MAŁE AKCJE PROSPEKTINGOWE
– SESJE PIELĘGNACJI

Zdarza się, że część z Was,
szczególnie Ci, którzy posiadają
własne biuro regionalne lub inną przestrzeń,
organizują tak zwane Sesje Pielęgnacji.
To spotkanie na którym wspólnie, pod
okiem eksperta, przechodzimy przez
zabieg pielęgnacji dłoni czy też twarzy.
Ze względu na specyfikę spotkania musisz
pamiętać, żeby było one jak najbardziej
profesjonalne.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ:
1. Z
 adbaj o estetykę lokalu, w którym się znajdujecie i miejsca do
pracy dla każdej z zaproszonych osób. Może to być jeden duży
stół gdzie będziecie siedzieć naprzeciwko siebie. Unikaj obrusów.
Wszystkie osoby powinny mieć dokładnie takie same przybory
do pracy. Wszystko powinno być spójne.
2. Wyeksponuj produkty, które używane będą podczas zabiegu.
Jeśli przeprowadzacie wspólnie sesję pielęgnacji cery, możesz
na środku stołu wyeksponować poszczególne serie produktów
NovAge i produktów uzupełniających. Na tego typu spotkaniach
dobrze sprawdzają się tu białe fartuchy kosmetyczne i identyfikator
z imieniem i logo firmy. Jeśli nie posiadasz fartucha, możesz ubrać
się na przykład w czarną bluzkę i czarne spodnie, ewentualnie
w białą bluzkę i ciemne spodnie.
Odradzamy krzykliwe kolory, desenie. Twój strój powinien
być wygodny ale budzący zaufanie. Nie przesadzaj także
z krzykliwymi makijażami. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych
lepiej postawić na delikatny, subtelny makijaż.
3. Zadbaj też o przybory do pracy. Patyczki i płatki kosmetyczne,
miseczki (zrezygnuj z kolorowych plastikowych misek. Postaw na
miseczki szklane czy porcelanowe w stonowanych kolorach),
podkładka (pozwoli Ci wydzielić i dokładnie zaznaczyć stanowisko
do pracy dla każdej z osób), ręczniczki (każda osoba powinna
mieć swój ręczniczek w celu przemycia rąk czy twarzy - polecamy
niewielkie, jednokolorowe), opaski na włosy, próbki i katalogi.
Dodatkowo możesz przekazać kilka próbek do przetestowania
w domu.

Podpowiedź:
Zadbaj również o odpowiednią atmosferę.
Świeczki zapachowe? Cicha, nastrojowa muzyka?
A może filiżanka kawy lub herbaty czy szklaneczka
wody z cytryną?
To będzie stanowiło kropkę nad „i” tego spotkania.

