hónap szalonja

A test és lélek
kozmetikája

Promóciós hirdetés

s

imon Éva: Amikor elkezdtem a kozmetikusi pályámat, az első pillanattól fogva
tudtam, hogy saját szalont szeretnék.
Csendes, nyugodt, békés kis szigetet,
amely mentes a hajszárító és utcai zajoktól, mivel a szolgáltatásaimat a profeszszionális bőrápolással összekötve a test és
lélek harmonizálására építem. A szalon helyének kiválasztása igazi kihívás volt. Végül a választásom a Hotel Rubin Wellness és Konferencia Központban levő kozmetikai helyiségre
esett, csendes, kertre néző ablakaival közvetlen
kapcsolatot biztosít a természettel.
Szakmai koncepcióm: egy vendég egy időben, teljes odafigyelés, a kikapcsolódás, feltöltődés lehetőségének megteremtése, párhuzamosan a szépítő, bőrápoló kezelésekkel. Mivel gyakorló Feng Shui tanácsadó vagyok nem
volt kérdés, hogy a saját szalonom is ezzel a csodálatos
művészi energetizáló rendszerrel legyen kialakítva.
A vendég fogadása már a kirakattal kezdődik. A reklám
lehetőségét kihasználva vendégcsalogató képeket helyeztem ki a kirakatba.
Egy terű szalon kialakítás kis vendégfogadó térrel, azonban én azt szerettem volna, hogy az egyes szakmai tevékenységek tudjanak elkülönülni egymástól. Legyen hely
az arc és testkezeléseknek egyaránt, de mégis különüljön el egy kicsit a két kezelés helyszíne, ne ugyanazon
a kezelő ágyon történjen a két kezelés. A vendég érezze,
hogy most más fog történni. Ezért került a szalonba két
kozmetikai ágy, hogy a vendég, amikor egy komplex
megújulási programra jön, érezze, hogy minden érte
van, és az az idő, amit itt tölt, csak róla szól. Ugyan így
a smink készítéshez is egy külön kis sarkot alakítottam ki.

Holisztikus szemléletmód
Amit képviselek, az a holisztikus szemléletmód a szépségápolásban. Már belépéskor érzi a vendég, hogy ide ér-
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demes volt bejönnie; nyugalom, béke, bizalom ahhoz,
hogy az itt eltöltendő idő valóban az ő – a vendég – hasznát fogja szolgálni.
A szalonnak, azontúl, hogy a vendég kényelmét és kiszolgálását szolgálja, biztosítania kell számomra is a kényelmes munkavégzés lehetőségét. Hiszen, ha a bútorok
és eszközök rossz helyen vannak, nem
megfelelőek a színek, akkor én magam is
elfáradok, és fáradtan nem tudok magas
színvonalú szolgáltatást nyújtani vendégeim számára.
s A szalon szín választása az én személyiség jegyem, földelem a Feng Shui szerint
így a vállalkozásom sikeréért választottam a lila, fehér, barna színek kombinációját. A színek jelentősége igen fontos, mivel
azok hatást gyakorolnak, negatív vagy pozitív hatással vannak ránk. A piros ablakkeretek adottak, és végül is nagyon jól illeszkedik
az egész szalon hangulatához.
s A képek fotók falra helyezése is célirányosan, átgondoltan történt. Minden életterületnek meg van a jelentősége, így fontos volt, hogy hova milyen jellegű dekorációt
alkalmazzak. A falon levő csakrazászló az emberi test
energia központjainak jelképe, és ezzel is azt tükrözöm,
hogy a szépség a test és lélek harmóniája milyen fontos.
Néhány fotó, amely a szépségápolással kapcsolatos, és
tükrözi, hogy kozmetikában vagyunk. A kis csobogó,
amely folyamatos energiaáramlást biztosít.
s A kihelyezett diplomáim építik a bizalmat a vendégekben, sokszor közelről elolvassák, és nyugtázzák, hogy „Jé
te ennyi mindent tudsz”.
A végeredmény, hogy a szalon erősíti a vállalkozásom fejlődését, biztosítja számomra a kellemes munkakörnyezetet, a vendégek számára pedig biztosítja a kozmetikai
kezelések idejére a teljes nyugalmat, feltöltődést a megszépítő szolgáltatások mellett. Egyik kedves vendégemet
idézve; „Éva, nem tudom, de olyan jó itt lenni nálad!”
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