb szempont az
volt, hogy egy olyan helyet teremtsek vendégeimnek,
ahol minden figyelem rájuk összpontosul. A helyszín
kiválasztásán is látszik, hogy nem egy forgalmas helyen
lévő üzlethelyiséget választottam, hanem Székesfehérvár
történelmi belvárosának közepén elhelyezkedő privát
kis lakást. A belső designt a modern párizsi hangulat
és az art deco inspirálta, hiszen ebben minden megvan
ahhoz, hogy vendégeim otthonosan érezzék magukat
az üzletben és exkluzív környezetben szépülhessenek.
A minőségi bútorzat kiválasztása fontos szempont volt
számomra, főként olasz tervezők darabjait választottam
ki, ezzel is emelve a szalon hangulatát. Személy szerint
azt gondolom, hogy a L’Oréal Professionnel termékei
és az üzlet belső dekorációja tökéletesen kiegészítik

A tulajdonos,
Békefi Dóra
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egymást. Vendégeim nagy elégedettséggel fogadják az
új helyet, meglepődve lépnek be a nyüzsgő belvárosból
a „nyugalom szigetére”.”

PROSHOP

L’Oréal
ProShop

A L’Oréal ProShop a L’Oréal hivatalos online felülete
L’Oréal Professionnel, Kérastase és Redken partnereink
számára, ahol minden fontos információt megtalál tőlünk,
amely szalonja sikeres működéséhez kell.
Az oldalon nemcsak könnyedén áttekintheti esedékes
számláit, de bármikor letöltheti magának a szükséges
anyagokat a „Letölthető anyagok” könyvtárból. A higiéniai
ajánlások, a technikai lapok, a termékleírások és a Salon
Emotion anyagok mellett megtalálhatóak a márkák
digitális csomagjai is.
Lépjen be akár mobiltelefonról a L’Oréal ProShop
oldalára, így közvetlenül a telefonra töltheti le a L’Oréal
Professionnel rendelkezésre álló anyagait.
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Nézze meg
„digitális
csomagjainkat“:

Felkeltettük
érdeklődését?
Csak egy pár kattintás, és máris posztolhatja is a szalonjában
elérhető termékújdonságokat!

Kattintson a „Letölthető anyagok” menüpontra, majd a márka kiválasztása után az
„Online kommunikáció” fülön találhatja meg a „Digitális csomagokat”. Itt minden új
bevezetésünkhöz megtalálja a közösségi média (Instagram, Facebook) felületein
felhasználható képeket, gif-eket és videókat.

A képi anyagok mellett egy útmutatót is talál, amelyben részletes segítséget
nyújtunk Önnek az anyagok felhasználásáról: megfelelő hashtagek (# keresőszavak),
kísérőszövegek, tippek és trükkök állnak rendelkezésére, hogy igazán vonzóvá tehesse
közösségi felületeit.
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ACC E S S

L’ORÉAL
ACCESS

Most már semmi sem állhat
a szakmai fejlődése útjában!

A L’Oréal csoport kifejlesztett egy olyan digitális oktatási felületet mely
minden fodrász számára végtelen fejlődési lehetőséget rejt. A L’Oréal
ACCESS mára már 80 országban elérhető és több mint 240,000
regisztrált fodrász használja nap mint nap a szakmai fejlődésére.
Magyarországon az ACCESS tavasszal robbant be a köztudatba
amikor a vírushelyzet miatt az akadémiai oktatások csak az online
térben valósulhattak meg. Itthon már több mint 1400 fodrász
regisztrált a felületre és ez a szám folyamatosan növekszik. A L’Oréal
Professionnel oktatási csapata folyamatosan azon dolgozik, hogy
minél színvonalasabb és változatosabb oktatásokkal bővítse az oldalt.
A rengeteg nemzetközi tartalom mellett már egyre több olyan oktatás
kerül fel az oldalra amit Vörös Tamás, Dalotti Gergő vagy Húnfalvi
Krisztina készít.
Célunk, hogy az oktatást elérhetővé tegyük bárki számára, hiszen
a szakmai siker titka az állandó fejlődésben rejlik.
A felület megtalálható mobil applikáción és számítógépen is. A tanulás
most már tényleg bárhol, bármikor elérhető.

A „Minden tartalom” menüpont alatt három
márka oktató anyagai festés, vágás, ápolás,
styling és üzleti témákban.

Töltse le az
Applikációt!

Dalotti Gergő
és Vörös Tamás
a L’Oréal Professionnel
oktatói által tartott
online képzések
felvételei is bármikor
újranézhetőek.
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A French Glow
nemzetközi interaktív
modulja is elérhető
az oldalon videókkal,
receptekkel és
inspirációval.

Húnfalvi Krisztina
üzleti képzései
megtalálhatók
a „Fejleszd
a vállalkozásom”
kategória alatt.

Vagy használja
számítógépen:
hu.lorealaccess.com

K A P C S O L AT

ONLINE OKTATÁSAINK

Amennyiben még nem tagja, csatlakozzon Ön is az LP Fodrászok zárt Facebook
csoportba és kövesse nyomon online tartalmainkat! Várjuk Önöket szeretettel!
LP Fodrászok csoport
Téma

Live

Oktató

Időpont

Back To Cool

Facebook LIVE

Dalotti Gergő

2020.11.10

14:00

French Balayage - A színfalak mögött

Facebook LIVE

Vörös Tamás

2020.11.13

11:00

French Balayage - A színfalak mögött

Facebook LIVE

Vörös Tamás

2020.11.20

11:00

Back To Cool

Facebook LIVE

Dalotti Gergő

2020.11.30

14:00

Francia Styling - Tippek az ünnepekre

Facebook LIVE

Dancsó Erika

2020.12.01

15:00

Francia Styling - Tippek az ünnepekre

Facebook LIVE

Dancsó Erika

2020.12.04

15:00

Kérjük, a képzések aktuális elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön üzletfejlesztési képviselőjénél,
mert az időpontok a járványügyi intézkedések függvényében változhatnak. Köszönjük!

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. Salon Expert 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.

Tigyi Melinda:
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Szabó Edina:
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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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