BROSJYRE

Vellykket produktsalg
Hvordan lykkes med salg av hudpleie
produkter i SPA, salonger og klinikker
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velkommen

Alice

om
kursutvikleren
Alice har vært i SPA-industrien i 15 år nå og
er utdannet som autorisert hudterapeut og
massasjeterapeut. Alice er opprinnelig fra
Frankrike, hvor hun også har også oppnådd
sine kvalifikasjoner.
Hun har reist verden rundt for å utvide spaog velværeerrfaringen sin før hun slo seg
ned i Miami, Florida de siste åtte årene.
Alice er anerkjent i bransjen som en erfaren
produktlærer , spa - trener, og er en forfatter
som tilbyr høy ekspertise i utvikling av
strategier for høyere fortjeneste i SPA,
salonger og klinikker. Hennes traininger
består også av teknikker og strategier som
hun selv har brukt og lyktes i sine stillinger
som hudterapeut og spa- og retail trainer for
merker som L'Occitane en Provence,
Shiseido, Sisley, Sothys.
Hun har i tillegg jobbet som trenings- og
detaljhandelssjef på en luksus SPA i Miami,
Florida, hvor hun har oppnådd veldig høye
resultater med coaching av teamet.
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#1

er dette kurset for deg?

La oss finne ut...

Dette kurset ble først og fremst laget for hudpleiere, kosmetiske
sykepleiere og spa-terapeuter, samt spa-ledere, daglig ledere og
klinikkeiere som ønsker å trene teamet deres i vellykket salg av hudpleie
produkter.
SÅ kanskje er DU en terapeut som prøver å øke salget, men det fungerer
bare ikke? Om du har fanget deg selv i å si en av disse setningene og
hvis du syns det er ubehagelig når sjefen nevner produktsalg, så vil dette
forhåpentligvis være en helomvending.
Det som er så flott med dette kurset et at selv du som leder vil få hjelp til
å forstå de mentale blokkeringene til hvorfor teamet ditt ikke selger og
hvordan du kan omprogrammere og trene teamet(både terapeuter og
resepsjonister) mot en salgssuksess. Og som leder kan det faktisk være
veldig utfordrende å finne tid og mulighet til å trene opp dine ansatte
spesielt på salg. Jeg har selv vært der, jeg vet at det krever fokuserte
ferdigheter og verktøy. Det er derfor dette kurset skal hjelpe deg med - så
la oss gå denne veien sammen, mot salgssuksess.
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I dine
tråd verdier
med
C.A.R.E. metoden er organisert i fire
nøkkelseksjoner for å oppnå bedre
resultater og forstå at hver kunde er et
unikt menneske med unike hudproblemer,
livsstil og forventninger.
C.A.R.E. er konsekvent, logisk og enkel å
bruke i spaet og klinikken for å støtte din
suksess. Metoden skaper en
tilfredsstillende anbefalingsopplevelse,
hvor både terapeut og kunde føler seg
ivaretatt og komfortabelt.

Ivareta
kunden
og hennes behov
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#2

hvorfor anbefale produkter

La oss se på det...
Det mest åpenbare og direkte fordelen
med produktsalg er: LØNNSOMHET!
1.Så dette er gode nyheter for
salonger og klinikker! Å øke
lønnsomheten, betyr at virksomheten
holder seg godt, og gjør det mulig å
finansiere fremtidige forbedringer og
investere in nye apparater. Nå tenker
du sikkert: ”ok, men hva er det for
meg” om du er ansatt?
Nå skal det handle om deg! Jeg tror
at for de fleste terapeuter det første
insentiv bør være å anbefale
hjemmepleie fordi dette vil generere
direkte ekstra inntekt.

Lønnsøkning

Sunt detaljhandel gjenspeiler
dynamikk, engasjement, vitalitet for
hele teamet og en 100% følelse av
oppnådd service som fører til
kundetilfredshet.
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#3

de mentale blokkeringene

La oss snakke om dem..

Jeg vil starte vår vei mot vekst
med et sitat:
"Det er alltid en million grunner
til ikke å gjøre noe". For oss
mennesker, er det et naturlig
instinkt.
Vi er mye flinkere til å finne
grunner til ikke å gjøre noe enn
grunner til å gjøre det. Siden
salg er utenfor vår komfortsone
og tar oss i fryktsonen, skaper vi
mentale blokkeringer og vi blir
utrolig kreative til å finne på alle
disse tusenvis av
unnskyldninger til ikke å gjøre
det ...

Så her har jeg valgt de vanligste
mentale blokkeringene vi
hudterapeuter ofte har når det
gjelder å anbefale. Vi skal se litt
på hva det er som ofte står i
veien for oss terapeuter.
På bildet nedenfor vil du se noen
av de vanligste mentale
blokkeringer når det gjelder
produktsalg som vi skal nærmere
se på og bryte gjennom i kurset.
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#4

c.a.r.e. metoden

Visste du at...

DU KAN ØKE PRODUKTSALGET, mens du forblir ekte og autentisk?
C.A.R.E. metoden lærer deg den trinnvise mestringen av
kundeopplevelsen.
Dette er en metode utviklet i årevis i behandlingsrommet med påviste
resultater for å inspirere kunder til å kjøpe fra deg.
Enda viktigere, dette er en metode tilpasset hudpleiere og terapeuter,
fordi de vanlige kalde salgsteknikkene ikke faller i smak hos oss.
Du vil lære deg hvordan å:
1. Skape en ekte forbindelse
2. Analysere kundens ønsker og behov
3. Anbefale en tilpasset hudpleierutine
4. Skape en langvarig kunderelasjon
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Sjekkliste FØR KURSET

Hukk av

Jeg har tatt kurs i produktlære tidligere, men jeg ser ingen
resultater i omsetningen. Jeg vil se bedre resultater!
Jeg vil ikke at salg av produkter skal ødelegge det forholdet
jeg har med mine kunder. Jeg vil også bevare
kunderalsjonen.
Jeg ofte prøver å anbefale produkter, men det føles pinlig.
Jeg vil se mer på verdien av produktanbefaling og salg.
Jeg har ikke tid til å selge. Timeplanenen min er alltid
fullbooket. Men jeg vil undersøke mulighetene for å åpne mer
tid til å anbefale produkter.
Jeg vil ha mer selvtillitt som behandler og ekspert i mitt
fagområdet.
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#5

bygge opp salgskultur

Din gave fra oss

Bonus kurs
Det som jeg mener med "salgskultur" er
hvordan teamet inspirer kundene til å
handle hos dere og kjøpe mer, noe som for
deg betyr å selge mer, og dermed øke
lønnsomheten.
Det er den dominoeffekten.
Legg merke til at jeg brukte begrepet
"inspirere" = bokstavelig definisjon av
”inspirere” er å få noen til å føle at de vil
gjøre noe og kan gjøre det.
Så hvordan genererer du den følelsen i
kundene og ønsket om å bruke mer penger
hos deg uten at de føler seg tvunget?

Vi
presser
aldri!
Vi inspirer!
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arbeidsark

Tid for reflektering
Les gjerne informasjonen om kursene som står vår nettside.
Tenk gjennom dine nåværende utfordringer når det gjelder produktsalg i
din SPA, salong eller klinikk. Er det områder som trenger forbedring?
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Sjekkliste ETTER KURSET

Det du kan forvente
Du vil tro på din LEGITIMITET SOM TOPPEKSPERT
for å anbefale til kundene dine
Du vil Føle deg TRYGG PÅ Å ANBEFALE MED C.A.R.E.
metoden og alltid jobbe og være i tråd med verdiene dine.

Du vil vite hvordan å ØKE VESENTLIG OMSETNINGEN DIN
Du skal kunne den eksakte formulaen/ skript for hvordan vi
kanmest effektivt presentere hvert produkt under
behandlingen
Alt dette vil føre til mer ARBEIDSGLEDE i hverdagen din
Og mye mer...

Bare mrld deg på!
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Tusen takk!

La oss holde kontakten!
ALLE VÅRE KURS OG DIGITALE PRODUKTER ER
SKAPT AKKURAT FOR DEG SOM ØNSKER:
meningsfylt suksess,
fornøyde kunder
følelsen at man realiserer sitt egen potensiale
ved å være den autentiske versjonen av deg selv!

next_level_beauty_psychology
POST@NEXTLEVELBEAUTY.NO

